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ESTÁGIO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO 

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

(INGRESSANTES ATÉ 2022) 

 

Docente responsável: Prof. Dr. Jorge Alberto de Oliveira  

Disciplinas Crédito 
aula 

Crédito 
trabalho 

Carga horária 
total 

EFP0111 - Estágio Supervisionado em Educação Física I 2 1 60hs  
(Estágio: 30hs) 

EFP0113 - Estágio Supervisionado em Educação Física III 0 3 90hs 
(Estágio: 90hs) 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO  

Atenção para o mínimo de três áreas de atuação em estágio no decorrer do curso. 

1. Educação Física na Infância; 

2. Educação Física na Adolescência; 

3. Educação Física na vida adulta; 

4. Educação Física na terceira idade; 

5. Educação Física adaptada; 

6. Administração, Gestão e Marketing em Educação Física; 

7. Atuação geral em Educação Física relacionada a iniciativas de lazer e órgãos especializados 

em desenvolvimento de tecnologia e/ou pesquisa (laboratórios).  

Dúvidas sobre as áreas de atuação e carga horária verifique com o(a) docente responsável pela 
disciplina. 
 

 Docente orientador(a): orienta as atividades de estágio do(a) aluno(a) estagiário(a) na EEFE-USP 

(instituição interveniente). A lista de docentes orientadores está disponível em 

http://www.eefe.usp.br/estagio. O(A) aluno(a) estagiário(a) deverá reunir-se com o(a) 

orientador(a) de acordo com calendário agendado na primeira reunião, por ocasião da elaboração 

do plano de estágio. O calendário de reuniões deverá constar no plano de estágio.  

 Supervisor(a): profissional que supervisiona e orienta o(a) aluno(a) estagiário(a) na empresa 

concedente do estágio. Este profissional deve ser credenciado no CREF ou registro em sua 

categoria profissional. 
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PRAZOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
ENTREGA DO DOCUMENTO INICIAL PARA OFICIALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (TERMO E 

PLANO):  a partir de 13/03/2023  

 Entregar na sala de estágio: 3 vias originais do Documento para Oficialização do Estágio 
(Termo e Plano) assinadas pela Concedente, Supervisor, Estagiário e Orientador, de acordo 
com informações disponíveis no GUIA DO ESTAGIÁRIO http://www.eefe.usp.br/estagio, 
com uma semana antes da data de início do estágio. A Secretaria de Estágio colherá a 
assinatura apenas do responsável pela Interveniente EEFE. 

 

ENTREGA DO RELATÓRIO: 05 de junho de 2023 

 Após concluir o estágio, entregar na Secretaria de Estágio: Relatório de Estágio (1 via) 

preenchido e assinado por todas as partes.  

 

ENTREGA DO PORTFOLIO: 05 de junho de 2023 

 Entregar o portfólio ao docente responsável pela disciplina. 
 
 

OBSERVAÇÕES:  

> O(A) aluno(a) estagiário(a) deve acompanhar a nota de avaliação da disciplina de estágio 
via Sistema Júpiter. 

> ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: informações GUIA DO ESTAGIÁRIO 
http://www.eefe.usp.br/estagio 

> Calendário USP e Horários de Aulas http://www.eefe.usp.br/calendario-e-horarios 
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