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1. Apresentação 

 Educação Física se caracteriza por uma área de formação profissional 

ampla que permite a atuação em diversos campos profissionais. No caso das disci-

plinas obrigatórias de estágio supervisionado do Curso de Educação Física- Bacha-

relado da Universidade Federal do Espírito Santo, as ações incidem nas áreas de 

esporte, saúde e lazer.  

 Os debates em torno da formação profissional de professores/as se inten-

sificam, especialmente, em relação ao momento dos estágios que se configuram, 

em primeira instância, na aproximação dos alunos com a realidade dos espaços 

profissionais (o mundo do trabalho). Em segunda instância, o momento em que os 

alunos poderão colocar em prática os conhecimentos apreendidos em sua forma-

ção inicial e dialogar com os diferentes saberes e sua formação.  

 A representação deste momento, para os futuros egressos (professores), 

causa grande expectativa com relação ao saber fazer e saber ser professor/a de 

Educação Física.  

 As experiências de estágio têm se pautado na unidade “teoria” e “prática”, 

momento que integra a prática reflexiva orientada pelos diferentes saberes consti-

tuídos na formação inicial. Esse processo possibilita potencializar a formação de 

profissionais capazes de dialogar sobre a sua formação e sobre as distintas possibi-

lidades de atuação profissional. 

 O estágio curricular supervisionado do CEFD/UFES caracteriza por discipli-

nas subdivididas em três momentos distintos, o Estágio Supervisionado em Educa-

ção Física e Lazer (105h) no 6º período; Estágio Supervisionado em Educação Física 

e Esporte no 7º período (105h) e o Estágio Supervisionado em Educação Física e 

Saúde no 8º período (105h).  

 O princípio norteador das disciplinas de estágio se manifesta pelo  diálogo 

entre professor orientador, aluno/estagiário e professor/supervisor de campo.  Essa 
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relação se estabelece para que possamos vivenciar uma maior aproximação entre 

universidade e campos de estágio por meio da prática investigativa, possibilitando a 

formação continuada de professores no exercício de suas profissões.  

 Por meio das orientações pedagógicas e administrativas contidas neste 

manual, atendemos as necessidades formativas e organizacionais do  estágio curri-

cular supervisionado. Este é o objetivo do manual, que servirá como um guia prático 

para os acadêmicos e professores. Sua função é de subsidiar as dúvidas, expectati-

vas e ações das pessoas envolvidas no processo.  

 

 O manual foi organizado da seguinte forma:  

 Primeiro, apresentamos a Política de Estágio do CEFD/UFES pautado na 

Lei de nº 11788/08 e na legislação da própria UFES. Em seguida, apresentamos a 

organização administrativa, na qual indica o passo a passo da estrutura burocrática 

dos estágios.  Na sequência, indicamos os prazos para a realização dos estágios, 

por semestre e suas demandas. As normas de estágio regulamentam as funções de 

professores, alunos e coordenação geral de estágio. Essas normas foram instituídas 

e regulamentadas pelo Projeto Pedagógico de Curso (PPC). No item 7 são destaca-

dos os instrumentos avaliativos do Estágio. Por fim, nos anexos, a documentação 

para o desenvolvimento do estágio.  

 A partir das diretrizes deste manual acreditamos que o momento do está-

gio concretize-se em numa experiência importante para formação do aluno e para o 

processo formativo de todos os professores envolvidos.  
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2. Políticas de estágio 

2.1 Das disposições preliminares 

 

I. O Estágio Obrigatório tem como referência o Regimento Geral da UFES, o Projeto 

Pedagógico do Curso de Educação Física-Bacharelado e a legislação vigente sobre o 

Estágio e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Educação Física.  

II. O Estágio Curricular Supervisionado se constitui em espaço de formação de pro-

fissionais, no qual deve prevalecer a dimensão pedagógica, sistematizada e orienta-

da das ações de Estágio.  

III. O aluno/estagiário somente poderá ingressar na Unidade Campo de Estágio 

após a regularização do Termo de Compromisso de Estágio. 

IV. A inserção no campo de Estágio deverá ser feita no máximo até um mês após o 

início das aulas. 

V. Os casos especiais serão apreciados pela Coordenação do Estágio e/ou Chefia 

de Departamento de Curso. 

