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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 outras portarias da USP e EACH sobre os estágios:  

http://www5.each.usp.br/informacoes/ 

 

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. 

 

Do ponto e vista organizacional do estágio é importante reconhecer os 

principais envolvidos/as no estágio. A/o estudante, o/a responsável pela 

comissão de graduação, supervisora/supervisor e tutora/tutor na EACH e 

funcionárias/funcionários técnico-administrativo do setor de estágio e 

supervisora/supervisor na concedente.  

 

A/O estudante é responsável pelo preenchimento e cumprimento do plano de 

estágio, preenchimento da ficha de descrição sumária, redação do relatório e 

coleta das assinaturas, exceto dos supervisores de estágio da EACH, assim 

como aproveitar ao máximo as experiências proporcionadas pelo estágio e a 

aproximação com as atividades desenvolvidas no campo profissional. O setor 
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de estágio ao receber a documentação do/da estudante verificará se o 

preenchimento do plano de estágio e o termo de compromisso estão 

preenchidos adequadamente, conferiram se o/a estudante está devidamente 

matriculado/a e se não há conflito de horário entre disciplinas e o estágio. Os 

responsáveis pela comissão de graduação analisam o termo de compromisso. 

O/a supervisor/supervisora analisam a pertinência acadêmica do plano de 

estágio em relação às áreas do estágio, carga horária, atividades 

desenvolvidas, adequação do local com a área de estágio. O 

supervisor/supervisora na concedente é responsável pelo acompanhamento 

da/do estudante no cumprimento das atividades descritas no plano de estágio. 

O/a tutor/tutora de estágio são responsáveis pelo acompanhamento mensal 

do/da estudante nos encontros presenciais e na análise dos relatórios, ficha de 

descrição sumária antes da entrega dos documentos impressos no setor de 

estágio. 

 

ETAPAS 

 

O ciclo do estágio é: 1) Entrega do plano de estágio e termo de compromisso 

no setor de estágio 2) Cumprimento das horas apresentadas no plano; 4) 

Entrega do relatório, ficha de descrição sumária, avaliação do supervisor da 

concedente e cópia do plano de estágio no setor de estágio, após aprovação da 

tutora/tutor.  

 

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

escrito das/dos supervisoras/supervisores, tutoras e tutores de estágio e 

dos/das responsáveis pela Comissão de Graduação. 
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DOCUMENTOS 

 

Toda a documentação que atesta as atividades de estágios é documento 

comprobatório do cumprimento da Lei federal Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO 

DE 2008 (http://www5.each.usp.br/informacoes). É de responsabilidade dos 

signatários da documentação a lisura e a veracidade das informações ali 

contidas. O conjunto de documentos que compõe a formalização inicial de 

estágio é composto por:  

1)Plano de estágio; 2) Termo de compromisso entre a EACH e a concedente. O 

plano e o termo de compromisso são documentos individuais. Após a 

aprovação do plano pelos supervisores a/o estudante receberá um e-mail que 

informará sobre a liberação para retirada da sua via e a da concedente na 

seção de estágios. Neste momento deverá preencher o formulário eletrônico no 

site: http://goo.gl/CBA2Bl 

A entrega da documentação para o início do estágio é feita em fluxo 

contínuo, ou seja, a documentação pode ser entregue em qualquer período do 

ano, desde que seja obedecida a norma de 15 dias antes do início do 

estágio na concedente. 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. 

 

O plano de estágio e o termo de compromisso deverão ser entregues em 

três vias no setor de estágios. Uma destas vias ficará arquivada na seção 

de estágios, outra deverá ser entregue à concedente e a terceira via é de 

posse da/do estudante. Não serão aceitos quaisquer documentos com data 

retroativa. 

 

Ao encerrar o período de estágio a/o estudante deverá entregar, também na 

seção de estágios:  

1) 3 vias do Relatório de atividades;  

2) 3 vias da Ficha de avaliação do supervisor da concedente;  
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3) uma via da Ficha de descrição sumária (em caso de estágio não obrigatório 

não é necessário);  

4) uma via do plano devidamente assinado pelos supervisores de estágio da 

EACH, pela concedente e pelo estagiário.  

 

ATENÇÃO: Os concluintes que pretendem participar da colação oficial da Escola 

deverão entregar toda a documentação no setor de estágio nos meses de 

janeiro e julho, impreterivelmente até o dia 15. Para aqueles que colarão grau 

em outros momentos, o prazo de entrega da documentação é de 60 dias de 

antecedência à data que se pretende colar grau.  

 

Tais documentos deverão ser entregues no setor de estágio até 3 

meses após o término do plano. O relatório será avaliado pelo/pela 

tutor/tutora de estágio do curso e em caso de necessidade deverá ser 

complementado. 

 

Para os documentos entregues em 3 vias, uma destas ficará arquivada na 

seção de estágios, outra deverá ser entregue à concedente e a terceira via é 

de posse da/do estudante.  

 

Observação: 

 No caso dos documentos entregues em uma via, estes serão arquivados 

pela seção de estágios.  

