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APRESENTAÇÃO  

 
 

O presente Regulamento de Estágio Supervisionado em Serviço Social, da Faculdade Pe João 

Bagozzi – Rede OSCJ, objetiva apresentar as diretrizes, objetivos, procedimentos e documentações 

relacionados ao estágio supervisionado. O Estágio Supervisionado é um processo complementar de 

ensino-aprendizagem fundamental para formação profissional. Por meio de intervenções em 

situações reais do exercício profissional, propiciando ao aluno, se aproximar de experiências 

práticas, bem como o reconhecer o compromisso da ação profissional com a classe trabalhadora, 

conhecida pelas contradições resultantes da relação capital/trabalho no contexto das relações 

sociais. O regulamento elaborado baseou-se no que determina a Lei 11.788 de 25/2008, nas 

diretrizes curriculares da ABEPSS – considerando o parecer CNE/CES no. 492/2001, e materializado 

na Resolução CNE/CES 15/2002, que aprova as diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social 

–, na Resolução nº. 533 / e na Política Nacional de Estágio aprovada pela ABEPSS em 2009. 
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CAPÍTULO I 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES E DIRETRIZES 

 

Art.1º Esse regulamento dispõe sobre o Estágio Supervisionado do Curso de Bacharelado em Serviço 

Social da FACULDADE BAGOZZI e objetiva: 

• Normatizar o Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório; 

• Conceder as competências cabíveis à Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso de 

Bacharelado em Serviço Social desta Unidade de ensino, aos Supervisores Acadêmicos, 

Supervisores de Campo, bem como aos alunos estagiários do curso;  

• Determinar a composição, organização e competências da Coordenação de Estágio do Curso 

de Serviço Social da Faculdade Bagozzi. 

 

CAPÍTULO II - DOS CONCEITOS E OBJETIVOS 

 

O Estágio em Serviço Social é parte integrante e fundamental na formação do assistente social, tem 

como objetivo capacitar o aluno para o exercício do trabalho profissional através da articulação de 

um conjunto de conhecimentos expressos em núcleos de fundamentação constitutivos da formação 

profissional. Esta articulação, entendida como a relação teórico - prática, possibilita a apreensão de 

mediações que permeiam a capacitação do fazer profissional. Conforme assinala Buriola(1995), o 

Estágio “É o lócus apropriado onde o aluno estagiário treina o seu papel profissional, devendo 

caracterizar-se, portanto, numa dimensão de ensino-aprendizagem, operacional, dinâmica, criativa, 

que proporcione oportunidades educativas que levem à reflexão dos modos da ação profissional e 

de sua intencionalidade [...]”. 

 

Art. 2º  O estágio supervisionado obrigatório do curso de Bacharelado em Serviço Social é pré-

requisito para o processo de formação acadêmica dos alunos e está em conformidade com a Lei 

N°11.788, de 25 de setembro de 2008, a qual estabelece as definições sobre o processo de estágio 

entre a Unidade de Ensino e as Unidades concedentes de campos de estágio, pelo qual o educando 

tenha contato com o ambiente de trabalho e desenvolva suas competências e habilidades em 

conformidade com a proposta pedagógica do curso de Bacharelado em Serviço Social.  

 

Art. 3º O processo de estágio supervisionado em Serviço Social tem como referência a Lei 8662/93 

(Lei de Regulamentação da Profissão), o Código de Ética do Profissional, Resolução Conselho Federal 

de Serviço Social (CFESS) nº 273/93 de 13 de março de 1993, as Diretrizes Curriculares da Associação 

Brasileira de Ensino Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) de 1996, a Resolução CFESS nº 533 de 

setembro de 2008 e a Política Nacional de Estágio da ABEPSS de 2010.  
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Art.4º O referido documento prevê duas modalidades de estágio curricular supervisionado: uma 

obrigatória, cuja carga horária é requisito para a integralização da matriz curricular e respectiva 

obtenção do diploma, e outra não obrigatória, desenvolvida de forma opcional pelo aluno, além da 

carga horária regular e obrigatória. Ambas são implementadas no curso de Bacharelado em Serviço 

Social da FACULDADE BAGOZZI. 

 

Art. 5 º São objetivos do Estágio do curso de Bacharelado em Serviço Social da FACULDADE 

BAGOZZI: 

• Proporcionar ao aluno condições técnico-operativas adequadas para a aprendizagem do 
processo de ensino aprendizagem; 

• Propiciar ao aluno a aproximação com as unidades Concedentes de Campo de Estágio para 
a compreensão da unidade teórico-prática a partir da articulação do conteúdo ministrado 
nas disciplinas curriculares e a prática profissional; 

• Promover no aluno a formação de uma postura profissional crítica e ética frente às 
diferentes realidades de intervenção do Serviço Social; 

• Contribuir para que a formação do aluno esteja pautada e orientada pelos princípios e 
fundamentos do Código de Ética do Assistente Social.  

• Desenvolver competências e habilidades em conformidade com o processo de formação da 
identidade profissional do aluno. 

 

 

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO E OBRIGATÓRIO 

 

Art.6º O Estágio Curricular Supervisionado não Obrigatório ocorre por iniciativa do estudante e tem 

o objetivo favorecer o processo de aprendizagem por promover o efetivo aprimoramento, por meio 

da aproximação do cotidiano profissional.  

