
                                      Resolução CCGEFL N° 01, DE 02 DE JULHO DE 2020. 
 

 
Considerando a Lei Federal N° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes; 
 
Considerando a Portaria Nº º 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 
2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 

 
Considerando o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de 2020, que 

dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades 
não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia 
da COVID-19; 

 
Considerando a Resolução CEPE N° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que dispõe sobre 

o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Lavras; 
 
Considerando a Resolução CEPE N° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe sobre a 

realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre letivo de 2020; e 
 
Considerando a Portaria PRG N° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe sobre normas 

específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro semestre letivo de 2020, 
 

O Colegiado do Curso de Graduação em Educação Física – licenciatura, da Universidade 
Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar o plano de trabalho para o estagio IV do curso de licenciatura em 

Educação Física. 
 
Art. 2º Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

 
RAONI PERRUCCI TOLEDO MACHADO 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física 
 

 

 

 



 

 

PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

Considerando a Lei Federal N° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que dispõe 

sobre o estágio de estudantes; 

Considerando a Portaria Nº º 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação 

de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 

de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 

Considerando o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de 2020, 

que dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em 

razão da Pandemia da COVID-19; 

Considerando a Resolução CEPE N° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que dispõe 

sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Lavras; 

Considerando a Resolução CEPE N° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe 

sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre 

letivo de 2020; e 

Considerando a Portaria PRG N° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe sobre 

normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro semestre 

letivo de 2020, 

Em caráter excepcional, o colegiado do curso de licenciatura em Educação Física 

da Universidade Federal de Lavras, aprova o plano de estágio curricular para a realização 

de estágio, conforme as diretrizes a seguir: 

Curso Educação Física 

Componente Curricular PRG416 - Estágio Supervisionado IV 

Carga Horária 75hs 

 

Prática adotada 

1 - Breve histórico do processo e diretrizes adotados para os estágios supervisionados 

(2020/1) 

Em 4 de maio de 2020, reuniu-se (de modo virtual, por intermédio da ferramenta 

“Google meet”) a Comissão Permanente de Estágio Curricular Obrigatório do Curso de 

Licenciatura em Educação Física, instituída pela Portaria DEF 004 de 20 de Abril de 



2020, sendo composta pelos professores: Kleber Tüxen Carneiro Azevedo (presidente), 

Raoni Perrucci Toledo Machado (membro) e Fábio Pinto Gonçalves dos Reis (membro)  

a fim de tomar ciência quanto às primeiras discussões realizadas pelos Coordenadores 

dos Cursos de licenciaturas da UFLA, por efeito pensar alternativas para a continuidade, 

ou não, da oferta dos Estágios Supervisionados no curso de Licenciatura em Educação 

Física, em face à conjuntura e suas implicações.  

Como resultado do encontro, esboçou-se algumas sugestões elaboradas pelos 

participantes, tendo sido as mesmas encaminhadas ao Comitê Gestor Institucionais de 

Formação Inicial e Continuadas de Profissionais da Educação Básica (COMFOR), são 

elas: 

 Optar pela atribuição de conceito XE para os estudantes matriculados nos Estágios 

Supervisionados I, II e III; 

 Quebra de pré-requisito para os matriculados nos Estágios Supervisionados: I, II 

e III para o segundo semestre de 2020, antevendo modificações na estrutura e 

carga horário nos respectivos componentes curriculares; 

 Oferecer a continuidade ao Estágio Supervisionado IV (referente ao Ensino 

Médio), sob outra conformação, de maneira que não haja interrupção no processo 

formativo e com isso mitigar atrasos e desistências. Nesse sentido, propôs-se a 

criação e desenvolvimento de um Fórum Permanente de Estágio Supervisionado 

(mais a frente os detalhes serão expostos). Congregando acadêmicos/as 

matriculados na disciplina, professores/as em exercício profissional e os 

coordenadores de Estágios Supervisionados do DEF (Kleber Tüxen Carneiro 

Azevedo, Raoni Perrucci Toledo Machado e Fábio Pinto Gonçalves dos Reis) e 

demais participantes que se interessem pelo mote, evidentemente que, dada a 

conjuntura em formato virtual (lê-se Google meet).  

