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MANUAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PILATES 

 

O Estágio Supervisionado visa complementar a formação do aluno através do 

aprendizado teórico-prático e do desempenho das atividades, proporcionando uma 

experiência acadêmico-profissional através de vivências no trabalho, complementando o 

ensino teórico contribuindo para o desenvolvimento de sua qualificação profissional. 

 

NORMAS DISCIPLINARES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado é uma disciplina na composição do currículo do Curso de 

Pós-Graduação modalidade Aprimoramento em Pilates que constam em sua grade curricular. 

O local do Estágio Supervisionado é na própria sede da Bio Cursos, com 

acompanhamento de um Supervisor e no período noturno. O estágio corresponde a 100h/aula 

assim distribuídos: 

- 50 h/a de Estágio Assistido (Período noturno); 

- 25 h/a como paciente/aluno; 

- 25 h/a de Atendimentos Individualizado e em Grupo. 

 

Constituem deveres do estagiário: 

 

a) Cumprir as normas disciplinares estabelecidas no Manual do Estágio; 

b) Acatar as orientações dos Professores Supervisores de Estágio; 

c) Comunicar imediatamente ao Professor Supervisor fatos não afetos à rotina de Estágio que 

venham prejudicá-lo ou alterá-lo. 

d) Atender pacientes (indicado pelo próprio aluno) sempre que solicitado pela necessidade e 

demanda indicadas pelo Professor Supervisor ou, quando for o caso, por iniciativa própria após 

autorização do mesmo; 

 

O não cumprimento destas normas disciplinares implica em sanções diversas 

conforme o agravante, conforme o Projeto Pedagógico. 
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Na dependência da gravidade da ocorrência, e após sua confirmação, o estagiário 

implicado estará sujeito às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência verbal; 

b) Advertência por escrito; 

c) Suspensão das atividades de estágio no semestre vigente; 

d) Desligamento do estágio. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1) O Estagiário deve rigorosamente estar atento à sua apresentação e assepsia. 

2) É proibido o uso de roupas curtas, justas, decotadas e/ou transparentes nas dependências 

do Estágio, a não ser aquelas apropriadas para a práticas de atividades físicas exigidas pelo 

Pilates. O aluno que não respeitar a norma deverá ser dispensado e terá sua avaliação 

comprometida. 

3) Os estagiários fumantes deverão acatar as normas dos locais de Estágio e também as 

normas da Instituição onde se realiza o mesmo. 

4) Cada aluno deverá trazer para seu estágio, o theraband (faixa elástica) que precisar utilizar 

para atendimento ou algum outro material que não for oferecido no Studio de Pilates. 

5) O respeito à hierarquia deve ser incentivado no Estágio. Portanto, em caso de problemas o 

estagiário deve dirigir-se imediatamente ao seu Professor Supervisor para a solução do 

mesmo, ou para encaminhamento de seu problema à Coordenação da Bio Cursos. 

9) A aparelhagem de Pilates ficará à disposição dos estagiários, mas devem ser conservadas e 

mantidas limpas após o uso. 

10) A ética profissional deverá estar presente no cotidiano do Estágio. 

 

Atitudes Recomendadas: 

 

* Evite circular sem motivo pelos corredores; 

* É proibido o uso de telefone celular durante o atendimento. 

* Não é permitido o uso do telefone dos locais das áreas de estágio. 
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Procure seu Professor quando estiver com dúvidas. Não tenha receio, pois a dúvida faz 

parte do aprendizado e indica seu interesse em aprender. 

É importante reforçar que quanto mais executamos as técnicas, acumulamos maior 

tranquilidade, segurança, facilidade e conhecimentos para a vida profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Considerando o grande número de alunos que integraliza parcialmente o Curso de 

Pós-Graduação em Pilates da Bio Cursos e o grande número de alunos que precisa frequentar 

o estágio; 

Considerando que esta integralização se faz parcial por motivos de não conclusão da 

carga horária total de estágio supervisionado; 

Considerando que este atraso na conclusão do estágio supervisionado gera custos com 

materiais, supervisão, além de prejudicar o funcionamento de determinadas áreas de estágio 

face um maior contingente de alunos para cada supervisor de área; 

A Bio Cursos, com uso de suas atribuições, resolve: 

 Os alunos que não concluírem o estágio supervisionado em período regular deverão 

realizar sua rematrícula em estágio; 

 Esta rematrícula deverá ser realizada na respectiva unidade, em formulário próprio. 