 

Art. 7º. São pressupostos para essa atividade:  

 

• Deverá ser considerado que a inserção do estudante nas atividades de Estágio não 

Obrigatório esteja articulada com o currículo do curso; 

 

• O estudante deverá desenvolver atividades em que a sua prática apresente coerência com 

a teoria, contemplada por meio dos componentes curriculares e matriz curricular do curso 

de graduação, sendo permitido seu ingresso no campo de Estágio não Obrigatório deve estar 

regularmente matriculado no curso e ter concluído com total aproveitamento nas disciplinas 

cursadas e aprovadas considerando ética profissional e Fundamentos Históricos Teóricos 

Metodológicos do Serviço Social Dimensão Metodológica. Pré requisitos conforme 

orientação Política Nacional de Estágio da ABEPSS (2010). 
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Art. 8º. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Serviço Social terá carga horária total 

de 480 horas até o final do curso, sendo organizada em 120 horas por etapa do estágio, (4 etapas), 

distribuídas em cada etapa da seguinte forma: 40 horas de supervisão acadêmica e, 80 horas de 

atividades de campo.  

 

O estágio curricular obrigatório terá a seguinte organização: 

Estágio Supervisionado em Serviço Social no 5º período do curso com carga horária de 120h; 

Estágio Supervisionado em Serviço Social no 6º período do curso com carga horária de 120h; 

Estágio Supervisionado em Serviço Social no 7º período do curso com carga horária de 120h; 

Estágio Supervisionado em Serviço Social no 8º período do curso com carga horária de 120h 

 

***A carga horária de estágio deve ser de no mínimo 15% das 3.000 horas definidas pela Resolução 

do CNE, CES, MEC, de nº 02/2007. 

 

Art. 9º. São pressupostos para essa atividade para os alunos:  

 

O Estágio Obrigatório será desenvolvido concomitante ao semestre letivo, do 5º (quinto) ao 8º 

(oitavo) períodos. O estágio poderá ser realizado em organizações públicas, privadas, não-

governamentais, em Projetos de Extensão da Faculdade Padre João Bagozzi, desde que 

caracterizado como Atividades de Prática Supervisionada de Interesse Social do Serviço Social, ou 

outros de caráter multi e interdisciplinar preenchendo os requisitos estabelecidos pela matriz 

curricular do PPC, e deste Regulamento de Estágio Supervisionado em Serviço Social.  

 

Art. 10º. O estágio obrigatório ocorre por semestre sempre compreendendo o período de inclusão 

nos campos de estágio os meses do início de cada semestre (fevereiro / agosto), conforme datas do 

calendário acadêmico, para o início dos respectivos semestres.  

 

 Art.11º. Para a execução do estágio curricular supervisionado obrigatório, que tem início a partir 

do 5º (quinto) período, o acadêmico deve estar regularmente matriculado no curso e ter concluído 

com total aproveitamento nas disciplinas cursadas e aprovadas considerando ética profissional e 

Fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos do Serviço Social Dimensão Metodológica. Pré 

requisitos conforme orientação Política Nacional de Estágio da ABEPSS (2010). 

 

Art.12º. O tempo máximo de duração do estágio na mesma Unidade Concedente não poderá 

exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aluno com deficiência, conforme orienta a Lei 

11.788/2008. Parágrafo único: Os acadêmicos do Curso de Bacharelado em Serviço Social deverão 

cumprir a carga horária de estágio curricular supervisionado obrigatório, de acordo com a matriz 

curricular do curso, não podendo iniciá-lo sem cumprir as condicionalidades definidas nesta matriz: 
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Estágio Supervisionado em Serviço Social Observação – Aproximação ao exercício 
profissional  

80 horas  

Estágio Supervisionado em Serviço Social Cenário Institucional – Pré projeto de 
intervenção  

80 horas  

Estágio Supervisionado em Serviço Social Execução e avaliação Projeto de intervenção  80 horas  

Estágio Supervisionado em Serviço Social Relatório e Avaliação do Estágio 80 horas  

TOTAL   240 horas 

 

Art.13º.A operacionalização do Estágio Supervisionado em Serviço Social pressupõe a supervisão 

direta, que se configura como competência e atribuição privativa do profissional do (a) Assistente 

Social tanto nas Unidades Concedentes de campo de estágio, através da supervisão direta do 

supervisor de campo e na unidade formadora através da supervisão acadêmica.  

 

Parágrafo único: É importante identificar as atribuições específicas dos sujeitos envolvidos, a fim de 

garantir o cumprimento das tarefas definidas ao longo da formação do aluno em seu processo de 

estágio. As atribuições dos supervisores, acadêmico e de campo, e dos acadêmicos estão vinculadas 

às orientações consoantes nas seguintes legislações: Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei 

de Regulamentação da Profissão (Lei nº 8.662/93) e a Resolução do CFESS, nº 533, de 29 de 

setembro de 2008. 

 

 

CAPÍTULO IV - ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS SUJEITOS NO PROCESSO DE ESTÁGIO 

 

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO  

 

Art. 14º. A Coordenadoria de Estágio será exercida por um docente escolhido pela Coordenadoria 

do Curso de Serviço Social, e homologada pelo Colegiado de Curso. Com carga horaria mínima de 

12h (doze horas) semanais. A Coordenadoria do Curso de Serviço Social é o setor de suporte, 

articulação e avaliação da política de Estágio Supervisionado, cujas competências são: 

 

Art. 15º. Compete à Coordenação Geral de Estágio  

 

• Decidir sobre abertura e fechamento de campo de estágio; 

• Credenciar supervisores e campos de estágios por meio de convênios e/ou acordos; 

• Encaminhar alunos para os respectivos campos de estágios; 

• Assinar termo de compromisso dos alunos, em como orienta-los neste processo (conferencia 

e entrega ao supervisor de campo); 

• Manter e intensificar a comunicação entre aluno, supervisor de campo, setor de estágio, 

assessorando-os tecnicamente, no intuito de manter ou elevar a qualidade da supervisão; 

• Estabelecer em conjunto com os supervisores de campo e acadêmico, critérios de avaliação 

e aprovação dos alunos, nas diversas etapas do estágio, bem como atribuir a média 

semestral; 
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• Oportunizar a realização de cursos, palestras e outras atividades de caráter educativo, que 

venham de encontro ao desenvolvimento profissional dos alunos e supervisores; e 

• Realizar visitas periódicas aos campos de estágios, priorizando aqueles que exijam presença 

mais constante e próxima. 

• Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos alunos que estão concluindo o semestre, e 

identificar os que irão ingressar o estágio obrigatório;  

• Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Estágio, objetivando o alcance dos objetivos 

propostos;  

• Contatar a cada início de semestre com as instituições campos de estágio e assistentes 

sociais, para ampliação e/ ou manutenção das vagas de estágio, com objetivo de ampliar as 

ofertas para os estudantes.  

• Participar de encontros, seminários e outras atividades que se fizerem necessárias, com os 

supervisores de campo na unidade de ensino para atualizações acerca de demandas da 

profissão, qualificação do processo de formação e o exercício profissional, e do 

aprofundamento teórico sobre temáticas pertinentes à efetivação da supervisão direta;  

• Propor/rever modelos de documentação: Plano de Estágio; Projeto de Ação Profissional; 

Roteiro de Avaliação de Relatório; Avaliação pelo supervisor, do processo de aprendizagem 

do estudante no campo de estágio; Avaliação, pelos professores, do processo de estágio; 

Avaliação do estudante quanto ao processo de estágio; 

• Discutir e encaminhar, em conjunto com o supervisor acadêmico e supervisor de campo, o 

desligamento ou a transferência de estudantes do estágio, desde que sejam detectados 

problemas relacionados à extinção de programas/ projetos;  

• Organizar em conjunto com os supervisores acadêmicos, a apresentação dos campos de 

estágio e/ ou experiências de práticas profissionais, objetivando a democratização de 

experiências entre os estudantes desta Faculdade, principalmente com os futuros 

estagiários a ser realizada ao longo da vida acadêmica; 

• Atender às demandas dos Conselhos Regionais (credenciamento das Unidades concedentes 

de Campo de Estágio em conformidade com a determinação do CRESS) e garantir o 

cumprimento da documentação exigida pela Resolução N°533/2008 no que se refere às 

unidades de ensino;  

 

DA SUPEVISÃO ACADÊMICA 

 

Art. 16º. A supervisão acadêmica será realizada pelos Supervisores Acadêmicos com carga horária 

semanal de 3 h (três horas) aulas semanais, por turma de orientandos, composta por grupos em 

número não superior a 15 (quinze) alunos, conforme orientação da PNE (11.788/2008).  

 

Parágrafo primeiro: Aos Supervisores Pedagógicos compete o papel de orientar os estagiários e 

avaliar seu aprendizado, em constante diálogo com o(a) supervisor(a) de campo, visando a 
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qualificação do estudante durante o processo de formação e aprendizagem das dimensões teorico-

metodologicas, ético-políticas e técnico-operativas da profissão, em conformidade com o plano de 

estágio, bem como outras atribuições dispostos no Regulamento de Estágio Supervisionado em 

Serviço Social. 

 

Art. 17º. Compete aos supervisores acadêmicos 

Orientar os (as) supervisores (as) sobre a política de estágio da Faculdade Pe Joao Bagozzi, inserindo 

o debate atual dos estagio supervisionado e seus desdobramentos de formação profissional  

Orientar os (as estagiários (as) na elaboração do Plano de Estágio, conjuntamente com os 

supervisores de campo, de acordo com os objetivos acadêmicos em consonância com o projeto 

pedagógico e com as demandas especificas do campo de estágio. 

Auxiliar o (a) estagiário (a) no processo de sistematização do conhecimento, orientando e revisando 

suas produções teóricas, como também contribuindo no processo pedagógico de análise do 

trabalho profissional. 

Receber, ler, manter sigilo e observar criticamente as sínteses profissionais construídas 

pelos(as)estagiários (as), conduzindo a supervisão embasada em pressupostos teóricos, éticos 

políticos e técnico operativos. 

Fornecer a coordenação de estágio ou órgão competente, os documentos, necessários par compor 

o prontuário de cada estagiário. 

Acompanhar a trajetória acadêmica do (a) estagiário (a)no que se refere ao processo de estagio, por 

meio de documentação especifica exigida pelo processo didático de aprendizagem, da UFA. 

Avaliar o estagiário emitindo parecer sobre sua frequência, desempenho, atribuindo o respectivo 

conceito ou a respectiva nota; 

Encaminhar a coordenação de estágio relato de irregularidades ou demanda específica sobre a 

atuação dos campos, para efeito de realização de visita institucional; 

 

 

DA SUPERVISÃO DE CAMPO 

 

Art. 18º. A Supervisão de Campo deve ser realizada por assistente social funcionário do quadro de 

pessoal da instituição concedente de estágio, em conformidade com o disposto no parágrafo único, 

do artigo 3º, da Resolução do CFESS n°. 533/2008, que dispõe 1 (um) estagiário para cada 10 (dez) 

horas semanais de trabalho.  

