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CAPÍTULO I –  DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Art. 1º As presentes diretrizes tem como objetivo normatizar a realização do estágio supervisionado 

não obrigatório do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, campus Governador Valadares (UFJF/GV), seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena - Resolução 

CNE/CES nº 7/2004, a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, a Lei nº 9696 de 1º. setembro 

de 1998 que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física, além do Regimento 

Acadêmico da Graduação (RAG) aprovado pela Resolução 13/2014 do Conselho Superior da UFJF. 

Por decisão do Departamento de Educação Física da UFJF do Campus Avançado de Governador 

Valadares, em reunião realizada no dia 29 de junho de 2016, o estágio não obrigatório será 

realizado como opção ao graduando do Curso de Bacharelado em Educação Física da UFJF. 

 

Art. 2º De acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, o estágio não obrigatório é 

aquele desenvolvido como atividade opcional em campos de atuação relacionados à área de 

formação, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Tais atividades podem ser desenvolvidas 

dentro ou fora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), visando à preparação do estudante 

para o trabalho, ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, nos termos da legislação em vigor.  

 

Art. 3º O estágio supervisionado não obrigatório deve ser considerado como uma forma de 

complementar o ensino e a aprendizagem acadêmica; deve ser planejado, executado, 

acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários das 

instituições ligadas à promoção e prática de esporte, atividade física e lazer, a fim de se constituírem 

em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico -

cultural, científico e de relacionamento humano.  

 

Art. 4º A realização do estágio supervisionado não obrigatório por parte do graduando, não gera 

vínculo empregatício de qualquer natureza desde que observados os requisitos legais .  

 

Art. 5º A realização desta modalidade de estágio a fim de ser aproveitada para efeitos de 

flexibilização curricular que deverá seguir as diretrizes próprias. 

 

CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE ORIENTADOR DE ESTÁGIO 



Art. 6º Atendendo ao previsto no RAG da UFJF e na Lei do Estágio, a orientação do estágio 

supervisionado não obrigatório em cada curso é exercida, obrigatoriamente, por docente da UFJF com 

formação superior em área afim, sendo o docente o responsável pelo acompanhamento e pela avaliação 

das atividades acadêmicas do estagiário. 

 

Art. 7º O docente só poderá orientar o estágio não obrigatório, desde que garanta a orientação de pelo 

menos 900h de estágio obrigatório no semestre corrente. 

 

Art. 8º A avaliação dos estagiários será feita pelo professor orientador do estágio, de acordo com as 

normas elaboradas pela COE do curso e com o Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG) vigente. 

 

Art. 9º A orientação de estágio supervisionado não obrigatório deve ser entendida como efetivo 

acompanhamento sistemático e processual do desenvolvimento e avaliação das atividades do estagiário. 

 

Art. 10º São atribuições do docente orientador de estágio: 

I. Informar por escrito a COE quaisquer intercorrências relativas ao estágio; 

II. Deferir ou indeferir o Plano de Atividades do Estágio apresentado pelo discente, antes que ele 

seja enviado à PROGRAD; 

III. Definir os campos de estágio para que a COE possa firmar convênios com os mesmos;  

IV. Planejar (conteúdo, objetivos, metodologia e avaliação), acompanhar e orientar as 

atividades de estágio das turmas sob sua responsabilidade, considerando a modalidade 

definida;  

V. Assinar e responsabilizar-se pelos documentos que normatizam o estágio e o convênio;  

VI. Realizar visitas sistemáticas aos campos de estágio para acompanhamento presencial das 

atividades desenvolvidas;  

VII. Agendar reuniões periódicas com os alunos que participam do estágio sob sua supervisão;  

VIII. Garantir a conduta adequada dos alunos no campo de estágio, tomando as providências 

cabíveis no caso da não observância das normas estabelecidas pelo profissional 

responsável pelo local de estágio;  

IX. Gerenciar os documentos do convênio e acompanhar as atividades didáticas (planejamento, 

exercício da atividade no campo de atuação e avaliação); 

X. Emitir junto a COE, a declaração de conclusão do estágio. 

 

CAPÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 



 

