
Ministerio da Educa~ao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Academico

Disp6e sobre a aprovagao do Regulamento de
Estagio do Curso de Licenciatura em Educagao
Fisica da Universidade Federal do Reconcavo da
Bahia.

o Presidente do Conselho Academico - CONAC da Universidade

Federal do Rec6ncavo da Bahia, no uso de suas atribuigoes legais e tendo em vista

a deliberagao da sua Camara de Graduagao, em reuniao ordinaria realizada no dia

13 de margo de 2013,

Art. 1° Aprovar 0 Regulamento de Estagio do Curso de Licenciatura em

Educagao Ffsica da Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia, conforme 0

Anexo Unico desta Resolugao.

Art. 2° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposigoes em contrario.
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REGULAMENTO DE ESTAGIO DO CURSO DE L1CENCIATURA EM

EDUCACAO FislCA

Art. 1° 0 Estagio do Curso de Licenciatura em Educagao Ffsica da

Universidade Federal do Reconcavo da Bahia - UFRB esta organizado em

conformidade com a legislagao vigente: Resolugao CNE/CP N° 2 - de 19 de fevereiro

de 2002; Lei 11788, de 25 de setembro de 2008; Resolugao CONAC/UFRB N°38/2011

- 13 de dezembro de 2011.

Art. 2° 0 Estagio do Curso de Licenciatura em Educagao Ffsica da

Universidade Federal do Reconcavo da Bahia - UFRB esta organizado em Estagio

Obrigat6rio, e Estagio Nao Obrigat6rio.

§1° Estagio obrigat6rio: constitui-se em componentes curriculares obrigat6rios

presentes na Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Educagao Ffsica, exigido

para a obtengao do grau de Iicenciado em Educagao Ffsica.

§2° Estagio nao-obrigat6rio: constitui-se nas atividades de estagios orientadas

para a complementagao da formagao academico-profissional.
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Art. 3° 0 Estagio parte integrante da formag{lO de professores de Educagao

Ffsica, em Nfvel Superior, consiste na participagao do Iicenciando em atividades que

contribuam para a formagao integral do profissional, consolidando-se em situagoes

concretas do exercfcio da docemcia.

Art. 4° 0 Estagio constitui um campo de conhecimento que se pro'duz na

interagao entre os cursos de formagao de professores e 0 campo de intervengao

profissional onde se desenvolvem a docencia, nesse caso, ambientes escolares e nao

escolares. Enquanto campo de conhecimento deve possibilitar que sejam trabalhados

aspectos indispensaveis e especfficos do exercfcio da docencia a construgao da

identidade do futuro professor, aos conhecimentos necessarios ao exercfcio

profissional docente, a reflexao sobre a atividade profissional e a relagao com a area de

conhecimento especffico.

Art. 5° 0 estagio nao-obrigat6rio em Educagao Ffsica podera ser realizado

pelo/a discente a partir de envio de requerimento ao colegiado do curso, e somente

ocorrera com instituigao conveniada com a UFRB, com a supervisao de docEmte do

curso, e atendendo as orientagoes da resolugao CONAC 38/2011.

Paragrafo unico. Para cada aluno que realizar estagio nao-obrigat6rio, sera

designado pelo Diretor do Centro com base na indicagao da Comissao de Estagio,

docente da UFRB responsavel por orientar o/a estagiario/a.
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I - proporcionar a insergao dos futuros docentes no contexto da Educagao

Sasica, viabilizando 0 conhecimento dos aspectos didaticos, politicos, pedag6gicos e

administrativos da escola;

II - viabilizar aos futuros docentes reflexao te6rico-pratica sobre a realidade

educacional na qual iraQatuar;

III - oportunizar 0 desenvolvimento de alternativas didaticas e aplicagao de

recursos necessarios para a pratica docente dirigida para a disciplina de Educagao

Ffsica, integrante do curriculo da Educagao Sasica;

VI viabilizar 0 aprendizado de

desenvolvimento de habilidades profissionais e

qualificagao do licenciado em Educagao Ffsica.

