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RESOLUÇÃO  Nº 019 DE 29 JULHO DE 2010

Dispõe sobre a normatização dos procedimentos para  
formalização  e  conclusão do  Estágio  Curricular  
Supervisionado no Curso de Licenciatura em Educação  
Física da Universidade Estadual de Roraima.

O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE 
RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei Complementar nº 091 
de 10 de novembro de 2005 com o Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.628-E, de 16 de 
janeiro de 2007, e  cumprindo à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Ordinária realizada em 07 
de julho de 2010, e

CONSIDERANDO a  Lei  11.788,  de  25  de  setembro  de  2008,  que  dispõe  sobre  o  estágio  de 
estudante;

CONSIDERANDO a  Lei  de Diretrizes de Base da Educação Nacional,  LDB,  nº  9.394,  de 20 de 
dezembro de 1994, em seu artigo 43, inciso II, que preconiza o estágio como elemento constitutivo 
dos projetos dos cursos de graduação; 

CONSIDERANDO a criação do curso de Educação Física pela Resolução 016, de 26 de maio de 
2006, publicada no DOE nº 343, de 29/05/2006, instruído pelo parecer nº 016/2006;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar as normas que regulamentam o Estágio Curricular Supervisionado Orientado para os 
acadêmicos do Curso de Licenciatura em Educação Física, conforme regulamento em anexo.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Boa Vista-RR, 29 de julho de 2010.

PROF. RAIMUNDO NONATO DA COSTA SABÓIA VILARINS
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO 
DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Art.1o   O  Estágio  Curricular  Supervisionado  em  Educação  Física  é  parte  integrada  da  matriz 
curricular do Curso de Educação Física da Universidade Estadual de Roraima e será orientado pelo 
Manual  de Estágio,  editado pela  Pró-Reitoria de Extensão da UERR e complementado em suas 
especificações por este Regulamento. 

Art. 2º   O Estágio Curricular Supervisionado atende à necessidade de uma formação em que o 
professor esteja consciente de que sua prática envolve um comportamento de observação, reflexão 
crítica e construção dessa prática; pois, aliada a essa postura indagativa, encontra-se a compreensão 
do processo pedagógico e suas multifaces.

Art. 3º   O Estágio Curricular Supervisionado é de cunho obrigatório aos acadêmicos do curso de 
Licenciatura  em  Educação  Física,  de  acordo  com  o  Projeto  Pedagógico  do  curso  e  tem  por 
finalidades:

I. complementar a formação acadêmica, possibilitando o confronto entre teoria e prática, por meio do 
contato do aluno com a vida profissional em espaços escolares e não escolares;
II.  possibilitar  ao  acadêmico  experiência  profissional  mínima  em  situações  práticas,  sob 
acompanhamento simultâneo do professor orientador;
III.  promover  a  inserção  dos  acadêmicos  no  mercado  de  trabalho,  em  áreas  de  interesse, 
acompanhadas e supervisionadas por um docente;
IV.  promover  a  integração  e  o  conhecimento  do  acadêmico  com  a  realidade  social,  cultural  e 
econômica da atividade profissional. 

CAPÍTULO II 
 DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO

Art.  4o   O Estágio Curricular  do Curso de Licenciatura em Educação Física caracteriza-se pelo 
desenvolvimento de atividades relacionadas à docência em escolas de Ensino Infantil, Fundamental e 
Médio, assim como em outros ambientes educativos.

Art. 5o   O Estágio deve ocorrer concomitantemente às disciplinas de Prática Profissional, uma vez 
que se trata de áreas intimamente articuladas, conforme o Parecer CNE/CP 28/2001.
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Art. 6o   O Estágio Curricular do Curso de Licenciatura em Educação Física tem caráter obrigatório, 
está contemplado em sua matriz curricular e possui a duração mínima de 400 horas. Sua realização 
poderá ocorrer  em instituições públicas ou privadas.  O Estágio  curricular  efetuar-se-á em quatro 
etapas distribuídas ao longo do curso da seguinte forma:

I. Estágio Supervisionado I  (100h)  – Consiste  na análise  do Projeto  Político  Pedagógico, 
observação, diagnóstico e regência na Educação Infantil, realizado no quinto semestre do curso;
II. Estágio Supervisionado II  (100h) – Consiste na análise do Projeto Político Pedagógico, 
observação, diagnóstico e regência nas séries iniciais da Educação fundamental, do 1º ao 5º ano, 
realizado no sexto semestre do curso;
III. Estágio Supervisionado III  (100h) –  Consiste na análise do Projeto Político Pedagógico, 
observação, diagnóstico e regência nas séries finais da Educação fundamental, do 6º ao 9º ano, 
realizado no sétimo semestre do curso;
IV. Estágio  Supervisionado  IV  (100  h) –  Consiste  em atividades de  ações preventivas  de 
promoções à saúde individual e coletiva, no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos, em 
espaços escolares, realizado no 8º semestre do curso.

