
      
 

 
CÓDIGO DE CONDUTA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO BACHARELADO 

Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI BH – Curso de Educação Física 
Disciplinas: Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II Estágio 

Supervisionado III 
 

O Código de Conduta do Estágio Supervisionado é um modelo de regimento interno 

a ser adotado e seguido por todos os que estão diretamente envolvidos com as 

atividades de Estágio Supervisionado, a saber: o Coordenador do Curso de 

Educação Física, os Professores, os Preceptores e os ESTAGIÁRIOS. 

Esse regimento foi criado e aprimorado pelos responsáveis e corpo docente. Todos 

os ESTAGIÁRIOS deverão lê-lo, assiná-lo e seguir os procedimentos propostos. O 

não cumprimento de algum item será avaliado negativamente, conforme os itens que 

se seguem. 

 

MISSÃO: 

Proporcionar aos ESTAGIÁRIOS (estudantes do Curso de Educação Física) o 

APRIMORAMENTO E A VIVÊNCIA DA REALIDADE DE ATUAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ACADEMIAS E SEMELHANTES, 

através da oferta de atividade física orientada à comunidade externa e comunidade 

acadêmica do UniBH; 

 

VISÃO: 

Tornar centro de referência em conduta e formação do Profissional de Educação 

Física atuante como Gestor, Coordenador, Professor, Recreador, Preparador Físico 

e Avaliador Físico em Minas Gerais. 

 

CULTURA E VALORES: 

Zelar pela qualidade e autonomia no atendimento oferecido a todos os Usuários 

envolvidos nas atividades de Estágio Supervisionado do curso de Educação Física 

do Centro Universitário de Belo Horizonte UniBH. 

 



CAPÍTULO I 
 

RESPONSÁVEIS E SUAS ATRIBUIÇÕES. 

 

Art 1º- Coordenador do Curso de Educação Física:  

Responsável pela manutenção e garantia de infra-estrutura para as atividades 

práticas, recursos financeiros, manutenção da ordem e aplicação de penalidades, 

validação e alteração de documentos internos e/ou externos e definição dos horários 

de funcionamento das atividades de Estágio Supervisionado. 

 

Art 2º- Professores da Disciplina de Estágio Supervisionado I, II e III: 

Responsáveis por todo o processo de avaliação do ensino-aprendizado. 

Organização/divisão da carga horária relativa à presença dos ESTAGIÁRIOS nas 

atividades práticas, interação entre Preceptores e ESTAGIÁRIOS, avaliação 

acadêmica, aprovação/reprovação dos ESTAGIÁRIOS nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado. 

 

Art 3º- Preceptores:  

Responsáveis por todo o processo de acompanhamento e avaliação da conduta e 

postura prática dos ESTAGIÁRIOS conforme (ANEXO I, II e III). Responsáveis por 

solucionar problemas operacionais existentes entre Usuários/Usuários, 

ESTAGIÁRIOS/ Usuários, ESTAGIÁRIOS/ESTAGIÁRIOS. Encaminhar quando for o 

caso qualquer solicitação ESTAGIÁRIO/Professor, ESTAGIÁRIO/Coordenação. 

Responsáveis pelo controle de freqüência e lista de entrada e saída dos 

ESTAGIÁRIOS nas atividades práticas. 

 

Art 4º- ESTAGIÁRIOS: responsáveis pelo cumprimento e garantia do bom 

andamento das atividades propostas, sendo elas: planejamento e execução dos 

projetos, avaliação física, montagem e acompanhamento das prescrições dos 

exercícios, elaboração dos planos de aula. Responsáveis pelo zelo dos projetos e o 

bom convívio entre os envolvidos. O ESTAGIÁRIO deverá portar os documentos 

relativos ao Estágio e outros exigidos pela Instituição de Ensino Superior ou 

Instituição concedente 



PARAGRAFO ÚNICO - Todos os procedimentos e responsabilidades específicas 

das Disciplinas de Estágio Supervisionado encontram-se em anexo de acordo com 

as especificidades do Estágio Supervisionado I (ANEXO I), Estágio Supervisionado 

II (ANEXO II) e Estágio Supervisionado III (ANEXO III).  

 

CAPÍTULO II 
 

NORMAS E ITENS A SEREM AVALIADOS. 

 

Art 5º- A Ficha de Conduta e Postura Prática dos ESTAGIÁRIOS, (ANEXO IV), é o 

modelo de planilha de avaliação adotado pelo Preceptor como forma de administrar 

o comportamento e as ações dos ESTAGIÁRIOS. 

§1º A Ficha de Conduta e Postura Prática dos ESTAGIÁRIOS será dividida em 9 

(nove) itens, sendo: Pontualidade, Higiene pessoal/uniformes, Carisma/Simpatia, 

Comprometimento, Conhecimentos técnicos, Postura, Trabalho em Equipe, 

Conservação e cuidados com a infra-estrutura e Ética.  