 Lembrando que as razões que engendram essas três recomendações decorrem dos 

obstáculos (objetivos e subjetivos) de realização dos Estágios Supervisionados no atual 

momento de emergência sanitária, do mesmo modo das próprias particularidades da 

disciplina, visto que a inserção e o desenvolvimento da atuação profissional docente 

acontecem na escola, sob supervisão de um professor/a com atuação e formação 

específica. Conjecturamos, que, para o semestre vindouro, ainda que as aulas presenciais 

ainda não tenham regressado, os professores (supervisores que recebem os 

acadêmicos/as) da Educação Básica, por suposto, já estarão mais familiarizados com as 

ferramentas de ensino remoto, por efeito poderão receber os estudantes ao abrigo deste 

“novo formato”. Se por ventura às aulas regressarem de maneira presencial, os Estágios 

Supervisionados retomam a conformação originária, isto é, de modo presencial e com a 

mesma jornada em termos de carga horária. 

 Além disso, os/as alunos/as matriculados no estágio IV, já cumpriram 75% da 

carga horária na escola, em razão dos Estágios (I, II e III) anteriormente realizados, 

possibilitando assim, o aproveitamento de 30% previsto no artigo 7 da resolução CEPE 

269/2018, o qual indica que: “Parte das horas das atividades supervisionadas de estágio, 

desde que não exceda o limite de 30% da carga horária total, poderá ser cumprida em 

instituições filantrópicas, museus e centros de ciências, organizações não governamentais 

(ONG's), desde que haja convênios estabelecidos com as instituições em questão, ou na 



própria UFLA, por meio do desenvolvimento ou execução de projetos de pesquisa e 

extensão relacionados à área de educação, cultura, saúde e divulgação científica, bem 

como outros projetos educacionais”. 

Pois bem, tais encaminhamentos foram expostos ao COMFOR em reunião subseqüente. 

 Corolário, no dia 11 de maio, houve um novo encontro da Comissão Permanente 

de Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação Física, no qual 

se rediscutiu as ações propostas, com efeito, ajustando os detalhes dos três pontos que 

compõem a proposta supracitada. Sendo assim, nos dias 14 e 19 de maio o COMFOR se 

congregou novamente, e validou as ações propostas por essa comissão, incorporando-as 

ao documento orientador publicado no “Memorando Eletrônico - CDEB: Orientações 

para a oferta de estágios” em 29 de maio. 

 Por fim, na data de 28 de maio a Comissão Permanente de Estágio Curricular 

Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação Física, reuniu-se para deliberar 

quanto aos encaminhamentos que constam na próxima seção. 

 

2 - Deliberações para os Estágios Supervisionados referentes 2020/1 

Aos acadêmicos/as matriculados/as nos Estágios Supervisionados I, II e III será atribuído 

o conceito XE, ao passo que faculdade às eles/as a realização no semestre vindouro. Nesse 

sentido haverá quebra de pré-requisito (condicionante) para os matriculados nos referidos 

componentes curriculares, no segundo semestre de 2020, antevendo modificações na 

estrutura e carga horária. 

Enquanto que para os/as acadêmicos/as matriculados/as no Estágio Supervisionado IV, o 

desenvolvimento do mesmo ocorrerá no interior do Fórum Permanente de Estágio 

Supervisionado. Trata-se de um espaço (virtual - plataforma Google meet) em que serão 

debatidas e desenvolvidas ações formativas concernentes a profissão docente, observando 

a disciplina de Educação Física no Ensino Médio. 

 

3 - Planejamento e distribuição da jornada de atividades 

 Conforme aludido nas seções anteriores, tendo em vista o desenvolvimento do 

Estágio Supervisionados IV, instituiu-se um Fórum Permanente, ao passo que ações 

formativas pudessem propiciar – malgrado os obstáculos (objetivos e subjetivos) para 

realização dos Estágios Supervisionados no atual momento de emergência sanitária, 

conforme descrito antes – ao futuro profissional docente conhecer, analisar e refletir em 

relação ao ambiente da docência e a dinâmica da instituição escolar, em especial no que 

diz respeito às especificidades do componente curricular de Educação Física. 

 Para tanto, planejou-se cinco ações formativas, com periodicidade quinzenal, no 

interior do referido espaço (lê-se Fórum Formativo), quais sejam: 

 

PRIMEIRO ESTUDO REMOTO ORIENTADO(ERO) (01/06/2020 – 14/06/2020 

[equivalência de 15h em relação ao cumprimento do Estágio Supervisionado IV)   



 

Ao longo da primeira semana os/as acadêmicos/as empreenderam a leitura do 

aporte teórico (disponibilizado no campus virtual), procurando, por sua vez, cotejar os 

conceitos e os fundamentos teóricos presentes no texto. Sendo necessário que 

registrassem as dúvidas e formulassem ao menos três questões pertinentes ao mote, ao 

passo que às mesmas pudessem compor e qualificar o diálogo que ocorreu via 

webconferência no sábado (06/06 das 13h às 16h [via plataforma Google Meet).   

