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1. Procedimentos Administrativos Iniciais. 
 
1.1 – O aluno interessado em realizar o estágio de bacharelado em Educação Física deverá preencher os seguintes documentos: 

a) Convênio de Estágio de Bacharelado em Educação Física (anexo I). 
b) Termo de Compromisso de Estágio de Bacharelado em Educação Física (anexo II). 

 
1.2 – É obrigatório a indicação do número de apólice de seguro, quando solicitado nos documentos iniciais. 

 
1.3  - O aluno deverá entregar os documentos acima indicados na Secretaria da FPG para análise e aprovação do Sr. Diretor. 

 
1.4  - Estando aprovados os documentos iniciais o aluno, em acordo com a instituição de estágio, poderá dar início às 

atividades. 
 

 
2. Documentos Comprobatórios de Estágio. 
 
2.1 – Tendo encerrado o período de estágio e cumpridas as horas, conforme tabela abaixo, o aluno deverá protocolar, junto à 
Secretaria da FPG os seguintes documentos: 
 a) Relatório de Estágio. 
  Produção do aluno descrevendo a instituição estagiada, as atividades desenvolvidas e o aprendizado 
alcançado. 
 b) Ficha de Estágio 
  Preenchimento da Ficha de Estágio (anexo III). As fichas deverão ser digitadas e com as assinaturas solicitadas. 
 
3. Prazos e Carga Horária 
 
3.1 – Nenhuma atividade de estágio poderá ser realizada fora do período indicado pelo Termo de Compromisso. 
 
3.2 – Em hipótese alguma o estagiário poderá exceder 6 (seis) horas de estágio por dia. 
 
3.3 – As fichas e relatórios possuem validade de 4(quatro) anos, porém, para ser incluído na lista de concluintes do semestre o 
aluno deverá entregá-los no prazo final divulgado pela Secretaria. Caso não o faça, deverá aguardar o reinício do ano letivo para 
realizar a entrega, podendo não constar da lista de Colação de Grau naquele Semestre, devendo, portanto, aguardar nova 
turma. 
 
3.4 – O alunos deverá observar 1(uma) hora de trânsito entre seu local de estágio e o início de sua aula na faculdade. 
 
3.5 – A carga horária a ser cumprida respeitará a seguinte distribuição: 
 

MODALIDADE HORAS DESCRIÇÃO 

 
Treinamento de Atividade 
Física 

 
200 

 
Estágio a ser realizado em academias ou centro de treinamento 
especializado 

 
Esporte, Saúde e Lazer 
 

 
200 

 
Estágio a ser realizado junto à treinadores de atividades esportivas, 
profissionais de promoção à saúde ou atividades de promoção de lazer e 
bem-estar. 

 
Elaboração de Relatório 
 

 
128 

 
Horas destinadas à elaboração dos relatórios finais. 

TOTAL 528  
 

 