§2º Cada item será avaliado em até cinco pontos e cada infração cometida pelo 

ESTAGIÁRIO será penalizada com a perda de pontos conforme a infração. 

Critérios de avaliação para definição da pontuação a saber: 

I - Ótimo = 5 pontos – Postura impecável do ESTAGIÁRIO atendendo a todos 

os quesitos exigidos para o item sem comprometimento ou avaliação negativa 

de sua atitude acadêmica. 

II - Regular = 3 pontos – Postura suficiente do ESTAGIÁRIO, porém com 

falhas que comprometem sua avaliação acadêmica, estas falhas serão 

anotadas pelo Preceptor em documento próprio e ficaram arquivadas junto 

aos documentos de Estágio do aluno. 

III - Insuficiente = 1 ponto – Postura insuficiente do ESTAGIÁRIO 

comprometendo o bom andamento das atividades e /ou reincidência da 

mesma infração após notificação anterior. 

§3º O registro das atividades será dividido conforme as horas que o ESTAGIÁRIO 

deverá cumprir ao longo do semestre. 

§4º A nota final corresponderá à média aritmética de todas as notas atribuídas ao 

ESTAGIÁRIO durante o semestre. 



§5º Existem critérios específicos de cada disciplina de Estágio Supervisionado que 

estarão dispostas em documento próprio conforme a seguinte ordem: Estágio 

Supervisionado I (ANEXO I), Estágio Supervisionado II (ANEXO II), Estágio 

Supervisionado III (ANEXO III).  

 

Art 6º- Pontualidade: o horário das atividades práticas será definido pelo Professor 

da disciplina Estágio Supervisionado. 

I – O registro do horário será realizado pelo Preceptor responsável. 

§1º A marcação será feita individualmente para cada aluno e obedecerá ao horário 

do relógio oficial da Instituição, que por sua vez, deverá estar visível dentro dos 

Laboratórios onde serão realizadas as atividades do Estágio Supervisionado. 

§2º O ESTAGIÁRIO que chegar atrasado não poderá abater as horas perdidas 

cumprindo tempo a mais do que definido pelo professor da disciplina de Estágio 

Supervisionado no mesmo dia. 

II- O registro do cumprimento do horário será feito pelo Preceptor 

responsável pela atividade. 

§1º O registro e a pontuação serão efetuados no dia, na própria ficha de Conduta e 

Postura Prática dos ESTAGIÁRIOS. 

§2º Será considerado para critério de pontuação, dez minutos de atraso e/ou 

antecipação de saída, onde cada minuto de atraso ou de antecipação corresponderá 

a 0,5 ponto negativo. 

§3º Caso o aluno perca os cinco pontos distribuídos, implicara em perda de 2 (dois) 

ponto nos itens de Postura, Comprometimento e Ética. 

           III- As Justificativas de falta só serão aceitas mediante autorização por escrito 

e ASSINADO pelo professor da disciplina Estágio Supervisionado, com 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência à ausência ou salvo nos casos previstos em lei. 

 

Art 7º- Higiene pessoal/uniformes: Todos ESTAGIÁRIOS deverão estar 

padronizados com uniforme definido pelo Curso de Educação Física. 

§1º Homens deverão estar com barba bem feita, cabelos penteados, unhas 

cortadas, tênis e uniformes limpos. 

§2º Mulheres deverão estar com cabelos presos, unhas cortadas no comprimento 

adequado à atividade desenvolvida, tênis e uniformes limpos. 



§3º O uso de agasalhos e blusas de frio, deverá ser da cor branca ou preta e a blusa 

de estágio deverá estar por cima do agasalho ou blusa de frio. 

PARAGRAFO ÚNICO- É proibido o uso de bonés, óculos escuros, roupas 

inadequadas, fones de ouvidos, ficando o estagiário sujeito à interdição de sua 

entrada nas atividades de estágio e à perda dos pontos do dia. 

§4º O não cumprimento de qualquer item implicará em perda de 5 (cinco) pontos, 

mais perda de 2 (dois) ponto nos itens de Postura, Comprometimento e trabalho em 

equipe. 

 

Art 8º- Carisma/Simpatia: O aluno deverá buscar a motivação e o comprometimento 

dos Usuários, mostrar simpatia e harmonia no ambiente de estágio, buscar ser 

referência no que se trata bons hábitos de vida, “o Usuário procura exemplos de 
sucesso” e o primeiro exemplo de sucesso deve ser o próprio ESTAGIÁRIO. 

PARAGRAFO ÚNICO- O registro e distribuição dos pontos ficam a critério do 

Preceptor. 