VI. Conforme determina a Lei nº 11788/08, no Art. 7º são obrigações das institui-

ções de ensino Superior, elaborar normas complementares e instrumentos de avali-

ação para os Estágios Curriculares Supervisionados. Nestes termos, a avaliação 

será do tipo diagnóstico-processual, que se caracteriza pela entrega de trabalhos, 

do compromisso acadêmico e da participação efetiva nos encontros para planeja-

mentos e avaliação.  

VII. Os processos avaliativos serão compostos de no mínimo, obrigatoriamente: 

Relatório Final, Avaliação do Professor Supervisor e Seminário de Estágio. 

VIII. Conceder em favor do estagiário um Seguro de Acidentes Pessoais que deverá 

vir especificado no Termo de Compromisso, previsto pela Lei 11.788/08.  

IX. É denominado de Professor Supervisor ou Preceptor aquele profissional forma-

do, responsável pela supervisão dos alunos no campo de estágio; por Professor 
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Orientador, aquele profissional responsável pela disciplina Estágio Supervisionado 

ofertada pelo CEFD/UFES; por Coordenador de Estágio, o professor convidado pela 

Direção do CEFD a assumir as atividades peculiares aos estágios obrigatórios e não 

obrigatórios. 

 

 

2.2 Da definição de estágio curricular supervisionado 

 

I. O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Educação Física – Bacharelado 

CEFD/UFES, caracteriza-se por ser “[...] um ambiente profissional onde se apresen-

ta o conhecimento pela crítica, pela ação-reflexão-ação e pela criatividade, em um 

projeto de sociedade que se fundamenta na concepção histórico-social e têm como 

paradigma educacional as relações entre cultura, sociedade e Educação Físi-

ca” (PPC, CURSO BACHARELADO/UFES, 2005).       

II. As Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado deverão ocorrer concomitan-

temente à inserção do aluno/estagiário no campo de Estágio. 

III. O Estágio supervisionado é disciplina obrigatória do curso, não podendo ser a-

proveitado qualquer outro tipo de estágio que o aluno realize ou tenha realizado.  

AS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO  

I. Estágio Supervisionado em Educação Física e Lazer (105 h -  Teórica: 30; Inter-

venção:75):  

– Ementa: Observação, pesquisa e intervenção supervisionada, em espaços públi-

cos e privados, nos quais há vivência e aprendizagem das diferentes práticas corpo-

rais tratadas nesse currículo de formação. Ênfase em práticas de lazer. 
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II. Estágio Supervisionado em Esporte (105 h - Teórica:30; Intervenção:75):  

- Ementa: Observação, pesquisa e intervenção supervisionada, em espaços públicos 

e privados, nos quais há vivência e aprendizagem das diferentes práticas corporais 

tratadas nesse currículo de formação. Ênfase em práticas esportivas. 

III. Estágio Supervisionado em Saúde (105 h - Teórica:30; Intervenção:75): 

- Ementa: Observação, pesquisa e intervenção supervisionada, em espaços públicos 

e privados, nos quais há vivência e aprendizagem das diferentes práticas corporais 

tratadas nesse currículo de formação. Ênfase em práticas corporais para grupos 

diferenciados. 

 

2.3 DAS FINALIDADES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIO-

NADO 

I. O Estágio Obrigatório visa contribuir no processo de formação profissional para o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao exercício profissio-

nal dispostos na Lei nº 11788/08.  

II. Garantir ao aluno/estagiário um espaço de ação-reflexão-ação a partir constru-

ção, instrumentalização pedagógica, sistematização de ações profissionais em bus-

ca da identidade profissional construída pela relação dialética “teoria e prática”.  

 

2.4 DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

I. O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser realizado em decorrência da assi-

natura do Termo de Convênio e/ou termo de compromisso com Unidades Conce-

dentes, preferencialmente, em espaços de iniciação ao treinamento esportivo, em 

espaços destinados aos atendimentos a saúde da população e em espaços destina-



dos ao lazer (ver convênios celebrados na página da PROGRAD: http://

www.prograd.ufes.br/documentos); 

II. As atividades e as condições do Estágio Curricular Supervisionado devem constar 

no Termo de Compromisso de Estágio firmado entre o aluno/estagiário e a Unidade 

Concedente tendo a UFES como interveniente. 

III. A realização do Estágio poderá contar com os Serviços de Agentes de Integração 

Públicos e Privados conveniados. 