 

Art. 19º. Compete ao Supervisor (a) de Campo: 

 

• Comunicar ao Coordenador de estágio da UFA - o número de vagas por semestre e definir, 

em consonância com o calendário acadêmico o início das atividades de estágio do respectivo 

período, a inserção do estudante no campo de estágio e o número de estagiários por 

supervisor de campo, em conformidade com a legislação vigente;  
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• Elaborar e encaminhar ao Supervisor Acadêmico - o Plano de Trabalho do Serviço Social com 

sua proposta de supervisão e o respectivo cronograma de realização desta atividade; 

• Certificar-se de que o campo de estágio está na área do Serviço Social, em conformidade 

com as competências e atribuições específicas, previstas nos artigos 4º e 5º da Lei N° 

8.662/1993, objetivando a garantia das condições necessárias para que o exercício 

profissional seja desempenhado com qualidade e competência técnica e ética, requisitos 

fundamentais ao processo de formação do estagiário; 

• Oportunizar condições institucionais para o desenvolvimento das competências e 

habilidades do (a) estagiário (a), assumindo a responsabilidade direta das ações 

desenvolvidas pelo Serviço Social na instituição conveniada;  

• Disponibilizar ao (à) estagiário (a) a documentação institucional e de temáticas específicas 

referentes ao campo de estágio; 

• Participar efetivamente na elaboração do plano de estágio dos supervisionados, de acordo 

com o projeto pedagógico do curso, em parceria com o(a) supervisor(a) acadêmico(a) e 

manter cópia do referido documento no local de estágio; 

• Realizar encontros sistemáticos, com periodicidade definida (semanal ou quinzenalmente), 

individuais e/ou em grupo, com os (as) estagiários (as), para acompanhamento das 

atividades de estágio e discussão do processo de formação profissional e seus 

desdobramentos, bem como de estratégias pertinentes ao enfrentamento das questões 

inerentes ao cotidiano profissional;  

• Orientar o estagiário no preenchimento das documentações proposta em cada etapa do 

Estágio em Serviço Social; 

• Participar efetivamente do processo de avaliação continuada do estagiário, juntamente com 

o supervisor acadêmico;  

• Participar das reuniões, encontros de monitoramento, avaliação e atualização, seminários, 

fóruns de supervisores e demais atividades promovidas pela Coordenação de Estágios para 

o devido estabelecimento da unidade teórico prática, imprescindível ao processo 

pedagógico inerente ao estágio supervisionado;  

• Manter o controle atualizado da folha de frequência do estagiário, observando a carga 

horária exigida no respectivo nível de estágio e atestando o número de horas realizado pelo 

estagiário;  

• Informar qualquer irregularidade evidenciada durante o processo do estágio supervisionado 

ao Orientador Educacional Assistente Social do Polo ou a Coordenação Geral do Curso;  

• Decidir, juntamente com a Coordenação de Estágios e supervisão acadêmica, sobre os casos 

de desligamento de estagiários; 

• Avaliar a pertinência de abertura e encerramento do campo de estágio. 
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DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 20º. O estagiário é o aluno que se insere no espaço de ação profissional  

 

Parágrafo único: Ao estagiário cabe conhecer e compreender a realidade social construindo 

conhecimentos e experiências coletivas que solidifiquem a qualidade de sua formação, mediante o 

enfrentamento de situações presentes na ação profissional identificando as relações de força, os 

sujeitos e as contradições da realidade social. 

 

Artigo 21º. Compete ao estagiário: 

 

• Cumprir as normas e os regulamentos do estágio contidos nesse documento;  

• Dialogar com o Supervisor Acadêmico - para a inserção nos campos de estágio;  

• Definir, com o Supervisor Acadêmico - e com o Supervisor de Campo, o período e as 

condições para o cumprimento do estágio;  

• Providenciar toda documentação necessária devidamente assinada como termo de estágio 

e os demais documentos exigidos dependendo do campo conveniado. Para estágios na área 

da saúde (hospitais), deve apresentar atestado de vacinas. 

• Apresentar toda a documentação escrita, como: diários, plano de estágio, ficha de 

frequência e de avaliação e relatórios para a assinatura dos Supervisores acadêmico e de 

campo, não serão aceitos materiais sem a assinaturas; 

• Respeitar o sigilo da instituição ou unidade concedente do estágio e obedecer às normas por 

elas estabelecidas; 

• Observar e zelar pelo cumprimento dos preceitos ético-legais da profissão e as normas da 

instituição campo de estágio;  

• Agir com competência técnica e política nas atividades desenvolvidas no processo de 

realização do estágio supervisionado, requisitando apoio aos supervisores, de campo e 

acadêmico, frente a um processo decisório ou atuação que transcenda suas possibilidades;  

• Participar efetivamente das supervisões acadêmicas e de campo, tanto individuais como 

grupais, realizando o conjunto de exigências pertinentes a referida atividade;  

• Comunicar e justificar, com antecedência, ao supervisor acadêmico, ao supervisor de campo 

e/ou ao coordenador de estágios, conforme o caso, quaisquer alterações, relativas à sua 

frequência, entrega de trabalhos ou atividades previstas; 

• Realizar seu processo de estágio supervisionado em consonância com o projeto ético-

político profissional. 
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Parágrafo único: O acadêmico poderá permanecer no campo de estágio por um período máximo 

de 2 anos. As mudanças de campo de estágio durante o ano letivo só serão permitidas depois de 

prévia análise da Coordenação de Estágio e ouvidas todas as partes. 

 

Art.22º.  O estagiário deverá regulamentar o estágio por meio dos seguintes documentos: 

 

• Ofício de Encaminhamento 

• Acordo de Cooperação/Termo de Compromisso de Estágio 

• Plano de Estágio 

 

Parágrafo único: a documentação exigida nos incisos será elaborada conforme os formulários 

anexados neste regulamento. 