 

Art 9º- Comprometimento: Todo aluno será avaliado, conforme sua evolução e 

dedicação para com o sucesso das atividades de estágio. 

§1º Será considerado como critério de avaliação para o Preceptor, o envolvimento, a 

participação, a ajuda aos Usuários, ajuda aos ESTAGIÁRIOS com dificuldades, 

propostas de melhoras e abordagens proativas. 

§2º Fica a critério do Preceptor o registro e a distribuição dos pontos aos 

ESTAGIÁRIOS envolvidos. 

PARAGRAFO ÚNICO- Independente da experiência anterior, o que esta sendo 

avaliado é a capacidade de aplicar os conhecimentos, nível de envolvimento e 

comprometimento com as atividades propostas. 

 

Art 10º- Conhecimentos Técnicos: Será avaliado conforme os critérios estabelecidos 

nos anexos correspondentes a cada disciplina de estágio. 

 

Art 11º Postura: por definição seriam as atitudes dos ESTAGIÁRIOS no dia a dia 

frente as atividades desenvolvidas.  



§1º Fica proibida a utilização nas atividades de estágio, de aparelhos celulares, 

notebooks, palm tops, tablets, fones de ouvido e outros eletrônicos. Isso resultará na 

perda de 5 (cinco) pontos em cada infração comprovada pelo Preceptor. 

 

§2º Ficam proibidas quaisquer tipos de discussões ou desentendimentos 

ESTAGIÁRIO-ESTAGIÁRIO, ESTAGIÁRIO-Usuário, ESTAGIÁRIO–Preceptor. Isso 

resultará em perda de 5 (cinco) ponto em cada infração observada pelo Preceptor, 

nos casos de reincidência o ESTAGIÁRIO será advertido conforme regimento 

interno do Centro Universitário de Belo Horizonte UniBH. 

PARAGRAFO ÚNICO- Qualquer problema de relacionamento deverá ser repassado 

imediatamente ao Preceptor que por sua vez dará encaminhamento do assunto as 

instâncias superiores. 

§3º Fica proibido qualquer tipo de brincadeira, entre ESTAGIÁRIO/Usuário, 

ESTAGIÁRIO/ ESTAGIÁRIO. Isso resultará em perda de 2 (dois) pontos em cada 

infração comprovada pelo Preceptor. 

§4º O ESTAGIÁRIO deverá sempre estar alerta e observar qualquer situação 

incorreta, observar se o Usuário esta realizando a atividade proposta. 

§5º O ESTAGIÁRIO deverá sempre buscar com excelência, defender sua Profissão 

e o nome da Educação Física, buscando aprimorar suas falhas e ajudar seus 

colegas, garantindo sempre o respeito e o reconhecimento da sociedade (Usuários). 

”A valorização começa, quando mudamos nossa forma de agir e pensar”. 
 

Art 12º Trabalho em Equipe: O Estágio Supervisionado, é uma forma de interação 

entre o conhecimento e a prática, muitos ESTAGIÁRIOS já possuem a experiência 

de outros estabelecimentos e/ou atividades externas e por já vivenciarem tal pratica, 

ficam ausentes e/ou totalmente omissos a situação, também temos ESTAGIÁRIOS 

com total falta de experiência e pratica nas modalidades desenvolvidas. O Estágio 

Supervisionado é uma exigência legal e objetiva um trabalho de colaboração entre o 

discente e o docente, aliando o conhecimento teórico com a experiência prática. 

“Quando trabalhamos em equipe, segue se a máxima: onde um erra, todos 
erram, onde um acerta todos acertam”. 
§1º Fica a critério do Preceptor o registro e a pontuação dos ESTAGIÁRIOS 

envolvidos. 

 



Art 13º Conservação e cuidados com a infra estrutura: A responsabilidade e o zelo 

pelo patrimônio são de obrigação de TODOS e responsabilidade do ESTAGIÁRIO, a 

má utilização pelos Usuários deverá ser comunicada IMEDIATAMENTE ao 

Preceptor responsável pelo acompanhamento da atividade. 

§1º A falta de orientação ao Usuário, pelo ESTAGIÁRIO, que resulte em algum dano 

a estrutura física do UniBH ou de alguma Instituição Concedente implicara em perda 

dos 5 (cinco) pontos relativo à este item. 

 

 Art 14º Etica: O Preceptor adotara como forma de avaliar este item a RESOLUÇÃO 
do CONFEF nº 056/2003 que dispõe sobre o Código de Ética do Profissional de 

Educação Física em (ANEXO V) e ficará a seu critério, sua forma de pontuação e 

registro, podendo o ESTAGIÁRIO sofrer um julgamento ético se for o caso. 