 

2.5 SOMENTE PODERÃO SER CONSIDERADOS CAMPOS DE ES-

TÁGIO AQUELES QUE ATENDEREM AOS SEGUINTES CRITÉRIOS: 

I. Contar com o professor supervisor de estágio, em seu quadro de professores e 

que este tenha graduação em Educação Física;  

II. Oferecer condições e instalações adequadas ao exercício da prática de Estágio; 

III. O aluno/estagiário matriculado na disciplina, não poderá receber bolsa por parte 

do campo de estágio, pois nesse caso se configura outro tipo de estágio, conside-

rando não obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 ESTRUTURA FÍSICA E PESSOAL 

A estrutura organizacional do Estágio Curricular Supervisionado é formada pela 

Coordenação Geral de Estágio, Professores Orientadores de Estágio e Colegiado de 

Curso.  

3.2 AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

I. Promover uma aula inaugural no início de cada semestre para esclarecer dúvidas 

e marcar a organização das Disciplinas de Estágio junto ao grupo de professores e 

alunos/estagiários. 

II. Entregar ao aluno/estagiário o manual do Estágio contendo toda documentação 

necessária para as atividades de Estágio . 

III. Organizar o seminário de estágio a cada final de período, para integrar todas as 

ações de estágio . 

 

3.3 DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DE 

ESTÁGIO DO CEFD 

I. Fazer contato com os campos de Estágio a partir das demandas surgidas, por 

meio de trabalho de divulgação, sensibilização quanto à natureza da aproximação 

do campo e das intervenções; 

II. Avaliar as condições dos Campos de Estágio por meio de visitas técnicas, após 

solicitação da UFES, tendo como fim, quando necessário, decidir sobre novos cre-

denciamentos. 

III. Avaliar junto com a equipe pedagógica de Estágio as condições efetivas das Uni-

dades Campos de Estágio, tendo em vista renovação ou descredenciamento do 

campo. 

IV. Participar, organizar e divulgar eventos tais como: cursos de formação, supervi-

3. Da organização administrativa 



sões integradas, encontros de professores supervisores e outras atividades com o 

objetivo de ampliar a interlocução entre a UFES e as Unidades Concedentes Cam-

pos de Estágio. 

V. Divulgar junto ao corpo docente, discente as orientações e concepções acerca do 

Estágio Curricular Supervisionado. 

VI. Divulgar aos acadêmicos, na aula inaugural, as instituições que se constituem 

em Campos de Estágio quanto à sua natureza, o perfil institucional, a política de 

atendimento, os projetos de intervenção e as turmas ofertadas para a ação do alu-

no/estagiário.  

VII. Avaliar a cada final do semestre letivo, em conjunto com os/as Professores/as 

Orientadores/as e Professores/as Supervisores, o trabalho desenvolvido nos cam-

pos de Estágio e propor medidas de aperfeiçoamento. 

VIII. Participar das reuniões gerais da Coordenação de Curso, objetivando dar visibi-

lidade ao trabalho desenvolvido, estimulando a interlocução do Estágio com as 

demais disciplinas do Curso. 

IX. Encaminhar ao Colegiado de Curso os casos omissos diante da normatização do 

Estágio. 

3.4 DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR ORI-

ENTADOR DA DISCIPLINA 

I. Elaborar o Plano de Ensino da Disciplina de Estágio Supervisionado que orientará 

as atividades a serem desenvolvidas no semestre de acordo com o presente Regu-

lamento e apresentá-lo aos alunos/estagiários. 

II. Orientar os alunos na elaboração do Plano de Estágio junto aos alunos/

estagiários, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso e as demandas específi-

cas da Unidade Campo de Estágio, assegurando a distribuição equitativa da carga 

horária discente durante o semestre letivo. 

III. Acompanhar o aluno/estagiário nos campos de intervenção, bem como orientar 

as ações e planejamentos com vistas a potencializar a formação do aluno/

estagiário. 



IV. Orientar o aluno/estagiário quanto à utilização do instrumental técnico-operativo 

para a intervenção: Diário de Campo, Relatório Mensal, Relatório Final, Quadro de 

Atividades e Seminário de Estágio. 

V. Fornecer suporte teórico a partir da bibliografia selecionada que oriente a prática 

e a pesquisa investigativa na Unidade Campo de Estágio. 

VI. Estimular a atitude investigativa no exercício da atividade de  Estágio que deve-

rão ser incorporadas ao exercício profissional. 

VII. Assumir as responsabilidades didático-pedagógicas de todos os alunos que 

constarem em sua pauta. 

 

3.5 DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR SU-

PERVISOR DOS CAMPOS DE ESTÁGIOS 

I. Acompanhar e co-orientar as atividades desenvolvidas pelo aluno/estagiário na 

Unidade Campo de Estágio, favorecendo a prática, a reflexão e a sistematização da 

experiência de Estágio. 