Art. 11º São atribuições do Supervisor de estágio supervisionado não obrigatório:  

 I – Acompanhar, presencialmente, os estagiários em suas atividades na instituição concedente, 

observando-os e auxiliando-os quanto ao planejamento e execução das mesmas quando 

necessário;  

II - Supervisionar a frequência, a pontualidade e o cumprimento das atividades do estagiário 

durante na instituição;  

III – Comunicar ao professor orientador e/ou a COE, eventuais problemas que ocorram em relação 

aos aspectos contidos em I e II;  

IV – Realizar a avaliação do estagiário por meio de questionário próprio (ANEXO 1);  

V - Por ocasião do desligamento ou fim da atividade do estagiário, entregar termo de realização 

do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, carga horária cumprida e 

avaliação de desempenho. 

 

CAPÍTULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES DOS DISCENTES 

 

Art. 12º O aluno deve regularizar sua situação de estágio junto à Coordenação de Estágio da 

PROGRAD (Pró Reitoria de Graduação/UFJF), preenchendo o Termo de Compromisso de Estágio 

(TCE) e o Plano de Atividades de Estágio (PAE). Confeccionar, com auxílio do professor orientador 

de estágio e do supervisor de estágio da concedente, o plano de atividades do estágio usando o 

modelo da UFJF GV; 

I. Apresentar histórico destacando a aprovação em todas as disciplinas pré-requisitos para 

realização do estágio preterido; Caso o discente apresente Índice de Rendimento 

Acadêmico (IRA) menor do que 60, o mesmo deverá solicitar ao orientador o aval e 

preenchimento da declaração de ciência do IRA. 

II. Confeccionar, com auxílio do professor orientador e do supervisor do estágio, o PAE; 

III. Apresentar conduta compatível com a atividade e ambiente no qual realizará o estágio ;  

IV. Cumprir o planejamento estabelecido em conjunto com professor orientador do DEPEFI-

GV, o qual incluirá reuniões periódicas para orientação e avaliação das atividades teóricas 

e práticas previstas e executadas durante o estágio; 

V. Cumprir todas as tarefas e avaliações exigidas pelo professor orientador ;  



VI. O aluno que não concluir o estágio no semestre letivo não poderá realizar mais essa 

modalidade de estágio; 

VII. Relatar, por escrito, ao orientador e quando necessário a COE, qualquer problema 

ocorrido no local de estágio; 

VIII. Ao finalizar o estágio o discente deverá apresentar a ficha de acompanhamento assinada 

pelo supervisor (ANEXO 2) e o relatório final de estágio (ANEXO 3). 

 

CAPÍTULO V – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

 

Art. 13º De acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, a parte concedente de estágio, 

deverá obrigatoriamente remunerar o estagiário com uma bolsa-auxílio, além do pagamento de 

auxílio-transporte. 

Art. 14º – É de responsabilidade da concedente ou do Agente de Integração a contratação do seguro 

obrigatório contra acidentes pessoais em favor do estagiário.  

Art. 15º – A concedente deve indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário e com registro no Conselho 

Regional de Educação Física para supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente. 

 

 

CAPÍTULO VI - DAS DIRETRIZES GERAIS DO ESTÁGIO 

 

Art. 16º Considerando a Lei de estágio 11;788/2008 e o RAG/UFJF, são consideradas condições 

mínimas para que o estágio ocorra:  

I. A orientação de um docente do Departamento de Educação Física-GV (DEPEFI-GV);  

II. A supervisão de um profissional habilitado (instituição receptora) com registro no Conselho 

Regional de Educação Física (CREF); 

III. A existência de um convênio entre a UFJF e a instituição receptora devidamente registrada 

no CREF. O convênio deverá ser estabelecido via Pró Reitoria de Graduação, como 

competência da Gerência de Convênios.  

§ único – As horas realizadas como estágio não obrigatório poderão ser aproveitadas para efeito de 

flexibilização curricular.  

 

CAPÍTULO VI – DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 



Art. 17º A carga horária total de estágio não obrigatório será de, no máximo,100 horas por semestre. 