Art. 7o   O Estágio Curricular do Curso de Licenciatura em Educação Física será coordenado pelo 
professor responsável pela disciplina.

Art. 8º   A orientação do Estágio Supervisionado deverá seguir o planejamento de ensino baseado no 
diagnóstico do espaço escolar, constando do levantamento e da análise dos dados referentes à etapa 
do Estágio a ser desenvolvida. A etapa do diagnóstico compreende três fases distintas:

I. levantamento de dados;
II. análise dos dados levantados;
III. elaboração da Proposta de Estágio (Plano de Estágio).

Art. 9º  Para a realização dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV, o acadêmico deverá elaborar 
uma Proposta de Estágio que compreende os seguintes elementos:

I. tema gerador;
II. justificativa;
III. objetivos;
IV. fundamentação teórica;
V. procedimentos Metodológicos;
VI. cronograma de Atividades;
VII. avaliação;
VIII. desenvolvimento de:

a) observação das turmas;
b) co-participação;
c) elaboração dos Planos de Aulas de acordo com a proposta de estágio.
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Art.  10   Para a realização do Estágio Supervisionado I,  II,  III  e IV, os estagiários realizarão as 
seguintes etapas em cada período: 

I.  orientações  em  sala  de  aula,  sobre  as  etapas  e  desenvolvimento  do  Estágio  Curricular 
Supervisionado 36 horas;
II. observação e diagnóstico da realidade da escola campo de estágio, para levantamento de dados e 
subsídios para elaboração da Proposta de Estágio, que compreende 04 horas;
III. elaboração da Proposta de Estágio (pré-projeto) e dos planos de docência que compreende 08 
horas;
IV. elaboração das fichas de observação e co-participação, que compreende 05 horas;
V. elaboração dos planos de docência, que compreende 12 horas;
VI. execução da Proposta de Estágio, que compreende 30 horas, que deverá ser especificada através 
de um cronograma de atividades, acompanhado e assinado pelo professor orientador; 
VII. elaboração do Relatório Final, que compreende 05 horas.

Art. 11   Considerando que o estágio não se resume à aplicação imediata, mecânica e instrumental 
de técnicas e normas aprendidas na teoria, são sugestões de atividades de docência:

I. planejar e desenvolver projetos interdisciplinares de atividades educacionais a partir de diagnósticos 
da realidade escolar sobre temas sugeridos pelo contexto da escola, da sala de aula, da comunidade 
ou pelo docente da classe nos seus mais diferentes aspectos, garantindo e permitindo a interação 
teoria-prática;
II. planejar e operacionalizar projetos de produção de materiais didáticos, avaliativos ou instrucionais 
como jogos, textos, cartazes, álbuns seriados, portfólios etc.;
III.  planejar  e  ministrar  aulas  solicitadas  ou  sugeridas  pelo  professor  da  classe  com  seu 
acompanhamento; 
IV. planejar e desenvolver oficinas pedagógicas ou outras atividades que permitam o aluno-estagiário 
estar vivenciando o exercício da docência em um trabalho que propicie a articulação e o envolvimento 
das diferentes áreas do conhecimento ou das disciplinas envolvidas no curso de formação;
V. propiciar ao aluno-estagiário não apenas a vivência em sala de aula, como também o contato com 
a dinâmica escolar nos seus mais diferentes aspectos garantindo interação teórico-prática. 

Art. 12   A Proposta do Estágio Supervisionado e Relatório Final deverão ser elaborados nas normas 
atuais da ABNT de acordo com anexo I. 