IV - oportunizar a formagao do professor pesquisador atraves da viv€mcia de

praticas pedag6gicas que possibilitem a fundamentagao de conhecimentos

constitutivos da atividade profissional e da pratica da reflexa-agao nos campos de

competencias relacionadas ao

academicas, visando uma 'melhor

inteNengao nao-escolares;

V - favorecer parcerias entre 0 Centro de Formagao de Professores e a

comunidade, como via de desenvolvimento dos fins desta instituigao, que oportunizem

atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Art. 7° A carga horaria total do Estagio obrigat6rio e de 510 horas, vinculadas

aos respectivos componentes curriculares, de acordo com 0 Projeto Pedag6gico do

Curso, subdivididas em:

I - 408 horas destinadas ao Estagio Obrigat6rio Escolar que devera ser

realizado na rede publica de ensino responsavel pela Educagao Sasica;
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II - 102 horas destinadas ao Estagio Obrigat6rio Nao-escolar, que devera ser

realizado em ambientes que requeiram a docencia em Educagao Ffsica que nao sejam

na Educagao Basica, como: academias, clubes, projetos sociais, rede publica de saude

e demais espagos.

Art. 8° 0 Estagio Obrigat6rio e composto de quatro componentes curri.culares

obrigat6rios a serem vivenciados durante 0 curso de formag8.o, com duragao definida

pelo Projeto Pedag6gico do Curso de Licenciatura em Educagao Ffsica.

Paragrafo (mico. O/A discente estagiario/a podera realizar somente urn

estagio obrigat6rio em cada semestre letivo, exceto em casos especiais a serem

avaliados pelo Colegiado do curso.

Art. go 0 Estagio Obrigat6rio do curso de Licenciatura em Educagao Ffsica da

UFRB abordara as diferentes dimens6es da atuagao profissional, sendo assim

constitufdo:

I - Estagio em Educagao Ffsica I, correspondente ao Ensino Infantil e aos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental, com carga horaria definida em 136 horas;

II - Estagio em Educagao Ffsica II, correspondente aos Anos Finais do Ensino

Fundamental, com carga-horaria definida em 136 horas;

III - Estagio em Educagao Ffsica III, correspondente ao Ensino Medio, com

carga horaria definida em 136 horas;

IV - Estagio em Educagao Ffsica IV, em ambientes de pratica pedag6gica em

Educagao Ffsica que nao sejam na Educagao Basica, com carga-horaria definida em

102 horas.
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Art. 10 a Estagio Obrigatorio Escolar do Curso de Licenciatura em Ed,uca<;ao

Fisica sera desenvolvido na forma de praticas docentes e tera um minimo de 408

horas.

§1 ° 0 Estagio Obrigatorio Escolar envolvera as etapas de observa<;ao, co-

participa<;aoe docencia.

§2° Os/as estagiarios/as poderao desenvolver 0 estagio na propria institui<;ao

em que trabalham, desde que nao seja na classe que atuam.

Art. 11 0 Estagio Obrigatorio Nao-escolar do Curso de Licenciatura em

Educa<;aoFfsica sera desenvolvido na forma de prciticas docentes e tera um mfryimode

102 horas.

Paragrafo unico. 0 Estagio Obrigatorio Nao-escolar envolvera as etapas de

observa<;ao, co-participa<;ao e docencia.

Art. 12 Em caso de necessidade de mudan<;ado campo de estagio, mediante

justificativa relevante e consentimento do professor orientador, 0 estagiario devera

recome<;ara proposta de estagio.

,

DA REDUCAO DA CARGA HoRARIA DO ESTAGIO OBRIGATORIO

f\
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Art.13 O/a discentes so podera solicitar redugao de carga horaria de regencia

no Estagio Obrigatorio Escolar (Estagio I, II e III), sendo vedada esta redugao para 0

Estagio Obrigatorio nao-escolar (Estagio IV).

Art. 14 O/A discente podera solicitar redugao na carga horaria do Estagio

Obrigatorio Escolar (Estagio I, II e III) ate 0 maximo de duzentas horas, desde que

comprove estar em efetivo exercfcio da docencia em Educagao Sasica, por um perfodo

mlnimo de seis meses, na disciplina de Educagao Ffsica na Educagao Sasica conforme

a especificidade de cada componente de estagio.

Paragrafo unico. A redugao de carga horaria solicitada pelo/a discente sera

realizada somente na carga horaria destinada a regencia do Estagio Obrigatorio

Escolar (Estagio I, II e III).

Art. 15 O/a discente devera apresentar ao/a orientador/a do estagio a seguinte

documentagao comprobatoria para efeito de redugao de sua carga horaria de Estagio

Obrigatorio Escalar:

I - comprovante de vfnculo empregatfcio;

II - declaragao emitida pela unidade escolar, em papel timbrado e respectivo(s)

carimbo(s) do(s) dirigente(s) e seu(s) registro(s) de autarizagao, contendo as seguintes

informagoes: area de docencia, nfvel de ensino e series, perfodo da regencia eS90lar.

