
 

Orientações para integralização de estágios obrigatórios durante o período de Ensino 

Remoto Emergencial 

A Comissão Orientadora de Estágios (COE) do curso de Bacharelado em Educação 

Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (campus Governador Valadares), no uso 

de suas atribuições regulamentares encaminha as orientações para a integralização de 

estágios obrigatórios durante o período de Ensino Remoto Emergencial. 

1) Estão autorizados a integralizar horas, exclusivamente, de projetos de extensão (100 

horas) para o Estágio IV - EDF086GV, os discentes EM CONDIÇÃO DE COLAR GRAU 

(pelo menos 80% dos créditos concluídos) no período 2021/1.  

2) Deverá ser preenchido o formulário “REGISTRO DE EQUIPARAÇÃO AO ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO”, disponível na página do curso, na guia “Orientação de Estágio”. Após 

a validação do formulário pelo setor de estágio, será aberto um processo no SEI par 

a assinatura dos envolvidos no processo. Desta forma, NÃO SÃO NECESSÁRIAS AS 

ASSINATURAS FÍSICAS do documento “REGISTRO DE EQUIPARAÇÃO AO ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO”. 

3) No campo “Principais atividades desenvolvidas no projeto”, deverão ser descritas as 

atividades realizadas no projeto e o discente deverá informar a área temática do 

estágio que foi contemplada no projeto de extensão, sendo que esta deverá estar de 

acordo com, ao menos uma, das áreas temáticas existentes no regimento de estágio.  

4) O documento deverá ser enviado preenchido e assinado para o e-mail do setor de 

estágios da UFJF GV estagios.gv@ufjf.edu.br até 30 dias após o início do período 

letivo. O título do e-mail deve ser “Integralização de estágio IV – Curso de Educação 

Física”. No corpo do e-mail deve ser solicitada a integralização. 

5) Deverá ser anexado o certificado de participação no projeto de extensão, OU uma 

declaração do orientador (via SEI), validando a participação do discente no projeto. 

6) Com a validação do processo, o aluno receberá o conceito “APROVADO” na disciplina 

Estágio IV - EDF086GV. 

7) Observação – o projeto utilizado para a integralização de estágio IV deverá ser 

utilizado EXCLUSIVAMENTE para este fim, ou seja, não poderá ser utilizado nas 

atividades complementares, ainda que tenha carga horária excedente. 

A COE continua à disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Governador Valadares, 23 de abril de 2021 

 

Luís Fernando Deresz 

Presidente da COE 

Curso de Educação Física – UFJF GV 
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