
                           
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

1) Estar regularmente matriculado e comprovadamente freqüentado as (trazer 

comprovante de matricula). O estágio não-obrigatório para estudante do curso 

de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) poderá ocorrer a partir da 5ª 

fase e para os estudantes de Fisioterapia, a partir da 9ª fase;  

 

2) Preencher formulário e deixar na Coordenação de Estágios para elaboração do 

Termo de Compromisso (disponível em: http://www.cefid.udesc.br/?id=343 );   

 

3) Assinar na Coordenação de Estágios (3 vias), o Termo de Compromisso 

individual e padronizado pelo CEFID/UDESC, elaborado nos termos da lei 

Federal 11.788 de  25 de setembro de 2008 ; 

 

4) Ter seguro contra acidentes pessoais que será pago e fornecido pela 

Instituição/Empresa onde realizará o estágio; 

 

5) A Instituição/Empresa deve estar devidamente legalizada e ser aprovada pela 

coordenação de estágios; 

 

6) A Instituição/Empresa deve ter em seu quadro funcional Profissional Habilitado 

com registro em seu conselho de profissão; 

 

7) Apresentar Plano de Trabalho das atividades a serem desenvolvidas pelo 

estagiário em duas vias no ato (Anexo I da Instrução Normativa PROEN  

01/2001, disponível  em http://www.cefid.udesc.br/?id=343); 

 

8) ATENÇÃO: para iniciar o estágio de forma legal, o estudante deverá estar de 

posse do Termo de Compromisso devidamente assinado, em três vias de igual 

teor. O estudante não pode em hipótese alguma, iniciar o estágio sem estar 

regularizado legalmente (documentos devidamente preenchido e assinados), sob 

pena de estar exercendo ilegalmente a profissão e sofrer medidas legais cabíveis 

de acordo com as Resoluções dos respectivos Conselhos Regionais (Educação 

Física e Fisioterapia); 

 

9) Os alunos da Fisioterapia deverão ainda preencher o Requerimento do registro 

de unidade concedente de estágio curricular não obrigatório em fisioterapia 

(http://www.crefito10.org.br/imagens/Registro de Unidade Concedente 

ECNO.pdf) e Declaração de Regularidade de Matrícula e Aptidão para o estágio 

curricular não obrigatório 

(http://www.crefito10.org.br/imagens/DECLARAÇÃO DE APTIDAO PARA 

ECNO.pdf) e entregar no CREFITO-10. 
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10)  Ao término do estágio, o aluno deverá apresentar preenchidos os seguintes 

documentos: (a) Avaliação do aluno pela entidade campo ( anexo 2 da Instrução 

Normativa  PROEN 01/2001),  (b) Avaliação da entidade-campo e do 

“ processo estágio” pelo aluno (anexo 3 da Instrução Normativa PROEN 

01/2001) e (c) Relatório de Estágio (anexo 4 da Instrução Normativa PROEN 

01/2001),  disponíveis em (http://www.cefid.udesc.br/?id=343 ).  Os alunos que 

quiserem contar o Estágio Curricular não obrigatório como Atividade 

Complementar, deverão estar atentos aos prazos da Secretária Acadêmica.  

 

A Coordenação Geral de Estágios do CEFID/UDESC, bem como os Coordenadores 

de Estágio de cada curso do Centro, estão à disposição para qualquer ou 

esclarecimento pertinente a realização de Estágio Não-obrigatório.  
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