O mesmo poderá ser realizado no período de férias, desde que todos os documentos sejam tramitados 

no período letivo, em conformidade a o calendário acadêmico vigente.  

A PARTIR DO CH 
(h) 

ÁREAS TEMÁTICAS PRÉ-REQUISITOS (DISCIPLINAS) 

   Bases Teóricas e Metodológicas do Esporte 
Medidas e Avaliação em Educação 
Física 
Gestão e Organização Esportiva 
Fisiologia do Exercício 
Dimensões Éticas e Filosóficas da 
Educação Física 
Sociologia do Esporte 
Aprendizagem Motora 
Crescimento e Desenvolvimento Humano 
Cinesiologia 

  Iniciação esportiva 

   
  Medidas e Avaliações 

5º Período 100 
 

Gestão e organização 

  Esportiva 

   
   
   

  Exercício físico para 
Educação Física para Pessoas com Deficiência 
Expressão Rítmica e Corporal 
Dança 
Estudos da Corporeidade 
Treinamento Esportivo 
Psicologia do Esporte 
Fundamentos da Ginástica I 
Fundamentos da Ginástica II 

  pessoas com 

  Deficiência 

   
6º Período 100 Dança 

   
  Ginásticas 

   
  Treinamento esportivo 

  Atividades na Recreação e Jogos 
Estudos do Lazer 
Biomecânica 
Musculação 
Lazer Esporte de Aventura e Educação 
Ambiental 
Socorros de Urgência na Educação 
Física 

  Academia 

   

7º Período 100 
Lazer e esportes 
de Aventura 

   
  Atividade física e 

  Saúde 

  Artes Marciais, Lutas 
e 

Artes Marciais, Lutas e Esportes de Combate 
Educação Física para Grupos 
Especiais Fundamentos da 
Ginástica III 
Atletismo, Basquetebol, Handebol, 
Futebol, 
Natação e Voleibol 

  Esportes de Combate 

8º Período 100 
 

Todas as áreas 

   

   

 

Art. 18º A carga horária de um estágio não obrigatório poderá ser de, no máximo, 6 horas diárias e 

30 horas semanais, desde que o estudante não esteja cursando simultaneamente nenhum outro 

estágio, obrigatório ou não obrigatório. 

§ único – em casos de períodos em que não estiverem programadas aulas presenciais, o 

cumprimento da carga horaria diária poderá estar entre 6 (seis) e 8 (oito) horas e 30 (trinta) a 40 

(quarenta) horas semanais, conforme previsto na Lei 11.788/08 e em consonância com o Regimento 

Acadêmico dos Cursos de Graduação da UFJF. Ainda, conforme previsto na lei de estágio, a duração 



de um estágio em uma mesma concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar 

de estagiário que possua alguma deficiência. 

 

Art. 19º As ações características do estágio devem ser necessariamente: observação, 

participação e intervenção, ações estas que devem estar detalhadas no plano de atividades de 

estágio, a ser construído pelo professor orientador em conjunto com o aluno e o supervisor de 

estágio (professor da instituição receptora), com deferimento do COE. 

 

Art. 20º Ocorrerá o desligamento do estudante do estágio não obrigatório: 

I - automaticamente ao término do estágio; 

II - a qualquer tempo, no interesse da Concedente, do aluno ou da UFJF e em conformidade com o termo 

de compromisso assinado entre as partes; 

III - em decorrência de descumprimento de quaisquer compromissos assumidos na oportunidade da 

assinatura do termo de compromisso; 

IV - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no 

período de um mês; 

V - pelo trancamento ou interrupção do Curso pelo aluno; 

VI - pela conclusão de seu Curso. 

 

Art. 21º A fim de promover uma formação ampliada, articulando as unidades de conhecimento de 

formação profissional, a COE deverá incentivar a realização de estágios em diferentes temáticas e 

locais.  