 Não serão aceitos quaisquer documentos com data retroativa. 

 A ficha de descrição sumária das atividades de estágio deverá ser 

preenchida diariamente como resumo das atividades e o visto do 

supervisor/supervisora de estágios na concedente. A lista não pode 

conter rasuras, nem pode ser mera cópia e colagem, na qual sejam 

repetidas as mesmas atividades todos os dias. Listas com rasuras serão 

desconsideradas. Uma lista deverá ser entregue junto com o relatório 

final. 
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Todos os documentos oficiais do estágio estão disponíveis no site: 

http://www5.each.usp.br/formularios-estagios/ e os específicos do curso no link: 

http://www5.each.usp.br/educacao-fisica-e-saude-estagios/  

 

Vale ressaltar que os documentos que estiverem sem as devidas 

assinaturas serão considerados inválidos para fins de estágio. Não serão 

aceitos quaisquer documentos com data retroativa. 

 

LOCAIS 

 

Os locais selecionados para estágio são indicados pelos docentes, supervisores, 

tutores ou pelos próprios estudantes, desde que sejam condizentes com a área 

de atuação do profissional de educação física e com as áreas de estágio do 

curso de Educação Física e Saúde da EACH/USP. Recomenda-se que a/o 

estudante porte carta de apresentação assinada pelo supervisor de estágio ou 

suplente. A carta é de posse da/do estudante e deverá ser entregue no local 

escolhido para estágio. 

 

CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA 

A/o estudante devidamente matriculada/o no curso de Educação Física e Saúde 

da EACH/USP, deverá iniciar o cumprimento de 480 horas de estágio 

obrigatório a partir do quinto semestre.  

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

área a/o estudante poderá realizar de 20 a 30% da carga horária total e, 

assim, poderá realizar mais horas em uma área do seu interesse. 

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

Áreas Estudante X Estudante Y EstudanteZ 

I 120 (25%) 144 (30%) 96 (20%) 
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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: Atividade física & Saúde  

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

reabilitação; 

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

CEU, SESC, SESI, academias, programas de saúde complementar, , 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 determinado grupo etário: infância; 

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

Obs2: os programas podem conter: atividade física, práticas corporais, 

esportes, jogos, danças, lutas, etc., mas é necessário que o foco esteja voltado 

para a saúde e não para o alto rendimento/desempenho. 

 

Área II: Atividades físicas, esportivas & pessoas com deficiência 

a) Programas de atividade física, práticas corporais ou esporte para pessoas 

com deficiências motoras;  

b) Programas de atividade física, práticas corporais ou esporte para pessoas 

com deficiências visuais; 

c) Programas de atividade física, práticas corporais ou esporte para pessoas 

com deficiências cognitivas; 

d) Programas de atividade física, práticas corporais ou esporte para pessoas 

com deficiências auditivas; 
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e) Gestão e administração de programas de atividade física, práticas 

corporais, jogos ou esporte (órgãos públicos, terceiro setor e entidades 

privadas), com foco para pessoas com deficiências. 

 

Obs1: Podem ser específicos ou não para determinado grupo etário: infância; 

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

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

CEU, SESC, SESI, terceiro setor, órgãos públicos e privados, etc. 

Obs3:os programas podem conter: atividades físicas, práticas corporais, 

esportes, jogos / lazer, danças, lutas, etc., todos conteúdos adaptados para 

cada pessoa ou grupo com deficiências. 

 

Área III: Atividades esportivas & artísticas 

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

esportivos, centros olímpicos, CEU, SESC, SESI, 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 corporais ou 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 determinado grupo etário: infância; 

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

Obs2: os programas podem conter: atividades físicas, práticas corporais, 

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

rendimento/desempenho. 

Área IV: Pesquisa 

 

a) Projetos de Iniciação Científica 
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b) Projetos de pesquisa interinstitucionais/intercentros 

c) Participação em projetos de pesquisa desenvolvidos em grupos de 

Estudos registrados no CNPq. 

d) Participação em grupos de estudos. 

 

O estágio na área de pesquisa deverá ser realizado preferencialmente 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 à disciplina 

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

DISCIPLINAS 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  

Só poderão realizar os estágios obrigatórios os/as estudantes matriculados nas 

disciplinas de Estágios (ESAFI, ESFAII, ESAF III e ESFA IV).  

As/os estudantes deverão cumprir as disciplinas respeitando a sequência 

ESAFI, ESFAII, ESAF III e ESFA IV, uma vez que há relação de pré-requisto 

entre elas. Durante as disciplinas as/os estudantes serão orientadas/os quanto 

às ações necessárias para a prática dos estágios e para a elaboração dos 

documentos exigidos por lei, assim como participarão de discussões sobre 

formação, carreira, mundo do trabalho, dentre outros temas relacionados às 

áreas 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 organizadas 

na semana imediatamente seguinte ao encerramento do período de aulas ou 

imediatamente antes do início do período letivo  
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Todas as demais informações, documentos, responsáveis, contatos e horário 

de funcionamento estão disponíveis na página de estágios da EACH. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os tutores 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. 