 

Art. 23º.  Ao final de cada semestre de estágio o aluno deverá apresentar os seguintes documentos 

a supervisão acadêmica  

 

• Plano de estágio, Diários de Campo; 

• Ficha de frequência com o cumprimento de 80 horas  

• Avaliação supervisora de campo  

• Declaração de Estágio – Comprovando cumprimento da carga horaria, com as devidas 

assinaturas e respectivos carimbos: Supervisora de campo, Supervisora Acadêmica, 

Coordenação do Curso  

 

 

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 24º.  O acompanhamento das atividades do estagiário será feito diretamente pelo Supervisor 

Acadêmico  

 

Parágrafo único: A avaliação do estágio é entendida como um processo contínuo, em que haverá 

registro de todas as atividades realizadas pelo aluno no período de estágio, que se organizará em 

forma de prontuário individual. O acompanhamento das atividades do estagiário será feito 

diretamente pelo Supervisor Acadêmico em parceria com o Supervisor de Campo e, indiretamente, 

pelo Coordenador de Estágio. O controle de frequência do aluno para fins de registro curricular será 

feito pelo Coordenador de Estágio. 

 

A avaliação será composta pela AV1, AV2, AV3, nos seguintes termos: 

A nota da AV1 ficará a critério do supervisor acadêmico  

A nota da AV2 será a média aritmética da nota do supervisor de Campo e Supervisor acadêmico, 

observando os seguintes critérios: 
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1. Percepção e análise crítica da realidade; 

2. Planejamento de trabalho; 

3. Desempenho das tarefas; 

4. Relacionamento; 

5. Trabalho em equipe; 

6. Registro, relato e pontualidade das atividades; 

7. Avaliação crítica das atividades; 

8. Responsabilidade com usuários e a Instituição; 

9. Interesse pelas atividades e aprofundamento teórico; 

10. Atividades e comportamentos éticos. 

 

A nota da AV3 seguira as normas da Faculdade Pe Joao Bagozzi.  

 

Parágrafo primeiro: a documentação exigida nos incisos será elaborada conforme os formulários 

anexados neste regulamento. 

 

Parágrafo segundo: O controle de frequência do aluno para fins de registro curricular será feito pelo 

Coordenador de Estágio conforme os documentos citados no Art. 23º deste regulamento, porém o 

controle para o cumprimento da carga horária do estágio será do aluno, lembrando que serão 80 

horas por etapa de estágio as quais deverão ser cumpridas durante o semestre letivo 

(Fevereiro/Junho e Agosto/Dezembro) não podendo o aluno concentrar a carga horária. 

 O estágio só poderá acontecer durante o semestre letivo conforme RESOLUÇÃO CFESS Nº 

533/2008, art.4 parágrafo 1.E conforme a PNE/ABEPSS/2010: 

 
“O processo do estágio supervisionado curricular obrigatório pressupõe supervisão direta, 

constituindo-se conforme prevê o art. 4º, §1º, da Resolução nº 533/CFESS, a participação 

do supervisor de campo e do supervisor acadêmico, através de acompanhamento e 

sistematização, com base em planos de estágio elaborados em conjunto pela UFA e as 

instituições públicas ou privadas que oferecem campos de estágios” 

 

Art. 25º. A avaliação do processo de aprendizagem dos alunos do estágio supervisionado será 

realizada no final de cada módulo atendendo as datas divulgadas pela Coordenação de Estágio. 

 

Cabe ao Supervisor de Campo a avaliação qualitativa do acadêmico, segundo acompanhamento 

sistemático das atividades realizadas pelo discente no campo de estágio assinando a documentação 

pertinente.  

 

Cabe ao Supervisor Acadêmico - a avaliação qualitativa do acadêmico, segundo acompanhamento 

sistemático das atividades realizadas pelo discente no campo de estágio e a relação com o conteúdo 

teórico apresentada, bem como o preenchendo do relatório de supervisão acadêmica próprio para 

a avaliação, vide anexo deste regulamento. 
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 Art. 26º. A nota na disciplina de Estágio Supervisionado em Serviço Social será composta dos 

seguintes elementos:  

• Plano de estágio 

• Ficha de frequência com o cumprimento de 80 horas  

• Avaliação supervisora de campo  

• Declaração de Estágio  

 

Parágrafo único: Para a entrega destes documentos deverão estar devidamente assinadas, 

estagiário (a), supervisor (a) de campo e supervisor (a), acadêmico. Os (as)a supervisores (as) com 

os respectivos carimbos. 

 

Art. 27º. A avaliação indicará a reprovação do estagiário nas seguintes situações:  

 

• O Aluno que não concluiu as 80 horas de estágio no período letivo que compreende o estágio 

que está realizando no semestre letivo estágio, não será permitida a somatória de número 

de horas e nem a retroação de número de horas de um período para outro e, lembrando 

que, caso haja excedente de horas essa não será contabiliza para o próximo estágio 

• As disciplinas de Supervisão Acadêmica de estágio e estágio supervisionado em serviço social 

ocorrerem de forma simultânea, o aluno que reprovar em qualquer uma destas disciplinas 

citadas acima ficará impedido de cursar as disciplinas subsequentes referentes ao estágio, 

independente das disciplinas sequenciais que esteja matriculado.  

• O aluno reprovado em qualquer uma das disciplinas de estágio, somente poderá cursar as   

disciplinas subsequentes, após ter cursado no semestre posterior as disciplinas de estágio 

no qual obteve reprovação. 