 

CAPITULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 15º As presentes Normas Internas entram em vigor no dia 1º de março de 2012 e 

todos envolvidos passam a ser enquadrados como cientes das responsabilidades e 

suas devidas penalidades. 

Art 16º Os casos omissos serão resolvidos em reunião colegiada do Curso de 

Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 1º de março de 2012 

 

Prof. Amaylton Salles de Carvalho 

Coordenador do Curso de Educação Física 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

ANEXO I 
 

INTRODUÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 



      
 

 
ANEXO I 

CAPITULO I 

INTRODUÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

A disciplina Estágio Supervisionado I é responsável pela administração e 

realização de eventos de esporte e lazer, onde todos os Alunos desta disciplina 

(ESTAGIÁRIOS) deverão aplicar a teoria aprendida nas Disciplinas de 

cursadas anteriormente. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Nenhum Professor ou Preceptor é responsável por 

revisar o conhecimento técnico a ser cobrado na prática. Subentede-se que 

TODOS OS DISCENTES QUE OPTARAM PELA DISCIPLINA, TENHAM O 

CONHECIMENTO MÍNIMO EXIGIDO PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS, por 

já terem passado pela disciplina específica. Sugere-se que o Próprio discente 

curse a disciplina específica, antes de iniciar a disciplina de Estágio.  

 

CAPITULO II 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DA DISCIPLINA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I. 

 

Art 1º - O ESTAGIÁRIO da disciplina Estágio Supervisionado I, será avaliado 

na execução de suas tarefas de intervenção no planejamento, gestão e 

operacionalização de atividades esportivas e de lazer. 

§1º O Aluno será avaliado pela disciplina Estágio Supervisionado I, com critério 

definido pelo professor da disciplina Estágio Supervisionado I. 

PARÁGRAFO ÚNICO- A pontuação será definida pelo Professor da Disciplina 

Estágio Supervisionado I e avaliada pelo mesmo. 

§2º Planejamento, gestão e operacionalização de atividades esportivas e de 

lazer: Será avaliado todo o planejamento, gestão e execução das atividades 

propostas e todas as ações devem ser avaliadas e aprovadas previamente pelo 

Professor da Disciplina e/ou Preceptor. 



§4º A responsabilidade relativa aos Usuários das atividades desenvolvidas é de 

todos os ESTAGIÁRIOS presentes durante o horário definido pelo Professor da 

disciplina Estágio Supervisionado I e nessa responsabilidade estão também 

inclusas as seguintes obrigações: 

 Passar todas as atividades pertinentes ao planejamento; 

 Acompanhar o Usuário a todo o momento em que o mesmo estiver nas 

atividades;  

 Corrigir toda e qualquer execução de atividades/exercícios;  

 Administrar o uso e revezamento de aparelhos/equipamentos;  

 Respeitar todos os critérios do Código de Conduta Profissional; 

 Respeitar a hierarquia;  

 Manter todo o local de intervenção sempre organizado, orientando os 
Usuários a zelarem pela mesma e ajudando a recolocar em seus 

devidos lugares (após utilização). LEMBRANDO QUE A 
RESPONSABILIDADE DE MANTER A ORGANIZAÇÃO, É DOS 
ESTAGIÁRIOS;   

 Zelar pela segurança de todos e bom funcionamento das atividades de 

estágio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

ANEXO II 
 

INTRODUÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 



ANEXO II 

CAPITULO I 

INTRODUÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

A disciplina Estágio Supervisionado II é responsável pela administração e 

acompanhamento das atividades da Academia Escola de iniciação e 

treinamento esportivo e treinamento físico nas atividades da Natação Escola, 

Natação Equipe, Ginástica Coletiva, Tênis, Dança de Salão, Futebol (Gol 

Brasil) e Futebol para Amputados (AMDA-UniBH). 

PARÁGRAFO ÚNICO- Nenhum Professor ou Preceptor é responsável por 

revisar o conhecimento técnico a ser cobrado na prática. Subentede-se que 

TODOS OS DISCENTES QUE OPTARAM PELA DISCIPLINA, TENHAM O 

CONHECIMENTO MÍNIMO EXIGIDO PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS, por 

já terem passado pela disciplina específica. Sugere-se que o Próprio discente 

curse a disciplina específica, antes de iniciar a disciplina de Estágio.  

 

CAPITULO II 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DA DISCIPLINA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II. 

 

Art 1º - O ESTAGIÁRIO da disciplina Estágio Supervisionado II, será avaliado 

como: Professor/Treinador de natação, tênis, dança, ginástica e futebol. 

§1º O Aluno será avaliado pela disciplina Estágio Supervisionado II, com 

critérios definidos pelo professor da disciplina Estágio Supervisionado II. 

PARÁGRAFO ÚNICO- A pontuação será definida pelo Professor da Disciplina 

Estágio Supervisionado II e avaliada pelo mesmo. 

