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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Regulamento do Estágio Supervisionado do curso de Educação Física 
– Licenciatura da Faculdade de Sinop – FASIPE 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITOS, REQUISITOS E OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Art. 1º Este regulamento normatiza a organização e funcionamento do estágio curricular do Curso de 

Licenciatura de Educação Física. 

Art. 2º As atividades referentes a Estágios serão supervisionadas pela Coordenação de Estágios e/ou 

Coordenação do Curso. 

Art. 3º Considera-se Estágio o componente curricular de cunho prático, complementar da relação ensino-

aprendizagem que permite ao aluno um contato com a realidade da atividade profissional. 

§1º O Estágio Supervisionado caracteriza-se pelo desempenho de atividades relacionadas ao curso, e 

onde possam ser aplicados os conhecimentos dos componentes curriculares profissionalizantes que 

compõem o Curso de Graduação em Educação Física. 

§2º O estágio tem carga horária total de 400 horas, divididas estas em: Estágio Supervisionado I com 

200 horas, Estágio Supervisionado II com 200 horas, oferecidos no quinto e sexto semestres, 

respectivamente. 

Art. 4º O estágio é obrigatório para todos os alunos matriculados no curso, sendo condição sine qua non 

para a colação de grau, a sua aprovação. 

Art. 5º O Estágio visa oportunizar experiência pré-profissional ao futuro professor, a partir do 

desenvolvimento das seguintes habilidades e competências: 

I - Aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos; 

II - Desenvolver relações interpessoais. 

III – Identificar problemas com base nas técnicas estudadas; 

IV – Diagnosticar e solucionar problemas; 

V – Aprofundar conhecimentos teórico-práticos na área escolhida para o estágio; 

VI – Qualificar-se para ingressar no mercado de trabalho; 

VII – Desenvolver o contato com o ambiente organizacional mediante a observação e o exercício de 

atividades de docência. 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO DO ESTÁGIO 
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Art. 6º O estágio desenvolve-se em dois componentes curriculares, os quais se estruturam em: 

I - Estágio Supervisionado I - Tem como objetivo a possibilitar a experiência prática em ambiente 

profissional visando o aprimoramento das competências técnico-científicas através do relacionamento 

dinâmico entre prática e teoria a ser desenvolvido no âmbito da Educação Física Escolar. Conhecimento 

da realidade, da estrutura e funcionamento da dinâmica escolar: direção, equipes de supervisão e 

orientação pedagógica, serviços de apoio, docentes, áreas físicas. Experiências de observação direta e 

registro da prática pedagógica de professores de Educação Física atuantes no ensino deste componente 

curricular nos deferentes ciclos da educação básica; Identificação e análise da intervenção didático-

pedagógica e intervenção didático-pedagógica no ciclo de educação infantil e fundamental. Atividades 

de diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino-aprendizagem sob supervisão de 

um professor qualificado. Intervenção didático-pedagógica no primeiro e segundo segmento do ensino 

fundamental. Atividades de diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino-

aprendizagem sob supervisão de um professor qualificado. 

II - Estagio Supervisionado II - Intervenção didático-pedagógica no ensino médio. Atividades de 

diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino-aprendizagem sob supervisão de um 

professor qualificado. 

Parágrafo único. As organizações, que forem indicadas como campo de estágio, deverão comprometer-

se a: 

I - oferecer condições para pleno desenvolvimento do trabalho; 

II - possibilitar o cumprimento das exigências acadêmicas, inclusive de supervisão do estágio; 

III -participar da avaliação do estágio, quando convidada. 

Art. 7º Cumpre ao aluno-estagiário: 

I - tomar conhecimento e cumprir as exigências do Regulamento de Estágio Supervisionado da 

Faculdade Integrada FASIPE; 

II – buscar sua colocação em organização/escola para a realização do Estágio; 

III - estar sob a supervisão de um professor-orientador, cumprindo o plano por ele estabelecido bem 

como as avaliações exigidas durante o período de estágio; 

IV - comunicar o professor-orientador sobre qualquer problema com a organização-concedente durante 

o período de estágio a fim de que sejam tomadas as providências necessárias; 

V - comunicar de imediato qualquer modificação em sua condição de aluno tanto para o professor-

orientador quanto para a organização em que estiver realizando o estágio; 

VI - cumprir as normas estabelecidas pela organização-concedente durante o período em que se realizar 

o estágio. 
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Parágrafo único. Na hipótese de dificuldade do cumprimento do inciso II, cabe a Faculdade Integrada 

FASIPE, através da Coordenação de Estágios e e/ou Coordenação de Curso, auxiliar o aluno na 

colocação em organização/escola. 