 

Parágrafo primeiro: será considerado aprovado todo aluno que obtiver média final igual ou superior 

a 7,0 (sete) e cumprir com a carga horária mínima estabelecida (80 horas) por semestre em campo 

de estágio, e reprovado em caso contrário. 

 

Parágrafo segundo: o aluno reprovado em Estágio Supervisionado deverá desenvolvê-lo 

integralmente no semestre seguinte. 

 

Parágrafo terceiro: a revisão de notas seguirá os critérios estabelecidos no regulamento da 

Faculdade Padre João Bagozzi. 

 

DO ESTAGIÁRIO TRABALHADOR 

 

Art. 29º. O estágio só poderá ocorrer fora do horário de trabalho, para que se possa distinguir 

claramente a atividade de estágio da atividade de emprego. 
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Parágrafo único: caberá ao Coordenador(a) de Estágio e ao Coordenador(a) de Curso avaliar junto 

à Instituição conveniada a possibilidade do aluno estagiar em seu local de trabalho. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 30º. As situações não previstas neste Regimento serão analisadas pela Coordenadoria de Curso 

de Serviço Social e Coordenadoria de Estágio e levada a apreciação do Colegiado do Curso de Serviço 

Social e Núcleo Docente Estruturante de Serviço Social. 
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ANEXO – 1 MODELO - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

 

(Nome da cidade, dia, mês, ano). 

Ilmo.(a) Senhor(a) Diretor(a) 

Na condição de coordenador do Curso de Bacharelado em Serviço Social da Faculdade Pe Joao 

Bagozzi, vimos formalizar a apresentação do (a) aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de 

Bacharelado em Serviço Social desta Instituição de Ensino Superior Nome: 

_________________________________________________________com registro acadêmico n.º 

_____________. Ainda seguem dois anexos:  

1. cópia da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que prevê que a prática do estágio é 

complementação do ensino e da aprendizagem e para proporcionar ao(s) aluno(s) experiência de 

trabalho; 

2. Modelo de Termo de compromisso de estágio obrigatório. 

Em nome dos alunos e da Direção da Faculdade Bagozzi, agradecemos a inestimável colaboração a 

ser prestada por Vossa Senhoria criando novas oportunidades educacionais e de emprego à região. 

 

 

 

Atenciosamente. 
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ANEXO - 2 TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 
UNIDADE CONCEDENTE: XXXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXX 

CIDADE/ESTADO: Curitiba - Paraná 

CNPJ: XXXXXXXXX 

ESTAGIÁRIO (A): XXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXX. 

CIDADE /ESTADO: XXXXXXXXX 

CURSO: Serviço Social 

NÍVEL: (x) SUPERIOR 10 ( ) TÉCNICO  

ÁREA DE ATUAÇÃO:  Serviço Social  

RESPONSÁVEL DA EMPRESA (OU INSTITUIÇÃO):XXXXXXXXX  

INST. DE ENSINO: FACULDADE BAGOZZI 

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO: ELSA MARIA STOEHR VIEIRA DE SOUZA 

CNPJ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 53.416.921/0018-44 

 
As partes acima qualificadas assinam o presente Termo de Compromisso, que se rege pela lei 

11.788/08 pelas seguintes condições:  

1- O propósito presente é proporcionar ao Estagiário (a) treinamento prático, oportunidades para 

aperfeiçoamento técnico-cultural, formação científico-profissional e de relacionamento humano 

em complemento ao ensino/aprendizagem a serem planejados, acompanhados e avaliados em 

conjunto com a Instituição de Ensino e a Empresa, bem como de conformidade com os currículos, 

programas e calendários escolares da Instituição de Ensino.  

2- A jornada de atividade do Estagiário (a) será compatível com seu horário escolar e com o horário 

de funcionamento do local de estagio, completando XXXXXXX horas semanais, devidamente 

registradas em documento próprio, dentre uma das seguintes opções:  

 

(  ) 08:00-12:00 13:00-15:00   
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(  ) 09:00-12:00 13:00-16:00  

(  ) 10:00-12:00 13:00-17:00   

 

3- O presente Termo de Compromisso terá vigência de dois anos, iniciando em XXXXXXX com 

término em XXXXXXX, podendo ser rescindido a qualquer tempo, unilateralmente. O contrato não 

poderá sofrer prorrogação de acordo com a legislação vigente. O presente não poderá ser 

rescindido, por iniciativa de qualquer das partes, sem que deste ato advenha qualquer indenização 

a qualquer título.  

4- Fica estabelecida que o Estágio seja de caráter obrigatório e voluntário, isentando a Empresa de 

quaisquer tipo de remuneração.  

5- As atividades a serem executadas deverão seguir um Plano de Atividades, na forma do parágrafo 

único do artigo 7º, anexo ao presente e que o integra para todos os fins.  

6- As atividades serão acompanhadas pelo responsável (Assistente Social 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)- CRESS XXXXX) que será o (a) supervisor (a) interno (a) do estágio e 

responsável pelo acompanhamento e evolução do estagiário, bem como pelo (a) Prof. (ª.) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - CRESS XXXXX), por parte da instituição de ensino.  

7- Semestralmente, a Empresa enviará à Instituição de Ensino o Relatório de Atividades do Estagiário 

(a), com a ciência do estagiário (a) no referido documento, em consonância com o inciso VII do 

artigo 9º.  

8- Ao término do estágio, a Empresa (OU INSTITUIÇÃO) entregará ao estagiário (a) um Termo de 

Realização do Estágio com o resumo das atividades desenvolvidas, período e a avaliação de 

desempenho.  

