
 

Av. Arlindo Béttio, 1000 
Ermelino Matarazzo - São Paulo - SP - 03828-000 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM  

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 
 

É fundamental que você leia ANTES os seguintes documentos: Lei 

federal 11.788 e a portaria 016/06 da EACH ambos disponíveis no site:  

http://each.uspnet.usp.br/site/graduacao-estagios.php 

 

ESTÁGIO 

Conforme a Lei Federal 11.788: 1) O estágio faz parte do projeto pedagógico 

do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. 2) O estágio 

visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para 

a vida cidadã e para o trabalho e 3) O estágio poderá ser obrigatório ou não-

obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. O Estágio 

obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma. Estágio não-obrigatório é 

aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular 

e obrigatória. 

 

ETAPAS 

 

O ciclo do estágio é: 1) Estabelecimento do convênio; 2) Entrega do plano de 

estágio e termo de compromisso; 3) Cumprimento das horas apresentadas no 

plano; 4) Entrega do relatório, ficha de descrição sumária, avaliação do 

supervisor da concedente e copia do plano de estágio.  

 

O estágio será válido se em cada etapa deste processo houver aprovação por 

escrito dos supervisores de estágio. 

 

http://each.uspnet.usp.br/site/graduacao-estagios.php
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DOCUMENTOS 

 

O conjunto de documentos que compõe a formalização inicial de estágio é 

composto por: 1) Convênio entre a EACH e a instituição concedente; 2) Plano 

de estágio; 3) Termo de compromisso entre a EACH e a concedente. O 

convênio tem a duração de cinco anos e serve para todos os alunos do curso 

de EFS. O plano e o termo de compromisso é um documento individual. Ao 

receber o plano aprovado pelos supervisores o aluno deverá preencher o 

formulário eletrônico no site: http://goo.gl/CBA2Bl 

 

Os planos de estágio e os termos de compromisso deverão ser entregues 

em três vias no setor de estágios. Os relatórios finais deverão ser 

entregues também no setor de estágios em três vias. Não serão aceitos 

quaisquer documentos com data retroativa.  

 

A ficha de descrição sumária das atividades de estágio deverá ser 

preenchida diariamente com resumo das atividades e o visto do supervisor 

de estágios na concedente. A lista não pode conter rasura, nem pode ser mera 

cópia e colagem, na qual sejam repetidas as mesmas atividades todos os dias. 

Listas com rasuras serão desconsideradas. A lista deverá ser entregue junto 

com o relatório final em uma via. 

  

Qualquer aluno poderá intermediar o estabelecimento ou a renovação de um 

convênio, que será sempre avaliado pelos supervisores de estágio. 

 

Para verificar se uma instituição é conveniada com a EACH basta ir até a seção 

de estágio com o CNPJ da instituição e será informado se há convênio e 

período vigente do convênio. 

 

Todos os documentos oficiais do estágio estão disponíveis no site: 

http://each.uspnet.usp.br/site/graduacao-estagios.php 

 

http://goo.gl/CBA2Bl
http://each.uspnet.usp.br/site/graduacao-estagios.php
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Ao encerrar o período de estágio o aluno deverá entregar: 1) Relatório de 

atividades; 2) Ficha de descrição sumária (em caso de estágio não obrigatório 

não é necessário); 3) Ficha de avaliação do supervisor da concedente e 4) uma 

cópia do plano devidamente assinado pelos supervisores de estágio da EACH, 

pela concedente e pelo estagiário. O relatório será avaliado pelo supervisor de 

estágio do curso e em caso de necessidade ele deverá ser complementado. 

 

A entrega da documentação é feita em fluxo contínuo, ou seja, a 

documentação pode ser entregue em qualquer período do ano, desde que seja 

obedecida a norma de 30 dias antes do início do estágio na concedente 

(portaria da 016/06 da EACH). Caso a concedente seja a própria Universidade 

de São Paulo, incluindo todas as suas unidades, instituições ou departamentos 

o período será de 10 dias antes do início. 

 

LOCAIS 

 

Os locais selecionados para estágio devem ser conveniados e os alunos 

deverão seguir critérios e regras estabelecidos pelo setor de estágios da EACH. 

Os convênios podem ser providenciados pelos próprios alunos que para isso 

deverão consultar o sítio de estágios da EACH e buscar no item Proposta de 

Convênio.  Recomenda-se que o aluno porte carta de apresentação assinada 

pelo supervisor de estágio ou suplente. A carta é de posse do aluno e deverá 

ser entregue no local escolhido para estágio. 

 

CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA 

O aluno devidamente matriculado no curso de EFS, a partir do quinto 

semestre, deverá iniciar o cumprimento de 480 horas de estágio obrigatório.  

As 480 horas deverão ser distribuídas em 4 áreas (descritas abaixo). Em cada 

área o aluno poderá realizar de 20 a 30% da carga horária total, assim poderá 

realizar mais horas em uma área do seu interesse. 

http://each.uspnet.usp.br/estagios/proposta_convenio.doc
http://each.uspnet.usp.br/estagios/proposta_convenio.doc
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Os alunos que já cumpriram as disciplinas ESAF I e ESAF II deverão subtrair a 

carga horária já realizada da carga horária total (480h) e distribuir a carga 

horária que falta em quatro áreas, respeitando a regra no mínimo 20% e no 

máximo 30%. 