§2º Professor/Treinador de natação, tênis, dança, ginástica e futebol: Serão 

avaliados todos os planos de aula/treinamentos desenvolvidos na atividade 

específica e a aprovação se dará mediante decisão do Professor da Disciplina 

e/ou Preceptor. 

§3º A responsabilidade relativa aos usuários/atletas das escolinhas/equipes é 

de todos os ESTAGIÁRIOS presentes durante o horário definido pelo Professor 

da disciplina Estágio Supervisionado II e nessa responsabilidade também estão 

inclusas as seguintes obrigações: 



 Auxiliar na montagem e organização do plano de aula e/ou sessão de 

treinamento; 

 Corrigir toda e qualquer execução de exercícios incorreta;  

 Aplicação de testes e avaliação física específica a modalidade;  

 Acompanhar o usuário/atleta a todo o momento em que o mesmo 

estiver no treinamento; 

 Quando do uso dos Laboratórios, manter os mesmos organizados, 

orientando os usuários/atletas a zelarem pelo mesmo e ajudando a 

recolocar em seus devidos lugares (após utilização) todos os materiais 

utilizados. LEMBRANDO QUE A RESPONSABILIDADE DE MANTER 
A OS LABORATÓRIOS ORGANIZADOS, É DOS ESTAGIÁRIOS; 

 Zelar pela segurança de todos os usuários/atletas. 

 Respeitar todos os critérios do Código de Conduta Profissional; 

 Respeitar a hierarquia da Academia Escola;  

§4º Fica a critério do Preceptor a pontuação dos ESTAGIÁRIOS envolvidos de 

acordo com as especificidades de cada atividade/área de intervenção: 

 Natação Escola / Natação Equipe – Cada ESTAGIÁRIO deverá 

programar no mínimo duas aulas/sessões de treinamento aprovados 
pelo Professor da Disciplina Estágio II e/ou Preceptor. Todo o plano 

de aula/treinamento deverá apresentar justificativa. Cada ESTAGIÁRIO 

deverá entregar em data estabelecida pelo Preceptor 20 (vinte) 

exercícios educativos para cada nível na natação (Níveis de 1 ao 6) 

mais 10 exercícios corretivos para cada estilo de nado. 

 Tênis – Cada ESTAGIÁRIO deverá programar no mínimo duas 

aulas/sessões de treinamento aprovados pelo Professor da 
Disciplina Estágio II e/ou Preceptor. Todo o plano de 

aula/treinamento deverá apresentar justificativa. Cada ESTAGIÁRIO 

deverá entregar em data estabelecida pelo Preceptor 10 exercícios 

educativos mais 10 exercícios corretivos. 

 Ginástica Coletiva – Cada ESTAGIÁRIO deverá programar no mínimo 

duas aulas/sessões de treinamento aprovados pelo Professor da 
Disciplina Estágio II e/ou Preceptor. Todo o plano de 

aula/treinamento deverá apresentar justificativa. Cada ESTAGIÁRIO 

deverá entregar em data estabelecida pelo Preceptor cinco exercícios 



para cada grande grupo muscular e três exercícios para cada pequeno 

grupo muscular, com detalhamento do movimento executado, músculos 

envolvidos, ação muscular, possíveis erros de execução e variações. 

 Dança – Cada ESTAGIÁRIO deverá programar no mínimo duas 

aulas/sessões de treinamento aprovados pelo Professor da 
Disciplina Estágio II e/ou Preceptor. Todo o plano de 

aula/treinamento deverá apresentar justificativa. 

 Futebol para Amputados (AMDA-UniBH) - Os ESTAGIÁRIOS serão 

divididos em trios e deverão programar no mínimo uma sessão de 
treinamento aprovado pelo Professor da Disciplina Estágio II e/ou 
Preceptor. Todo o plano de treinamento deverá apresentar justificativa.  

 Futebol (Gol Brasil) - Os ESTAGIÁRIOS serão divididos em trios e 

deverão programar no mínimo uma sessão de treinamento 
aprovado pelo Professor da Disciplina Estágio II e/ou Preceptor. 
Todo o plano de treinamento deverá apresentar justificativa.  

 

CAPITULO III 

NORMAS E ITENS A SEREM AVALIADOS. 

Art 1º- De acordo com a modalidade específica o ESTAGIÁRIO deverá seguir 

as normas abaixo destacadas, desconsiderando quando necessário a norma 

previamente estabelecida no Código de Conduta do Estágio Supervisionado 

Bacharelado.  

Art 2º- Higiene pessoal/uniformes: Todos ESTAGIÁRIOS deverão estar 

padronizados com uniforme definido pelo Curso de Educação Física. 