 

CAPÍTULO VII – DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 22º De acordo com a Lei 11.788/08 o estagiário deverá ser avaliado com a periodicidade máxima 

de 6 (seis) meses, a partir do início do estágio. Após o término do contrato de estágio, bem como em 

caso de rescisão, a avaliação também é necessária. O sistema de avaliação para o estágio não 

obrigatório tem por finalidade verificar o desempenho do estagiário em relação aos objetivos do estágio 

e constará na: 

I - Apresentação escrita do relatório de estágio que deverá ser redigido individualmente pelo discente, 

a partir do registro e reflexão sobre as atividades realizadas no campo do estágio. Este relatório deverá 

ser entregue ao orientador em no máximo 30 dias após o término do estágio.  

II - Será exigida, igualmente, a entrega da ficha de avaliação do Supervisor Local do estágio e controle 



de frequência. 

III – Avaliação do discente: O orientador será responsável por acompanhar e avaliar o discente e emitir 

um parecer sobre aprovação (aprovado ou não aprovado) do estágio à COE seguindo os critérios 

informados no ANEXO 4.  

§ único – A aprovação no presente estágio não obrigatório é pré-requisito para pleitear um novo estágio 

não obrigatório em períodos subsequentes.  

 

Art. 23º Após a aprovação do estágio não obrigatório pelo orientador, a COE certificará o discente com 

a carga horária e a área temática do estágio realizado. 

 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24º Os casos omissos serão resolvidos pela COE e encaminhados para consulta ao Conselho 

Departamental e, se necessário, para posterior aprovação no Conselho de Unidade.  

 

Art. 25º O presente Regimento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do Departamento de 

Educação Física da UFJF (Campus Governador Valadares) e do Conselho de Unidade.  

 

 

____________________________________________________ 

Presidente da COE 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho de Unidade em  

 

________________________________________________________ 

Diretor do Instituto de Ciências da Vida 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Avançado de Governador Valadares 
  



ANEXO 1 – AVALIAÇÃO DO ALUNO PELO PROFESSOR SUPERVISOR 

 

               DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

                        COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO 

AVALIAÇÃO DO ALUNO PELO PROFESSOR SUPERVISOR 

Aluno (a): 

Supervisor (a): 

Prezado (a) Supervisor (a), 
Avalie o desempenho do seu aluno-estagiário no desenvolvimento de suas 

atividades na instituição, atribuindo valores de 0 a 5, segundo a escala abaixo, para cada 
um dos itens relacionados.  Se julgar necessário, justifique o valor atribuído utilizando a 
coluna à direita. 
0 = péssimo / 1 = ruim / 2 = regular / 3 = bom / 4 = ótimo / 5 = excelente 

 
ITEM AVALIADO PONTO JUSTIFICATIVA 

1. Assiduidade e pontualidade (o estagiário 
compareceu à instituição nos dias previstos e 
cumpriu os horários estabelecidos para o estágio?) 

  

2. Postura e atitudes (o estagiário agiu e se 
comportou de forma responsável, compromissada 
e respeitosa, atendendo aos preceitos da 
instituição?) 

  

3. Cumprimento das atividades (o estagiário 
cumpriu as atividades previstas para o seu 
estágio?) 

  

4. Planejamento e preparação (o estagiário 
apresentou um plano para o desenvolvimento das 
suas atividades e demonstrou se preparar 
cotidianamente para desempenhá-las?) 

  

5. Reflexão, autoavaliação e 
disponibilidade/capacidade de mudança (o 
estagiário demonstrou refletir criticamente sobre a 
sua atuação e disponibilizando-se a melhorá-la?) 

  

6. Desenvolvimento de potencialidades 
profissionais (o estagiário demonstrou 
desenvolvimento das competências 
associadas a sua atuação ao longo do 
processo de estágio?) 

  

7. Técnicas e/ou estratégias didático-
metodológicas (o estagiário utilizou técnicas 
e/ou estratégias e recursos adequados para o 
desenvolvimento de sua proposta e/ou 
procurou adequá-los no decorrer de sua 
intervenção?) 