Art. 8º O estágio é atividade orientada por docente do Curso de Educação Física, da própria IES. 

Art. 9º São, entre outras, atribuições do Professor Orientador: 

I - analisar, aprovar e visar o programa de estágio apresentado pelo aluno; 

II - planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno-estagiário; 

III – orientar o aluno-estagiário em suas dificuldades, e acompanhar seu desenvolvimento nos encontros 

realizados; 

IV – preencher as fichas de programação e acompanhamento dos estagiários; 

V - entregar à Coordenação de Estágios e Monitorias e/ou Coordenação de Curso, no prazo previamente 

definido, os Trabalhos realizados pelos alunos que cumpriram estágios obrigatórios sob sua orientação-

supervisão; 

VI – preencher as fichas de avaliação de cada aluno, conforme modelo definido em deliberação própria; 

VII - participar de reuniões convocadas pela Coordenação de Estágios e/ou Coordenação; 

VIII - oferecer sugestões para eficácia e eficiência das atividades de Estágio; 

IX - manter banco de dados de acompanhamento e aproveitamento dos alunos na realização de estágios; 

X – Encaminhar para a Coordenação de Estágios e/ou Coordenação de Curso a relação de alunos que 

cumpriram as horas referentes ao Estágio Supervisionado I e II, e resultaram aprovados nesses 

componentes curriculares. 

Art. 10. São, entre outras, atribuições do Coordenador de Estágios e/ou Coordenação de Curso: 

I – Supervisionar todas as atividades relacionadas aos Estágios Supervisionados. 

II – Designar os professores orientadores conforme a área escolhida pelo aluno. 

III – Acompanhar as atividades de orientação com os respectivos professores. 

IV - Encaminhar para a Secretaria a relação de alunos que cumpriram as horas referentes ao Estágio 

Supervisionado I e II e resultaram aprovados nesses componentes curriculares; os relatórios avaliativos. 

Art. 11. Na orientação dos estágios, poderão ser indicadas pelo professor-orientador, alterações nos 

trabalhos realizados, as quais deverão ser processadas pelo estagiário e apresentadas na versão final 

do Relatório. 

Art. 12. O plano de estágio é um exercício prático devendo proporcionar a reflexão e sintetizar o esforço 

de planejamento das atividades que serão realizadas. Através dele deverá ser avaliada a consistência 

do trabalho proposto, indicando correções e orientando quanto às linhas gerais de trabalho a serem 

seguidas. 
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Parágrafo único.  O Relatório Final de estágio será elaborado de acordo com as normas da ABNT, 

devendo ser entregues em duas vias impressas e em CD. 

 

CAPÍTULO III 

AVALIAÇÃO 

Art. 13. O estágio realizado pelo aluno será avaliado em três momentos: 

a) Processo: compreende todo o desenvolvimento do trabalho realizado pelo aluno durante o período de 

estágio, desde a elaboração do Plano de Estágio até a estruturação final do trabalho, incluindo-se a 

assiduidade, iniciativa, autonomia, responsabilidade, desempenho e capacidade técnica do aluno, bem 

como o conteúdo técnico trabalhado pelo mesmo; 

b) Produto: caracteriza-se pelos resultados alcançados no trabalho, sua relevância para o conhecimento 

científico, relação de coerência entre o plano teórico e prático, conteúdo e consistência técnica, e 

aplicabilidade, consistindo-se de pesquisas, análises, interpretações, diagnósticos, tecnologias e 

sistemas propostos, planos de trabalho, políticas e estratégias recomendadas, objetivos e metas 

alcançadas, entre outros;  

c) Avaliação: define-se como sendo a análise do processo e do produto perante a Banca Avaliadora.  

Parágrafo Único. A Banca Avaliadora será composta pelo Coordenador de Estágios e pelo Professor 

Orientador. Poderá compor a Banca um Professor Convidado a critério do Professor Orientador. A Banca 

finalizará seus trabalhos pelo preenchimento da Ficha de Avaliação conforme Anexo III. 

Art. 14. Será considerado aprovado o aluno que conseguir nota igual ou superior a 5,0 (Cinco). 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. Demais orientações e casos omissos deste Regulamento são resolvidos pela Direção sujeitos à 

aprovação do Conselho Superior, nos limites da respectiva competência, conforme as disposições 

regimentais, através de deliberações ad referendum do Conselho Superior pelo Diretor. 

Art. 16. Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Conselho Superior. 

 