§1º- Em todas as atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado II 

(Natação Escola, Natação Equipe, Ginástica Coletiva, Tênis, Dança de Salão, 

Futebol e Futebol para Amputados) será permito o uso de bermuda na cor 

preta na altura do joelho.  

§2º- Durante as atividades desenvolvidas em campo aberto e sob radiação 

solar, será permitido o uso de boné na cor branca ou preta. 

§3º- Para as atividades desenvolvidas no Campo de Futebol será obrigatório a 

utilização de chuteiras (society ou futebol de campo).  

§4º- Para as atividades a serem desenvolvidas no Laboratório de Atividades 

Aquáticas (Natação Escola e Equipe) será obrigatório o uso de bermuda na cor 



preta na altura do joelho e chinelo. Além disso, todos ESTAGIÁRIOS deverão 

estar preparados para entrar na água em TODAS as aulas. Desta forma, todos 

ESTAGIÁRIOS deveram estar vestidos com sunga ou maio por baixo do 

uniforme de estágio e terem touca disponível para uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Não será permitido o uso de sunga ou maio na cor 

branca. 

§5º- Não será permitida a participação nas atividades de Estágio sem a devida 

vestimenta apropriada ou ausência de materiais acima descriminados, estando 

o ESTAGIÁRIO sujeito as penalizações descritas no Código de Conduta do 

Estágio Supervisionado Bacharelado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

ANEXO III 
 

INTRODUÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 



      
 

 

ANEXO III 

CAPITULO I 

INTRODUÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

 

A disciplina Estágio Supervisionado III é responsável pela administração do 

funcionamento da Academia Escola, onde todos os Alunos desta disciplina 

(ESTAGIÁRIOS) deverão aplicar a teoria aprendida nas Disciplinas de cursadas 

anteriormente. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Nenhum Professor ou Preceptor é responsável por revisar o 

conhecimento técnico a ser cobrado na prática. Subentede-se que TODOS OS 

DISCENTES QUE OPTARAM PELA DISCIPLINA, TENHAM O CONHECIMENTO 

MÍNIMO EXIGIDO PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS, por já terem passado pela 

disciplina específica.Sugere-se que o Próprio discente curse a disciplina específica, 

antes de iniciar a disciplina de Estágio.  

 

CAPITULO II 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DA DISCIPLINA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III. 

 

Art 1º - O ESTAGIÁRIO da disciplina Estágio Supervisionado III, será avaliado como: 

Avaliador Físico e Professor de musculação. 

§1º Avaliador Físico: O Aluno será avaliado pela disciplina Estágio Supervisionado 

III, com Protocolo definido pelo professor da disciplina Estágio Supervisionado III. 

PARÁGRAFO ÚNICO- A pontuação será definida pelo Professor da Disciplina 

Estágio Supervisionado III e avaliada pelo mesmo. 

§2º Professor de musculação: Será avaliado todo o plano de treinamento (ANEXO 

III.A) e a aprovação se dará mediante decisão do Professor da Disciplina e/ou 

Preceptor. 

§3º Todo o plano de treinamento voltado para o usuário deverá apresentar 

justificativa e toda a nomenclatura utilizada deverá ser adotada através do MANUAL 

DE PRESCRIÇÃO da Disciplina Musculação ( ANEXO III.B). 



PARÁGRAFO ÚNICO- qualquer alteração ou inclusão de algum exercício deverá ser 

comunicada ao Preceptor e o mesmo repassará as informações ao responsável. 

§4º A responsabilidade relativa aos Usuários da Academia Escola é de todos os 

ESTAGIÁRIOS presentes durante o horário definido pelo Professor da disciplina 

Estágio Supervisionado III e nessa responsabilidade estão também inclusas as 

seguintes obrigações: 

 Passar todos os exercícios pertinentes ao Plano de Treinamento; 

 Acompanhar o Usuário a todo o momento em que o mesmo estiver dentro da 

Academia Escola;  

 Corrigir toda e qualquer execução de exercícios incorreta;  

 Administrar revezamento de aparelhos;  

  Verificar utilização das esteiras e o tempo de execução de cada Usuário;  

 VERIFICAR SE O USUÁRIO ESTÁ REALIZANDO O PLANO DE 
TREINAMENTO ELABORADO PELO ESTAGIÁRIO RESPONSÁVEL, 
COMUNICANDO IMEDIATAMENTE AO PRECEPTOR EM CASOS 
NEGATIVOS; 

 Otimizar o tempo de utilização da Academia Escola pelo Usuário;  

 Respeitar todos os critérios do Código de Conduta Profissional; 

  Respeitar a hierarquia da Academia Escola;  

 Manter a Academia Escola sempre organizada, orientando os Usuários a 
zelarem pela mesma e ajudando a recolocar em seus devidos lugares 

(após utilização) as Anilhas, Halteres e demais objetos. LEMBRANDO QUE 
A RESPONSABILIDADE DE MANTER A ACADEMIA ESCOLA 
ORGANIZADA, É DOS ESTAGIÁRIOS;   

 Zelar pela segurança de todos e bom funcionamento da Academia Escola. 