  

 

 



ANEXO 2 – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 

 

               DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

                        COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO 

NOME DO ALUNO 
 

MATRÍCULA 
 

ÁREA TEMÁTICA 
 

LOCAL DE ESTÁGIO 
 

TURMA 
 

HORÁRIO 
 

PROFESSOR SUPERVISOR 
 

PROFESSOR ORIENTADOR 
 

FREQUÊNCIA 

DATA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CH ASSSINATURA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



FREQUÊNCIA 

DATA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CH ASSSINATURA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CARGA HORÁRIA TOTAL   

 



ANEXO 3 – RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO 

FORMATAÇÃO 

▪ Conter capa e folha de rosto 

▪ Utilizar folha tamanho A4 

▪ Digitado no Word 
▪ Margem superior e esquerda: 3 cm - Margem inferior e direita: 2 cm 
▪ Tipo de letra: Arial - Tamanho: 12 
▪ Texto justificado – Espaçamento 1,5  
▪ Colocar números em todas as páginas, no rodapé do lado direito.  

 

SEÇÕES 

1- INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL DE ESTÁGIO 

LOCAL DE ESTÁGIO 

NOME DO ALUNO 
 

MATRÍCULA 
 

PERÍODO NO CURSO: 

LOCAL DE ESTÁGIO 
 

ENDEREÇO 
 

CEP CIDADE 
 

ESTADO EMAIL 

PROFESSOR SUPERVISOR 
  

TELEFONE 
(     ) 

E-mail 

INÍCIO DO ESTÁGIO 
____/_____/_________ 

TÉRMINO DO ESTÁGIO 
____/_____/_________ 

TOTAL DE HORAS REALIZADAS 

PROFESSOR ORIENTADOR (da disciplina) 
 

ASSINATURA: 
 

DATA 
___/____/_____ 

TELEFONE 
(    ) 

E-mail:  
 

 

 

 

 

 

 



2- DESENVOLVIMENTO 

Deverá ser redigido em forma de texto, deverá contemplar os itens citados abaixo ou outros que julgar 

oportuno. 

1ª parte  

▪ Descrição detalhada do campo de estágio (estrutura física, recursos humanos, público, relação 

com a comunidade local, dinâmica de funcionamento, tempo de existência e sua história); 

▪ Registros realizados durante o estágio (diário de campo, registro fotográfico, outros);  

▪ Descrição reflexiva das etapas do estágio (observação, participação e intervenção);  

▪ Subsídios teóricos que nortearam o estágio (como foi fornecido). 

2ª parte – percepção crítica no contexto do estágio 

▪ Como o professor supervisor do estágio colaborou para realização do mesmo. 

▪ Dificuldades encontradas durante a realização do estágio e potencial de colaboração com o 

campo de estágio.  

▪ De que modo o professor orientador do DEPEFIGV colaborou durante o estágio. 

▪ Cumprimento das atividades conforme o planejamento.  

▪ Relacione os conhecimentos adquiridos no estágio com as disciplinas do curso que possuem 

ligação direta com essa temática. 

 

3ª parte - Considerações finais 

 

3- REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 - QUESITOS AVALIADOS NO RELATÓRIO 

Quesito Pontuação 
Formatação do Relatório 
(Avaliar se o relatório respeita as normas de formatação vigentes) 

0 a 10 pontos 

Ortografia e Estruturação de Frases 
(Avaliar se as palavras estão escritas corretamente, se as frases estão 
estruturalmente corretas e a utilização de pontuação) 

0 a 10 pontos 

Descrição do campo de estágio 
(Avaliar se foi descritos os aspectos: estrutura física, recursos humanos, 
público, relação com a comunidade local, dinâmica de funcionamento, 
tempo de existência e sua história) 

0 a 20 pontos 

Desenvolvimento das atividades 
(Avaliar a coerência do conteúdo das atividades relatadas e às atividades 
que ocorrem no estágio, baseado também no relatório do supervisor). 

0 a 30 pontos 

Conhecimento Acadêmico Específico 
(Avaliar se o nível de conhecimento na área temática: fundamentação e 
argumentação de ideias, resolução de problemas com base nos conteúdos 
envolvidos no decorrer do estágio, relações entre o estágio e as disciplinas 
cursadas durante a graduação). 

0 a 20 pontos 

Registros realizados durante o estágio 
(Avaliar se houve registros durante o estágio, como: diário de campo, 
registro fotográfico, outros) 

0 a 10 pontos 

Conceito Final 0 a 100 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