Tabela 1: Exemplo de composição da carga horária por área de estágio 

Áreas Aluno X Aluno Y Aluno Z 

I 120 (25%) 144 (30%) 96 (20%) 

II 120 (25%) 144 (30%) 120 (25%) 

III 120 (25%) 96 (20%) 120 (25%) 

IV 120 (25%) 96 (20%) 144 (30%) 

Total 480 480 480 

 

ÁREAS DO ESTÁGIO 

Área I: Atividades físicas & Saúde  

a) Programas de atividade física em UBS´s, NASF´s, hospitais, centros de 

reabilitação; 

b) Programas de incentivo a prática de atividade física em parques, clubes, 

CEUs, SESCs, SESIs, academias, convênios de saúde, etc.  

c) Gestão e administração de programas de atividade física, jogos ou 

esporte (órgãos públicos, terceiro setor e privados), com foco na saúde. 

 

Obs1: Podem ser específicos ou não para determinada faixa etária: infância; 

adolescência, adultos, idosos OU grupos sociais: mulher; trabalhador, etc. 

Obs2: os programas podem conter: atividades físicas, esportes, jogos, 

danças, lutas, etc., mas é necessário que o foco esteja na saúde e não no alto 

rendimento/desempenho. 
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Área II: Atividades físicas, esportivas & com deficientes 

a) Programas de atividade física ou esporte para deficientes físicos;  

b) Programas de atividade física ou esporte para deficientes visuais; 

c) Programas de atividade física ou esporte para deficientes mentais; 

d) Programas de atividade física ou esporte para deficientes auditivos; 

e) Gestão e administração de programas de atividade física, jogos ou 

esporte (órgãos públicos, ONG´s e privados), com foco em deficientes. 

 

Obs1: Podem ser específicos ou não para determinada faixa etária: infância; 

adolescência, adultos, idosos OU grupos sociais: mulher; trabalhador, etc. 

Obs2: os programas adaptados podem ocorrer em hospitais, clínicas, clubes, 

CEUs, SESCs, SESIs, terceiro setor, órgãos públicos e privados, etc. 

Obs3:os programas podem conter: atividades físicas, esportes, jogos / lazer, 

danças, lutas, etc., todos conteúdos adaptados para cada deficiência. 

 

Área III: Atividades esportivas & artísticas 

a) Programas de incentivo a prática esportiva em parques, clubes, centros 

esportivos, centros olímpicos, CEUs, SESCs, SESIs, academias, etc. 

b) Programas de treinamento esportivo ou de artes marciais com foco na 

competição esportiva. 

c) Gestão e administração de programas de esportes ou artes corporais 

(órgãos públicos, terceiro setor e privados); 

d) Práticas de atividade física em situação de expressão artística (dança, 

teatro, circo) com foco na produção de apresentações/espetáculos. 

 

Obs1: Podem ser específicos ou não para determinada faixa etária: infância; 

adolescência; adultos; idosos ou grupo social: mulher; trabalhador, etc. 

Obs2: os programas podem conter: atividades físicas, esportes, jogos, 

danças, lutas, etc., mas é necessário que o foco seja o alto 

rendimento/desempenho. 

Área IV: Pesquisa 
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a) Projetos de Iniciação Científica 

b) Projetos de pesquisa interinstitucionais/intercentros 

 

O estágio na área de pesquisa deverá ser realizado no 5º ou 6º semestre. 

 

Obs1: Pode incluir horas com apresentações de trabalhos em Congressos 

Científicos; 

Obs2: O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não é considerado 

estágio em pesquisa por se tratar de tarefa associada a disciplina 

curricular e obrigatória Seminários de Pesquisa em EF e Saúde 1 e 2.  

DISCIPLINAS 

Os alunos deverão cumprir as disciplinas sempre na sequência ESAFI, ESFAII, 

ESAF III e ESFA IV já que são consideradas pré-requisto. Durante as 

disciplinas serão orientados quanto às ações necessárias para a prática dos 

estágios e para a elaboração de todos os documentos exigidos por lei, assim 

como a discussão sobre formação, carreira, mercado de trabalho, entre outros 

temas relacionados com a área de estágio, formação, trabalho e carreira. 

 

A partir de 2014 as 4 disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado em 

Atividade Física passaram a ser disciplinas intersemestrais e serão 

preferencialmente organizadas na semana seguinte ao encerramento do 

período de aulas - em  julho para as disciplinas ESAF II e IV e em dezembro 

para as disciplinas ESAF I e III. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  

Todas as informações, documentos, responsáveis, contatos e horário de 

funcionamento estão disponíveis na página de estágios da EACH. 

 

http://each.uspnet.usp.br/site/graduacao-estagios.php
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Vale ressaltar que os documentos que estiverem sem as devidas 

assinaturas serão considerados inválidos para fins de estágio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os supervisores de estágio estão à disposição durante todo o semestre 

(mediante agendamento de horário) para dar o apoio necessário ao bom 

andamento do estágio supervisionado obrigatório ou não obrigatório. 