9- O presente estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza nos termos da legislação 

em vigor. Na vigência deste compromisso, o (a) estagiário (a) compromete-se a observar, em seu 

próprio benefício, as normas da Empresa relativas à segurança e outras que lhe sejam aplicáveis por 

força do estágio.  

10- A Empresa concederá o seguinte benefício ao Estagiário (a):  

 (I) concessão de recesso de trinta dias anuais, preferencialmente nos períodos de férias escolares, 

podendo ser fracionada;  

11- Os casos omissos resolvem-se pelas disposições de Lei 11.788/08.  
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12- A Instituição de Ensino deverá assinar o Termo de Compromisso de Estágio em conjunto com o 

estagiário (a) e com a empresa, orientar e acompanhar o desenvolvimento educativo e profissional 

dos Estagiários, bem como fornecer, através do estagiário (a), o atestado de matrícula à Empresa ( 

OU INSTITUIÇÃO) e eventuais alterações de horário e outras que se apliquem nas condições do 

estágio definidas neste Termo de Compromisso, bem como o planejamento, coordenação e 

acompanhamento do presente estágio, nos Termos da Lei. 

13. A Instituição de Ensino deverá realizar a inclusão do (a) estagiário (a), a partir desta data, em 

Apólice de seguro de acidentes pessoais da seguradora ___________________________________;  

14. Acompanha o presente a declaração da Instituição de Ensino de que as atividades de estágio são 

recomendáveis aos alunos do Curso em questão.  

15. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba como competente para dirimir quaisquer questões 

surgidas em decorrência deste Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

Por estarem de comum acordo com as condições acima, afirmam o presente em três vias de igual 

teor.  

 

Curitiba, XX de XXXXXX   de 20XX. 

 

 
________________________________________________ 

Nome da Assistente Social 
Assistente Social/ nome da instituição de estágio/ CRESS XXXX - PR 

 
 
 

________________________________________________ 
Coordenadora do Curso de Serviço Social 

 
 
 

________________________________________________ 
NOME DA ESTAGIÁRIA (O) 

Estagiária (o) 
 
 

_________________________________________ 
 FACULDADE BAGOZZI 
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ANEXO - 3 MODELO-FICHA DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Nome do estagiário:   

Período:  

Local de estágio: 

Mês:                                                    Ano:   

Supervisor acadêmico:                                                                                    CRESS: 

Supervisor de campo:                                                                                      CRESS:  

DATA / 
HORARIO 

      

     DIA  MÊS ENTRADA  SAÍDA TOTAL DE 
HORAS  

ASS. SUP 
CAMPO 

ASS. SUP 
ACADEMICA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

_____________________                  _________________________                _______________________ 

   Supervisor Acadêmico                 Supervisor de Campo                    Estagiário 
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ANEXO 4 - MODELO DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Declaramos, para os devidos fins, como sendo expressão da verdade, que o(a) 

estudante____________________________________________(nome), portador da Cédula de 

Identidade RG nº______________; cumpriu o estágio curricular obrigatório durante o 

_______(semestre/ano letivo), com a seguinte carga horária ___________ (total de horas 

cumpridas no semestre/ano letivo), no (os) seguinte (s) Campo(os) de Estágio: 

_________________________ Nome Social/fantasia ou denominação; 

CGC/CNPJ:_________________________________________ 

Endereço do local de estágio: Rua ______________ nº_______ Bairro __________ Cidade ________ 

UF ______. 

 

Supervisor de Campo  

Nome:_____________________        

CRESS___ Região Nº________                     

Coordenador do curso  

Nome:_____________________ 

CRESS___ Região Nº________ 

e/ou 

Coordenador de Estágio 

Nome:_____________________ 

CRESS___ Região Nº________ 

e/ou 

Supervisor Acadêmico 

Nome:_____________________ 

CRESS___ Região Nº_________ 

 

____________, ____ de ________________ de _____. 

Cidade, dia mês ano 
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ANEXO 5 - MODELO PLANO INDIVIDUAL DE ESTÁGIO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
a) Aluno/Estagiário 
Nome: 
RU: 
b) INSTITUIÇÃO DE TRABALHO 
Nome: 
Endereço: 
CNPJ: 
Departamento: 
Responsável Legal: 
c) ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISOR DE CAMPO 
Nome: 
CRESS: 
 
2. PERÍODO E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 
Período de Estágio: 
Horas Diárias: 
Horas Semanais: 
Horas Mensais: 
 
3. HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 
Histórico da instituição: origem, cultura organizacional, símbolos. 
• Finalidades. 
• Objetivos. 
• Demandas atendidas pela instituição. 
• Principais características da população atendidas pela instituição. 
• Estrutura e funcionamento da organização: hierarquia, organograma, departamentalização, políticas   
socioadministrativas. 
• Recursos humanos, financeiros e outros necessários para o alcance dos objetivos da instituição. 
• Parcerias e relações interinstitucionais. 
 
4. OBJETIVO DO SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 
Descrever a trajetória do Serviço Social na Instituição desde sua implantação 
Origem do Serviço Social na Instituição. • Estrutura e funcionamento: número de assistentes sociais 
presentes na instituição, estrutura física disponível, pessoal de apoio. 
• Finalidades e objetivos. 
 