O aluno deverá efetuar o pagamento de 10% do valor vigente do curso de Pilates; 

 O prazo máximo para prorrogação do mesmo é de 01 ano após o prazo final da turma. 

Após isso, o aluno perde o direito ao estágio, implicando em não cumprimento total da 

carga horária do curso. Nesse caso, o aluno fará jus somente ao certificado de 

Aprimoramento Profissional/Formação com carga horária parcial. 

 O aluno fica ciente de que deve realizar o agendamento de horário para realização 

do estágio, e solicitar assinatura de pessoa autorizada da Bio Cursos para 

comprovação de horas cumpridas. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Considerando o grande número de alunos de cursos que residem fora do local 

específico das atividades do curso; 

Considerando que o estágio supervisionado é uma disciplina da grade curricular dos 

diferentes cursos, sendo, portanto, obrigatório; 

Considerando que mediante um “Termo de Cooperação Mútua e Aceite de Estágio 

Supervisionado”, para estágios realizados fora do domicílio do Curso, e que este novo local 

passará a ter um vínculo com o estágio supervisionado da Bio Cursos, sendo o “Termo de 

Cooperação Mútua e Aceite” parte integrante deste Manual. 

Fica estabelecido que o aluno de Cursos de Pós-Graduação, Aprimoramentos, 

Especialização e Formação de Especialistas da Bio Cursos, poderá realizar Estágio 

Supervisionado fora do domicílio da unidade da Bio Cursos, onde estiver regularmente 

matriculado, desde que o local de estágio declare estar de acordo com o “Termo de 

Cooperação Mútua e Aceite”, parte integrante deste Manual. 

O Responsável Técnico pelo Estágio Supervisionado fora do domicílio e devidamente 

conveniado, mediante assinatura do “Termo de Cooperação Mútua e Aceite”, deverá enviar a 

Bio Cursos relatório de estágio contendo: Ficha de controle de horas (período de estágio, carga 

horária, relação de atendimentos) e o termo de cooperação mútua e aceite.  

De acordo com as normas de atendimento e estágio da Bio Cursos, estes 

procedimentos/atendimentos devem ser realizados de forma gratuita, não devendo de 

maneira alguma ser cobrado qualquer tipo de remuneração do paciente, e de igual forma 

não existirá nenhuma forma de vínculo do estagiário com o supervisor ou instituição 

conveniada, nem mesmo da Instituição conveniada/supervisor e a Bio Cursos.  

Toda a responsabilidade técnica do estágio no espaço físico e ou estrutura da 

Instituição Conveniada será responsabilidade do Supervisor que tiver assinado o “Termo de 

Cooperação Mútua e Aceite de Estágio Supervisionado”. 
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TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E ACEITE DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

Eu, Dr 

............................................................................................................................. ...... 

(registro profissional) ..................................................., venho por meio deste, cooperar 

mutuamente com a Bio Cursos, no oferecimento de Estágio Supervisionado ao 

aluno.............................................................................................., RG:......................................, 

devidamente matriculado no curso de .................................................................. Turma: 

....................., ministrado pela Bio Cursos, e assumo todas as responsabilidades técnicas pelos 

procedimentos por ele realizado dentro do espaço físico e ou estrutura de estágio onde 

desenvolvo minhas atividades profissionais. 

Também comprometo-me a enviar toda a documentação comprobatória (ficha e 

termo)  no máximo dez dias após o término do período de estágio. 

Estando, portanto, de acordo, firmo o presente termo que vai assinado por mim, pelo 

estagiário e pela Instituição conveniada. 

 

_______________________,_________ de __________________________ de 

_____________. 

 

 

Responsável: 

_______________________________________________________________________ 

 

Aluno (a): 

_______________________________________________________________________ 
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