Já a segunda atividade, consistiu em analisar os desafios que compreendem a 

docência (em Educação Física), no Ensino Médio. O encontro virtual contou com o relato 

do Professor José Francisco (professor de Educação Física da rede estadual de ensino 

[Escola João Batista Hermeto]), no qual descrevera os obstáculos e desafios, bem como 

às formas de enfrentá-los no exercício do magistério na referida etapa de ensino. Em 

seguida, debateu-se a carreira docente e os ciclos de desenvolvimento da mesma, a partir 

do aporte teórico estudado, de igual modo fomentado pelas inquirições elaboradas pelos 

participantes do Fórum.   

 

SEGUNDO ESTUDO REMOTO ORIENTADO (16/06/2020 – 28/06/2020 [equivalência 

de 15h em relação ao cumprimento do Estágio Supervisionado IV)   

Na primeira semana referente ao segundo ERO, os/as acadêmicos/as 

empreenderão a leitura dos aportes teóricos e do modelo de Plano de Estudos Tutorado 

(PET - disponibilizados no campus virtual) do qual a secretaria da Educação Estadual tem 

desenvolvido o ensino remoto, a fim de que elaborem uma unidade de ensino (em caráter 

remoto) tutorada, contendo 4 semanas de aulas. Os temas e a formação das duplas foram 

apresentados no arquivo que orientou a tarefa. 

Com efeito, esse planejamento (lê-se PET) será apresentado pelos acadêmicos na 

webconferência do sábado (27/06 às 13h [via plataforma Google Meet), sendo que à 

exposição das propostas (15 minutos para cada dupla), contará com a supervisão do Prof. 

Fábio (DEF), Prof. José (professor de Educação Física da rede estadual de ensino [Escola 

João Batista Hermeto]) e Prof. Kleber (DEF), de maneira que as ponderações possam 

melhorá-las. 

Por fim, a versão final dos trabalhos será entregue (via correspondência eletrônica) 

até o dia 30/06. Compete informar ainda que, há uma articulação entre os docentes 

supervisores da disciplina e o professor (Prof. José colaborador da escola) para que as 

referidas atividades possam ser desenvolvidas (em formato remoto) no mês de julho, na 

escola estadual João Hermeto, sob a supervisão do Prof. José e acompanhadas pelas 

duplas proponentes. Porém, não se sabe até o momento se haverá viabilidade e condições 

objetivas para essa aplicação. 

 

TERCEIRO ESTUDO REMOTO ORIENTADO (29/06/2020 - 11/07/2020 [equivalência 

de 15h em relação ao cumprimento do Estágio Supervisionado IV) 

 



Ao longo da primeira semana concernente ao terceiro ERO, os/as acadêmicos/as 

empreenderão a leitura do aporte teórico (disponibilizado no campus virtual), procurando, 

por sua vez, cotejar os conceitos e os fundamentos teóricos presentes no texto. Sendo 

necessário que registrem as dúvidas e formulem questões pertinentes ao mote, ao passo 

que às mesmas possam ser trazidas à tona ao longo do diálogo que ocorrerá via 

webconferência no sábado (11/07 das 13h às 16h [via plataforma Google Meet). 

 O tema a ser tratado no encontro diz respeito à epistemologia e seus impactos para 

didática em Educação Física. O encontro virtual contará com a participação dos 

professores: Fábio (DEF), Prof. José (docente de Educação Física da rede estadual de 

ensino e Prof. Kleber (DEF), ambos colocando em questão e análise a relevância de uma 

formação que observe com a devida atenção à didática, por efeito a organização do 

trabalho pedagógico.   

 

QUARTO ESTUDO REMOTO ORIENTADO (15/07/2020 - 25-07/2020 [equivalência 

de 15h em relação ao cumprimento do Estágio Supervisionado IV) 

 

Para primeira semana no interior do quarto ERO, discutir-se-á a organização do 

trabalho pedagógico, mais especificamente o exercício (desafiador) de estruturar uma 

planificação de ensino para Educação Física no âmbito do Ensino Médio. Para isso, será 

examinada a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, a título de elucidação, já que 

não há no Reinventando o Ensino Médio (proposta curricular de Minas Gerais), uma 

proposta de planificação sistematizada para a disciplina em questão. 

Concluído essa apreciação, haverá um encontro virtual debatendo o mote e a 

proposta curricular examinada, além das inquirições elaboradas no interior do Fórum, que 

será realizado no sábado que encerra o interstício de tempo do quarto ERO, dia 25/07 (das 

13h às 16h [via plataforma Google Meet). 