 

§5º Fica a critério do Preceptor a pontuação dos ESTAGIÁRIOS envolvidos e cada 

ESTAGIÁRIO deverá realizar no mínimo 08 avaliações e 08 programas de 
treinamento, todos esses aprovados pelo Professor da Disciplina Estágio III 
e/ou Preceptor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

ANEXO III - A 
 

Programa de Treinamento 



Nome: 

Vinculo institucional:

Estagiário responsável/Email:

C E

 INTENSIDADE (PSE de 0 a 10):

Duração total do treino (min.):

/

TREINAMENTO DE MUSCULAÇÃO - Frequência: (     ) S  (     ) T (     ) Q (     ) Q  (     ) S

EXERCÍCIOS

Idade: Assin./Carimbo Professor / Data: ____/____/_______

Peso AJUSTE

Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ACADEMIA ESCOLA

PROGRAMA DE TREINAMENTO

Data início: _____/_____/______

Mudança de programa: ___/___/______

Horário do treino:

Duração do treino (min.): Pausa entre os exercícios:
DURAÇÃO

PAUSA/Nº SÉRIES REPETIÇÕES

Classificação de risco: (      )  Baixo   (      )   Moderado (      )  Alto     //    Possui experiência com musculação: (      ) Sim (     ) Não

Nível de AF:

Histórico AF:

Doenças crônicas

Objetivos

OBSERVAÇÕES: 

Abril

Março 12  13  14  15  16  19  20  21  22  23  26  27  28  29  30

Controle da Frequência 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Intensidade: (      -     ) % / FCZonaAlvo (      -      ) bpm / PSE - (      ) / Velocidade - (      ) km/h / Inclinação - (       ) % / Carga (        ) kgf / rpm (       )

Duração: (   ) 10min (   ) 15 min (   ) 20 min (   ) 25 min  (   ) 30 min  (   ) 35 min  (   ) 40 min  (   ) ____ min

TREINAMENTO AERÓBIO - Exercício:  (   ) Esteira  (   ) Bicicleta (    ) Elíptico (   ) Pista - Frequência: (     ) S  (     ) T (     ) Q (     ) Q  (     ) S

Anamnese Técnica

Tempo:

Maio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Séries: 

Nº:

TREINAMENTO DE FLEXIBILIDADE - Alongamentos - INTENSIDADE (PSE de 0 a 10):          - Frequência: (     ) S  (     ) T (     ) Q (     ) Q  (     ) S

Gasto calórico da sessão de treinamento aeróbico (kcal): ______________________________

(      )  Sedentário   (      )   Moderadamente ativo (      )  Vigorosamente Ativo  //  IMC (             )  -  %Gordura (             )

(      ) Caminhada   (      ) Corrida   (      )  AF realizada: ______________________________________

(    )  Redução % G   (     ) Hipertrofia (     )  Aumento VO2máx (     )  Aumento ADM  (     )  Promoção de saúde

(     )  HAS   (     ) Diabetes (     )  Artrite (     )  Dislipidemia (     ) Outros: _________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Maio

Junho



Justificativa do treinamento aeróbico:

Justificativa do treinamento anaeróbico:

Justificativa do treinamento de flexibilidade:

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA DE TREINAMENTO

CÁLCULO DA ZONA DE TREINAMENTO AERÓBIO

CÁLCULO DO GÁSTO CALÓRICO DA ATIVIDADE AERÓBICA

Nome do estagiário:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

ANEXO III - B 
 

Manual de Prescrição / Disciplina Musculação 



Flexão de Joelhos c/ caneleira 

Extensão de Joelhos c/ caneleira

Banco Flexor (Joelhos)

Mesa Flexora

Agachamento (barra) Posterior

Levantamento Terra

Barra Guiada - Agachamento (barra) Anterior

Barra Guiada - Agachamento (barra) Posterior

Exercícios: Articulação do Joelho e Quadril 

Biarticular Máquina

Panturrilha (Step)

Leg Press 45º

Agachamento (barra) Anterior

Avanço (halter ou barra)

Exercícios: Articulação do Tornozelo

Leg Press Horizontal (sentado / deitado)

Banco Sóleos 

Biarticular Máquina

Barra Guiada - Avanço 

Exercícios: Articulação do Joelho, Quadril (Isometria coluna Vertebral)

Biarticular Livre

Panturrilha (Leg Press)

Exercícios: Articulação do Joelho

Uniarticular Livre

Uniarticular Máquina

Extremidade Inferior

Banco Adução (Quadril)