Parágrafo  Único:  Constituem  exigências  mínimas  para  a  apresentação  formal  do  Relatório  de 
Estágio Curricular Supervisionado:

I. caracterização do contexto do espaço campo de Estágio, compreendendo o diagnóstico do espaço 
escolar e não escolar, e do perfil de atuação da área de Estágio (instalações físicas e pedagógicas);
II.  relato  das  observações,  participações  em  projetos  desenvolvidos  e  dos  encaminhamentos 
efetivados com análise crítica fundamentada em referenciais teóricos;
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III.  apresentação  de  ações  envolvendo  a  prática  pedagógica  da  docência  supervisionada,  com 
desenvolvimento de projetos e investigações, bem como aqueles resultantes da própria experiência 
docente;
IV.  avaliação  da  própria  atuação  como  estagiário,  das  experiências  vividas,  das  aprendizagens 
construídas e das contribuições do Estágio para sua formação profissional.

CAPÍTULO III 
 DO PROCEDIMENTO

Art. 13   Quando o Estágio for realizado em uma instituição de ensino pública ou privada, será firmado 
convênio entre a UERR e a devida instituição.

Art. 14   O estagiário deve contar, sempre que possível, no local de Estágio, com a colaboração e 
supervisão  de  profissionais  experientes  de  sua  mesma  área  de  formação:  o(a)  professor(a) 
colaborador(a).

CAPÍTULO IV 
 DA DOCÊNCIA, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO

Art. 15   O Estágio obrigatório será desenvolvido sob a docência, orientação, avaliação e supervisão 
dos seguintes profissionais:

I.  professor(es)  orientador(es)  de  Estágio:  docente  da  UERR,  formado  em  Educação  Física, 
responsável(is)  pela  aula  na(s)  disciplina(s)  de  Estágio,  na  área  de  docência,  responsável  pelo 
planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação do Estágio e do estagiário;
II.  professor  colaborador:  profissional  externo  à  UERR,  pertencente  à  instituição  concedente  do 
Estágio, devidamente habilitado e responsável pelo planejamento, orientação, acompanhamento e 
avaliação do estagiário, no local de desenvolvimento nas atividades de Estágio.

Art. 16   São atribuições do professor-orientador do Estágio Curricular Supervisionado:

I. fornecer aos alunos-estagiários as informações sobre a regulamentação e sobre a documentação 
do Estágio;
II.  orientar  os  alunos-estagiários  em relação  às  atividades a  serem desenvolvidas  no  campo de 
Estágio;
III. desenvolver, no aluno-estagiário, uma postura ética em relação à prática profissional;
IV. aprovar a Proposta de Estágio que será desenvolvido no Estágio Curricular;
V. orientar o aluno-estagiário no desempenho de suas atividades.

Art.17    São atribuições do professor-colaborador:
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I. compreender a proposta curricular do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Educação 
Física;
II.  colaborar  na  supervisão  das  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  estagiário  no  campo  do 
Estágio;
III. acompanhar e avaliar as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário em colaboração com o 
professor-orientador;
IV. planejar e desenvolver atividades pedagógicas que permitam ao estagiário estar vivenciando o 
exercício da docência em um trabalho que propicie a articulação e o envolvimento nas diferentes 
áreas do conhecimento ou nas disciplinas envolvidas no curso de formação;
V.  propiciar  ao  estagiário  não  apenas  a  vivência  em regência,  como  também o  contato  com a 
dinâmica escolar nos seus mais diferentes aspectos, garantindo a interação teoria-prática. 

CAPÍTULO V
 DOS DEVERES E DIREITOS DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 18   Os estagiários gozarão de todos os direitos inerentes à sua condição de acadêmicos.

Art.  19   Os  deveres  dos  estagiários  encontram-se  reproduzidos  abaixo  e  são  praticamente  os 
mesmos apresentados no Manual de Estágio da UERR:

I. elaborar e cumprir plano de Estágio apresentado ao professor orientador;
II. buscar oportunidades para seu próprio campo de Estágio, submetendo-o à aprovação da IES;
III. informar-se sobre o Estágio na Divisão de Estágio, Coordenação do Curso e/ou com o Professor-
orientador de Estágio;
IV. ter pleno conhecimento das normas para realização do Estágio em seu curso;
V. respeitar as normas da Instituição Cedente, representando condignamente a UERR;
VI. reunir-se com seu professor-orientador dentro dos horários estabelecidos no plano de trabalho;
VII.  inteirar-se  das  normas da  entidade  onde  irá  estagiar,  inclusive  às  relativas  à  segurança  do 
trabalho, observando-as, no que lhe couber;
VIII. zelar pelos equipamentos e estrutura física dos campos de Estágio, respondendo pelos danos 
matérias que venha a causar;
IX.  apresentar  relatório de Estágio  juntamente com a ficha de controle do Estágio,  preenchida e 
assinada  pelo  supervisor  da(s)  atividade(s)  ou  outra  forma  de  avaliação,  a  critério  do  professor 
(Apêndice);
X. cumprir 100% da carga horária estabelecida para Estágio;
XI.  cumprir,  de  forma  rigorosa  e  satisfatória,  as  providências  administrativas  que  antecedem  à 
realização das práticas de Estágio:

a)  selecionar  e  comparecer  ao  Campo  de  Estágio  pretendido  para  o  contato  prévio,  e  solicitar 
autorização para realizar o estágio;
b) encaminhar ao professor orientador dados do dirigente ou responsável pelo local do estágio para 
preenchimento da Carta de Apresentação do Aluno Estagiário;
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c) retirar Ficha Cadastral de Estagiário e Folha de Frequência com o Professor Orientador de Estágio, 
que vai autorizar o início de sua realização (abertura);
d) retirar a Carta de Apresentação de Aluno Estagiário para apresentação ao local de estágio;
e) estudar de forma sistemática as bibliografias fundamentais para a formação docente.

Art. 20    Ao professor-orientador compete:

I. monitorar o andamento do Estágio;
II.  elaborar  o  programa  de  atividades  do  Estágio  a  ser  cumprido,  responsabilizando-se  pela 
orientação;
III.  organizar  e  arquivar,  semestralmente,  documentos  comprobatórios do Estágio  realizado pelos 
alunos;
IV. divulgar o calendário semestral de atividades do Estágio Curricular;
V. julgar solicitações de desligamento ou mudanças do Estágio Curricular;
VI. encaminhar ao Registro Acadêmico o relatório da carga horária do estagiário para registro;
VII. avaliar e arquivar projetos e relatórios finais dos estagiários.

Art. 21   A Coordenação de Curso juntamente com os professores orientadores de Estágio formam a 
Comissão de Estágio do Curso de Licenciatura em Educação Física, no respectivo semestre, que fica 
encarregada de estabelecer o regulamento de Estágio Curricular para ao Curso de Licenciatura em 
Educação Física, fazer cumprir o regulamento de Estágio, além de resolver os casos omissos.

CAPÍTULO VI
DO DESLIGAMENTO

Art. 22  O desligamento do Estágio ocorrerá:

I. automaticamente ao término do período de Estágio;
II. em caso de desistência de matrícula no Curso de Licenciatura em Educação Física;
III. a pedido do estagiário;
IV.  por  falta  grave  cometida  no  local  de  Estágio,  a  ser  julgada,  conjuntamente,  pelo  professor 
coordenador e o profissional supervisor.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23    A supervisão do Estágio é considerada atividade de ensino, devendo ser computada na 
carga horária dos professores-orientadores.

Art. 24   Deverão ser lotados até dois professores orientadores por turma, considerando o mínimo de 
15 alunos por professor.
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Art.  25   As  horas  destinadas ao  planejamento,  desenvolvimento  e  execução  do  Estágio  serão 
equivalentes a carga/horária de 6 horas semanais, perfazendo um total de 100 horas aulas semestral 
em observância ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física.  

Art. 26   A realização do Estágio Curricular, por parte do acadêmico, não acarretará em vínculo 
empregatício  de  qualquer  natureza de  acordo  com artigo 3o da Lei  Federal  no  11.788 de  25 de 
setembro de 2008.

Art. 27   O horário de Estágio e a jornada a ser cumprida devem ser compatíveis com o horário do 
acadêmico, conforme art. II da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, que limita em 6 (seis) horas 
diárias  e  30  (trinta)  horas  semanais,  no  caso  de  estudantes  do  ensino  superior,  da  educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular.

Art.  28   Alunos que atuam regularmente como docentes em escolas de Educação Básica terão 
direito à redução da carga-horária do Estágio em 50%, em cada semestre, desde que comprovado 
seu exercício profissional na área de formação.

Art. 29    Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Estágio.