 

QUINTO ESTUDO REMOTO ORIENTADO (15/07/2020 - 25-07/2020 [equivalência 

de 15h em relação ao cumprimento do Estágio Supervisionado IV) 

 

  A tarefa sobre a qual versa o quinto e último Estudo Remoto Orientado, diz 

respeito à elaboração de um Planejamento de Ensino destinado à Educação Física. 

Portanto, os/as acadêmicos/as arquitetarão uma proposta de ensino para a referida 

disciplina, observando às particularidades do Ensino Médio. 

Na direção de dirimir possíveis dúvidas que insurjam na consecução da atividade, 

realizar-se-á uma webconferência na semana no dia 28/07 às 14h [via plataforma Google 

Meet], de maneira se possa “aparar as arestas” da planificação de ensino, que consistirá 

no trabalho de conclusão da disciplina, o qual deverá ser enviado por e-mail, até 04/08.      

 

 



OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Permite ao futuro profissional docente conhecer, analisar e refletir sobre o ambiente da 

docência; 

Integra o professor em formação ao universo da docência; 

Oportuniza uma reflexão a respeito da organização do trabalho (sistematizado) docente; 

Promove o exercício do senso crítico, de observação e criatividade; 

Confere à articulação entre os conhecimentos teóricos e práticos; 

Faculta perceber as deficiências formativas, com isso colmatá-las; 

Adjudica familiaridade com sistemas e procedimentos próprios da dinâmica escolar, além 

de permitir contatos com profissionais em exercício, por efeito se espera engendrar 

sensibilidade para a convivência e o aprimoramento da formação específica; 

Proporciona aprendizado dos saberes relativos à atividade profissional, objetivando a 

contextualização curricular, a articulação teoria-prática, o desenvolvimento para a vida 

cidadã e para o trabalho pedagógico em Educação Física; 

Propicia (em tese) a formação humana, científica e cultural do estagiário; 

Promove a interação da universidade com os demais segmentos sociais; 

Aproxima as instituições formativas (escola e universidade). 

 

METODOLOGIAS 

Às atividades formativas que serão desenvolvidas apresentam uma conformação 

metodológica dialogada e propositiva, visto que os/as aprendentes realizar-se-ão ações 

que mobilizem a apropriação do conhecimento, por intermédio de leitura, elaboração de 

atividades e partilhas (dialógica) produzidas no interior do Fórum Permanente. Vale 

destacar que o mesmo conta com: acadêmicos/as, professores supervisores e professores 

em exercício docente na rede pública.   

 

INFRAESTRUTURA E MEIOS DE INTERAÇÃO COM AS ÁREAS E CAMPOS 

DE ESTÁGIOS 

Plataforma Google meet e Campus Virtual (pelo qual são partilhados: vídeos, 

podcast, aportes teóricos, modelos de planificação, propostas curriculares, dentre outros.)   

 

AMBIENTES DE INTERAÇÃO ONDE SE DARÃO AS PRÁTICAS DO CURSO 

Plataforma Google meet e Campus Virtual (pelo qual são partilhados: vídeos, 

podcast, aportes teóricos, modelos de planificação, propostas curriculares, dentre outros.)   

 



FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Em relação aos registros, os mesmos serão gravados por ocasião do Fórum 

realizados na plataforma Google meet. 

No que diz respeito à avaliação (aqui entendida como uma forma de aferir uma 

experiência formativa), três serão os recursos utilizados, a saber: 

1. A participação e apresentação de inquirições ao longo dos diálogos realizados no 

Fórum Permanente (equivalência de 20% do conceito/nota); 

2. Elaboração de um Plano de Estudos Tutorado (PET - disponibilizados no campus 

virtual) destinado à disciplina de Educação Física em conformação remota. Nele deve 

constar uma unidade didática de ensino, contendo 4 semanas de aulas. Lembrando que, 

há um movimento de articulação entre os docentes supervisores da disciplina e o professor 

(José) participante do Fórum, para que as referidas atividades possam ser desenvolvidas 

no mês de julho, na escola estadual João Hermeto, sob a supervisão do aludido professor 

e acompanhadas pelas duplas proponentes da atividade. Porém, não se sabe até o 

momento se haverá viabilidade e condições objetivas para essa aplicação (equivalência 

de 40% do conceito/nota). 

3. Construção de um Planejamento de Ensino destinado à Educação Física no Ensino 

Médio (equivalência de 40% do conceito/nota). 