Art. 16 O/A discente perdera 0 direito a redugao da carga horaria, a qualquer

tempo, alem de outras implicagoes legais, nos casos de fraude, falsidade ou amissae

de informagoes.

Art. 17 Em conformidade com a Lei nO11.778/2008, que regulamenta estagios

nacionalmente, as atividades remuneradas au voluntarias realizadas de maneira

informal, nao substituem a carga horaria do Estagio.
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Art. 18 A orienta<;:aodo estagio caracterizar-se-a por visitas peri6dicas aos

campos de estagio onde se efetuam 0 estagio, objetivando 0 acompanhamento direto

do desempenho do/a estagiario/a. 0 planejamento das interven<;:oes,

acompanhamentos e orienta<;:oesdo/a estagiario/a devera levar em considera<;:aoas

especificidades da sua realiza<;:ao,devendo ser realizadas por meio de uma conjun<;:ao

entre a observa<;:aocontinua e direta das atividades desenvolvidas ao longo de todo 0

processo; 0 acompanhamento e orienta<;:ao do estagio por meio de orienta<;:oes
I

individuais e coletivas, bem como de visitas nao contfnuas; e tambe'm, do

acompanhamento por meio de relat6rios, entrevistas e observa<;:oesindiretas.

Art. 19 Os/as estagiarios/as receberao orienta<;:aocoletiva e individual, quanta

a organiza<;:ao e planejamento das atividades relativas ao estagio no ambito da

Universidade.

Art. 20 0 Estagio devera ser realizado no municfpio onde esta lotado 0 curso

no qual 0 estagiario/a esta matriculado/a, exceto em casas especiais, a serem

avaliados pelo Colegiado do curso.

Art. 21 Durante 0 estagio e vedada a realiza<;:aode exercfcios domi6iliares,

conforme resolu<;:ao CONAC 15/2009 que dispoe sobre 0 regime de exercfcios

domiciliares no ambito da UFRB.

DA AVALIACAO DO ESTAGIO OBRIGATORIO

/\
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Art. 22 A avaliagao do desempenho do/a estagiario/a sera realizada· pelo/a

arientadar/a de forma continua e sistematica durante 0 desenvolvimento de todo 0

estagio, envolvendo os perfodos de observagao, co-participagao e docemcia.

Parilgrafo unico. Na avaliagao das atividades de estagio obrigat6rio os/as

professores/as orientadores/as deverao considerar: a participagao (Ex.: interesse,

assiduidade, iniciativa, seriedade e pontualidade); a competencia (Ex.: boa

fundamentagao, criatividade, evolugao/rendimento e competencia tecnica); e 0

relacionamento profissional (Ex.: respeito, solidariedade, trabalho participativo,

relacionamento com a equipe profissional e com participantes).

Art. 23 A avaliagao do/a estagiario/a podera ser realizada par meio de

diferentes instrumentos, tais como: projeto de estagio, desempenho, diario de campo,

portif6lios, relat6rios de estagio, entre outros.

I - A elaboragao do relat6rio devera obedecer as narmas vigentes da ABNT

(Associagao Brasileira de Normas Tecnicas).

II - a/A estagiario/a devera entregar 0 relat6rio final do estagio em data a ser

definida pelo/a orientador/a.

III - No caso de ao final do estagio o/a discente ser considerado nao habilitado,

o mesmo devera repetir 0 componente integralmente.

Parilgrafo unico. a/a estagiario/a que se ausentar a uma atividade-aula de

docencia podera ser automaticamente reprovado caso nao apresente uma justificativa

legal.

[\
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Art. 24 O/A Orientador/a de Estagio e um/a docente do quadro da UFRB,

professor/a do componente curricular de Estagio, responsavel por orientar e esclarecer

o/a discente-estagiario/a quanta ao seu programa de estagio, colaborando com 0 seu

planejamento, assessorando, acompanhando e avaliando 0 desenvolvimento do

Estagio.

