
 

REQUERIMENTO DE DISPENSA DE CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO  

O(A) acadêmico(a) abaixo citado, vem através deste documento requerer a dispensa da carga horária do 

Estágio Supervisionado, conforme a documentação comprobatória anexa a este requerimento.  

REQUERENTE  

Nome:  

CPF

: 

 RG  RA

: 

 

Curso

: 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

EMPRESA:  

CARGO / FUNÇÃO QUE EXERCE:   

O(a) aluno(a) está ciente que deverá cumprir o restante da carga horária exigida e efetuar a entrega do relatório do 

estágio, mesmo havendo o deferimento de dispensa parcial de estágio. 

O(A) aluno(a) acima citado(a) vem através deste, requerer a dispensa da carga horária de Estágio 
Supervisionado, conforme assinalado abaixo: Por estar ciente que o requerimento, juntamente com a 
documentação exigida e anexa será analisada pelo professor responsável, o(a) aluno(a) assina em 
conformidade.    

 (    ) Educação Infantil – 120 horas 

(    ) Ensino Fundamental I – 80 horas 

(    ) Ensino Fundamental II – 80 horas 

(    ) Ensino Médio – 120 horas 

 

Mínimo de 6 (seis) meses de registro. 

 Declaração de exercício expedido pelo Diretor da Escola ou Órgão Competente em papel timbrado, contendo: nome 

completo, nº do RG, data de contratação ou registro, nome do cargo e descrição do cargo em forma de tópicos, nível, 

série(s), disciplina(s) e horário de docência; 

 Cópia da carteira profissional das páginas: foto, atrás da foto (qualificação) e registro da empresa. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dispensa de 50% (cinquenta) por cento, conforme autorizado pela Resolução CNE/CP 02 de 19/02/2002 em 
seu artigo 1º, parágrafo único. 

(    ) Educação Infantil – 120 horas 

(    ) Ensino Fundamental I – 80 horas 

(    ) Ensino Fundamental II – 80 horas 

(    ) Ensino Médio – 120 horas 

Decisão do colegiado do curso: 
 

 DEFERIDO 

 INDEFERIDO 
Justificativa:                        

ASSINATURA DO ALUNO 

Nestor Bertini Junior  
Coordenador do Curso de Licenciatura e Bacharelado em 

Educação Física 

 

Quadro para uso exclusivo do Departamento de Estágio da 

FACCAMP 