II. Avaliar o aluno/estagiário a partir da participação nas aulas, intervenções e ela-

borações de tarefas didático-pedagógicas, por meio de formulário impresso forneci-

do pela coordenação do estágio. 

III. Participar, na medida do possível, de encontros organizados pela Coordenação 

de Estágio do CEFD, com o objetivo de ampliar a interlocução entre a UFES e a Uni-

dade Campo de Estágio. 

IV. Zelar pelo desempenho ético do aluno/estagiário na Unidade Campo de Estágio. 

 

3.6 DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO ALUNO/

ESTAGIÁRIO  

I. O aluno/estagiário deverá cumprir a carga horária total de 315 horas distribuídas 

nas Disciplinas de Estágio Supervisionado da seguinte forma: Educação Física e 

Lazer no 6º período (carga horária de 105); Estágio Supervisionado em Educação 

Física e Esporte no 7º período (carga horária de 105 horas) e Estagio Supervisiona-



do em Educação Física e Saúde no 8º período (carga horária de 105 horas).  

II. O aluno/estagiário deverá cumprir, obrigatoriamente, uma carga horária mínima 

de 7 horas semanais, correspondentes a carga horária semanal da disciplina, sen-

do distribuídas em encontros presenciais no campo de estágio, reuniões com os 

professores, planejamentos, etc. 

III. Fazer relatórios semanais das aulas e entregar ao professor orientador de está-

gio, tanto das observações, quanto das intervenções realizadas nos campos de 

Estágio. 

IV. Produzir planos de intervenção e/ou projetos, planos de aula, relatórios das au-

las (observadas, aplicadas), relatório semestral. 

V. Entregar o relatório final encadernado em duas vias, sendo uma cópia entregue 

para o professor supervisor e outra cópia ao professor orientador de estágio 

(sugestão de modelo anexo) 

VI. Participar, obrigatoriamente, do Seminário de Estágio com a exposição de sua 

experiência de Estágio a cada final de semestre como um dos critérios de avaliação 

da disciplina.  

 

3.7 DOS DIREITOS DO ALUNO/ESTAGIÁRIO 

I. Receber orientação do Coordenador/a de Estágio, do professor/a orientador/a e 

do professor/a supervisor de Estágio. 

II. Ter acesso à bibliografia indicada pelo professor orientador de Estágio. 

III. Ter condições mínimas de infraestrutura, material e informação para o desempe-

nho de seu Estágio. 

IV. Ser informado pelo professor/a orientador/a sobre o resultado de sua avaliação. 

V. Realizar seu Estágio tendo como condição estar matriculado na disciplina.   

VI. Participar, obrigatoriamente, do Seminário de Estágio com a exposição de sua 

experiência de Estágio a cada final de semestre como um dos critérios de avaliação 

da disciplina.  



VII. Receber orientação do Coordenador/a de Estágio, do professor/a orientador/a 

e do professor/a supervisor de Estágio. 

VIII. Ter acesso à bibliografia indicada pelo professor orientador de Estágio. 

IX. Ter condições mínimas de infraestrutura, material e informação para o desempe-

nho de seu Estágio. 

X. Ser informado pelo professor/a orientador/a sobre o resultado de sua avaliação. 

Realizar seu Estágio tendo como condição estar matriculado na disciplina.   

   

4. ORIENTAÇÕES FINAIS 

A mudança de campo obedecerá ao calendário estipulado pela Coordenação de 

Estágio e nele deverá constar à justificativa do aluno/estagiário sobre a necessida-

de da mudança e a anuência do professor orientador de Estágio. 

O aluno/estagiário somente poderá solicitar a mudança do campo de Estágio, medi-

ante pedido fundamentado e justificado, posto que tal mudança somente seja viabi-

lizada após avaliação da real necessidade pelo Coordenador de Estágio e pelo Pro-

fessor de Orientador de Estágio. 

O Coordenador de Estágio e o Professor/a Orientador/a não indicarão a mudança 

de Campo de Estágio nas situações que estejam em desacordo com o presente 

Regulamento. 

O aluno/estagiário será acompanhado nas atividades de campo e de planejamento 

em dois momentos: a) realizado por um professor/a de Educação Física Supervisor 

de campo (responsável pelo campo); b) Acompanhamento do professor/a Orienta-

dor nos campos de Estágio dividido em 7 horas semanais. 
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