I - Solicitar a Coordena9ao do Colegiado do curso que sejam firmados

convenios entre a UFRB e os campos de estagio;

II - Planejar, acompanhar e avaliar as atividades junto ao/a estagiario/a;

III - Orientar a distribui9ao dos/as discentes nos campos de estagio;

IV - Manter contatos regulares com os/as estagiarios/as na Universidade,

individualmente e em grupo, para fins de troca de experiencias e apropria9ao de

conhecimentos;

V - Promover reuni6es semanais com os/as estagiarios/as para oportunizar a

reflexao da agao educativa;

VI - Realizar visitas peri6dicas aos campos de estagio onde se efetuam 0

estagio, objetivando 0 acompanhamento direto do desempenho do/a estagiario/a;

VII - Informar ao colegiado e ao campo de estagio a decisao de remanejamento

ou desligamento de estagiarios/as;

VIII - Preencher instrumentos de acompanhamento e avalia9ao do/a

estagiario/a;

IX - Avaliar os trabalhos realizados pelos/as estagiarios/as, divulgando e

justificando os resultados obtidos;

X - Validar 0 aproveitamento de experiencia docente para redugao do tempo de

atividade de estagio, conforme disposto no Art. 15. deste regulamento.

Art. 26 Cada orientador/a devera ter sob sua responsabilidade no maximo 14

(quatorze) estagiarios/as, assim, em quantidade suficiente para uma orientagao de

qualidade. /\,
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I - Cada orientador/a podera assumir apenas uma turma de estagio por

semestre letivo;

II - Caso 0 numero de estudantes seja muito elevado, 0 Colegiado do curso de

Educag8.o Ffsica devera viabilizar junto aos org8.os competentes a divis8.o de turmas.

Isso se justifica pela peculiaridade do componente que exige acompanhamento direto e

indireto, de forma individualizada, para 0 desenvolvimento de atividades de orientag8.o,

acompanhamento e avaliag8.o;

Art. 27 a/A estagiario/a ao iniciar suas atividades se apresentara ao

responsavel do campo de estagio ou ao seu representante, bem como, a coordenag8.o

da area onde atuara, munido de offcio ou documento de apresentag8.o fornecido pelos

orientadores de estagio.

Art. 28 a registro das atividades desenvolvidas no Estagio, para efeito de

comprovag8.o, sera feito em documento proprio e devidamente assinado pelo/a

supervisor/a do campo de estagio.

Art. 29 a/A supervisor/a de estagio e um/a docente, preferencialmente com

formag8.o em Educag8.o Ffsica, responsavel por supervisionar o/a estagiario/a na sua

atuag8.ono campo de estagio.

Art. 30 a/A estagiario/a e estudante do Curso de Licenciatura em Educag8.o

Ffsica, regularmente matriculado/a, que participara das atividades de estagio, a fim de

consolidar sua formag8.o e a articulag8.o entre os conhecimentos academicos e 0

campo de atuag8.o profissional.
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Art. 31 a/A estagiario/a s6 podera iniciar as atividades de estagio ap6s

apreciagao e aprovagao do projeto de estagio pelo/a orientador/a.

Art. 32 O/A estagiario/a devera elaborar urn projeto pedag6gico sobre tema

especffico, do qual, a!E§mde aulas, poderao constar atividades tais como: realizagao de

oficinas pedag6gicas, a criagao de material didatico, visitas a espagos tematicos,

organizagao de eventos e outras atividades cientffico-culturais, baseadas nos

problemas, necessidades e caracterfsticas da realidade alvo. Os/as estagiarios/as terao

infcio ap6s apreciagao e aprovagao do projeto pedag6gico pelo orientador e assinatura

do Termo de Compromisso.

Art.33 a/A estagiario/a devera apresentar previamente seu projeto de estagio

ao campo de estagio antes de iniciar as atividades.

Art. 34 a/A estagiario/a, durante sua permanemcia no campo de estagio,

devera submeter-se as normas e diretrizes da Unidade onde estiver desenvolvendo 0

estagio.

Art. 35 a/a estagiario/a devera comunicar ao/a orientador/a de Estagio

quaisquer ocorremcias ou irregularidades na realizagao do seu estagio.

I - apresentar a administragao do campo estagio documentos de identificagao

e autorizagao para 0 estagio;

II - cumprir a carga horaria e as demais exigencias determinadas neste

Regulamento;

III - atender as solicitagoes de carater academico e respeitar as

especificidades da do campo de estagio no qual ira estagiar;

IV - apresentar previamente ao/a professor/a orientador/a os planejam~tos

das aulas que ira ministrar;. (VI \
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v - ser assfduo/a e pontual, apresentando-se de forma adequada ao ambiente;

VI - ser assfduo/a as reunioes de orientagao de estagio para reflexao e analise

das informagoes obtidas;

Art. 38 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposigoes em contrario.
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