Banco Abdução (Quadril)

Abdução de Quadril na Polia Baixa

Adução de Quadril na Polia Baixa

Adução de Quadril c/ Caneleira

Abdução de Quadril c/ Caneleira

Extensão c/ caneleira - Joelho á 180º

Extensão c/ caneleira - Joelho á 180º c/ Rotação de Quadril

Stiff (Barra) (isometria coluna)

Uniarticular Máquina

Banco Extensor (Joelhos)

Mesa Flexora

Extensão c/ caneleira - Joelho á 90º

Exercícios: Articulação do Quadril

Uniarticular Livre

Supino Inclinado Barra

Supino Inclinado Halter

Supino Horizontal Halter

Exercícios: Articulação da Glenoumeral (Peitoral)

Biarticular Livre

Extensão na Polia Baixa - Joelho á 90º

Extensão na Polia Baixa - Joelho á 180º

Extremidade Superior



Supino Horizontal Barra

"Flexão de Braço"

Crucifixo Horizontal

Uniarticular Livre

Crucifixo Declinado 

Biarticular Máquina

Supino Declinado Halter

Supino Declinado Barra

Crucifixo Inclinado 

Supino Horizontal Máquina

Voador

Supino Vertical

Supino - Barra Guiada (H, 45º)

Supino Inclinado Máquina

Uniarticular Máquina

(Pulley) Puxada Posterior 

Puxada Fechada (neutra, pronada ou supinada)

Remada Máquina (neutra, pronada ou supinada)

Remada polia baixa (neutra, pronada ou supinada)

Exercícios: Articulação da Glenoumeral (Costas)

Crucifixo no Crossover

Crossover

Biarticular Máquina

Pullover

(Pulley) Puxada Aberta Anterior

Graviton (puxada ou remada)

Biarticular Livre

Flexão de Ombros c/ Halteres 

Remada Alta  (Barra ou hateres)

Abdução de Ombros c/ Halter em Decúbito Lateral

Abdução de Ombros c/ Halter 

Exercícios: Articulação da Glenoumeral (Ombro)

Biarticular Máquina

Uniarticular Livre

Remada c/ halter 

"Barra Fixa"

Biarticular Livre

Remada polia baixa Aberta

Uniarticular Máquina

Abdução de Ombros Máquina

Abdução de Ombros na Polia Baixa

Flexão de Ombros na Polia Baixa

Extensão de ombros (Pulley)

Remada polia baixa (neutra, pronada ou supinada)

Remada Alta na Polia Baixa

Uniarticular Máquina

Desenvolvimento Anterior ou posterior (Barra)

Desenvolvimento c/ Halteres

Desenvolvimento Máquina

Remada Curvada (barra ou halter)



Extensão Lombar (decúbito ventral colchonete)

Abdominal c/ rotação (unilateral)

Prancha (isométrico)

Exercícios: Articulação do Tronco (Abdominais)

Abdominal Polia

Abdominal inverso (flexão lombar)

Abdominal c/ joelhos flexionados

Abdominal Maquina

Tríceps teste ( barra/ halter/ polia)

Tríceps Frances (barra/ halter/ corda)

Paralela

Mergulho

Tríceps Supinado

"Flexão" de Braço Fechada

Tronco

Abdução de Ombros c/ Halter em Plano Inclinado

Exercícios: Articulação do Cotovelo (Bíceps)

Rosca c/ Halter (Alternada/ Inclinada)

Rosca c/ Polia baixa

Rosca c/ Barra

Rosca concentrada

Rosca Scott (halter/ barra/ maquina)

Tríceps Pulley (barra "v"/ corda/ barra reta)

Tríceps coice (halter/ corda)

Exercícios: Articulação do Tronco (Lombar)

Exercícios: Articulação do Cotovelo (Tríceps)

Extensão Lombar (decúbito ventral colchonete)

Extensão Lombar (Mesa flexora) adaptado

Extensão Lombar (Banco Sóleos) adaptado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

ANEXO IV 
 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO 



 

Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH – Curso de Educação Física 
Disciplina: ____________________________ - Professor: ____________________________ 
Coordenador: Amaylton Salles de Carvalho 

Aluno/Estagiário: ____________________________________________________  

Horário definido: ____________________________________________________  

Preceptor responsável: _______________________________________________  

 

Itens a serem avaliados                                    

Pontualidade                                    

Higiene pessoal/uniformes                                    

Conhecimentos Técnicos                                    

Carisma/Simpatia                                    

Comprometimento                                    

Postura                                    

Trabalho  

em Equipe 
                                   

Conservação  

e cuidados com a infra-estrutura 
                                   

Ética                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

ANEXOV 
 

RESOLUÇÃO CONFEF nº 056/2003 
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