5. POPULAÇÃO ALVO DO SERVIÇO SOCIAL 
Descrever as principais características da população alvo do Serviço Social 
 
6. ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 
Descrever as atividades técnicas do Serviço Social dentro da Instituição  
Objeto/especificidade do Serviço Social na Instituição. 
• Conhecimentos específicos necessários para o desenvolvimento da prática profissional. 
• Demandas do Serviço Social. 
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• Respostas institucionais e o Serviço Social frente às demandas: política(s) social desenvolvida (s), plano 
(s), programa(s), projeto (s) e ações. 
• Recursos financeiros/materiais disponíveis para o Serviço Social. 
• Instrumental técnico utilizado pelo Serviço Social: visitas domiciliares, reuniões, entrevistas. 
• Desafios e perspectivas para o Serviço Social. 
 
7. ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 
Descrever as atividades que o estagiário irá desenvolver durante o período de estágio, conforme as 
competências e atribuições de acadêmico de Serviço Social em formação. 
 
8. AVALIAÇÃO 
O que deve ser avaliado pelo Supervisor Acadêmico e Supervisor de Campo: 
 

 
Cidade, de ................20____. 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Estagiário 

 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Supervisor de Campo 

Carimbo Nº CRESS 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Supervisor Acadêmico 

Carimbo Nº CRESS 
 
 

RA:________________ 
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ANEXO 6 - MODELO DO DIÁRIO DE CAMPO 

 
CURSO:  
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL 
SUP. ACADÊMICA: 
ALUNO (A):  
CAMPO DE ESTÁGIO:                                                    
CARGA HORÁRIA (SEMANAL):  
 

DATA ATIVIDADE(S) 
REALIZADA(S) 

OBJETIVO(S) AVALIAÇÃO (impressões/aspectos 
positivos/dificuldades etc.) 

    

    

    

    

    

    

 
Curitiba, ___ de _________de _____.       
 
 Assinatura Aluno:_______________________________________________________________    
 
Assinatura Supervisor de campo:_____________________________________________________ 
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ANEXO 7 – MODELO DIÁRIO DE CAMPO ESPECÍFICO / FUNDAMENTADO  

 

DATA:  

INSTITUIÇÃO:  

LOCAL DA VISITA:  

ENDEREÇO:  

PESSOAS ENVOLVIDAS:  Ex. Assistente social, estagiário (a) usuário 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:  Ex.Visita domiciliar, atendimento individual, escuta qualificada etc.. 

OBJETIVOS: Descrever o objetivo da ação  

DESCRIÇÃO: Descrição espacial e descrição temporal. A função da descrição espacial é fazer uma 

observação objetiva (e não valorativa) de como se apresenta o ambiente físico e humano. A 

descrição constitui-se da busca dos detalhes, das atitudes, das posturas, dos materiais que compõe 

o espaço. A descrição temporal implica em contar/descrever/informar/narrar as transformações 

que a situação vai sofrendo na medida em que se desenvolveu. Inclui os diálogos, a observação da 

entonação das vozes, dos gestos e d todos os acontecimentos que possibilitem a interpretação. 

Ex:-É a descrição minuciosa da atividade realizada, do encontro om o real – síntese de muitas 

determinações  

 

INTERPRETAÇÃO: É o exercício de interpretar a parte descritiva, sem agregar nem distorcer a 

descrição, através de um marco de referência científico, aqui é o momento das dimensões 

constitutivas do serviço social referencial teórico metodológico, técnico operativo e ético político. 

Todas as disciplinas das ciências devem ser levadas em conta (...) Para Tereza Porzecanski a 

interpretação é o ponto inicial da prática teórica, reflexão do pensamento sobre a dialética entre 

teoria e a práxis, ciclo interminável de construção e elaboração do conhecimento. 

 

AVALIAÇÃO: Na avaliação desvelam-se as conotações valorativas, éticas e ideológicas do Serviço 

Social, estas conotações determinam os objetivos futuros da ação profissional. Busca relacionar o 

objetivo como desenvolvimento da ação. 

Ex:- Quais as percepções, facilidades e dificuldades encontradas pelo aluno no desenvolvimento da 

ação? Conseguiu articular os conhecimentos teórico-metodológicos com a atividade? Como foi a 

operacionalização do instrumental? Quais as questões ético-políticas evidenciadas? 

-Os objetivos foram ou não atingidos na atividade desenvolvida 

 

REFERÊNCIAS: 
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ANEXO 8 - MODELO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (Bimestral) 

Nome do estagiário 

Período:   

Local do estágio:  

Meses:         Ano:   

Supervisor pedagógico:     CRESS: 

Supervisor de campo:      CRESS:  

Início do Estágio:  

Término do Estágio:  

Dias e horário: _____________________________Total de horas: _______________________ 

 

Avaliação do Supervisor de Campo junto ao estagiário, tendo em vista sua atuação durante o 

bimestre, no que se refere a: 

Itens I R B E 

Percepção e análise crítica da realidade     

Planejamento do trabalho, considerando o 

cumprimento do Plano de Estágio. 

    

Desempenho e avaliação das atividades 

realizadas pelo estagiário (manejo dos 

instrumentais técnico-operativos do Serviço 

Social) 

    

Trabalho em equipe / relacionamento     

Registro e relato do trabalho desenvolvido (diário 

de campo, relatórios) 

    

Responsabilidade e regularidade na frequência ao 

estágio (assiduidade) 

    

Interesse e criatividade demonstrados pelas 

atividades (iniciativa, independência, capacidade 

propositiva) 

    

Dinamismo e participação nas reuniões     

Relação Teoria – Prática     

Observância da ética profissional     

 

Esta avaliação será realizada mediante a atribuição dos conceitos: 

EXCELENTE – BOM – REGULAR – INSUFICIENTE 

EXCELENTE Corresponde à atribuição de notas que variam de 9 a 10 ou à realização de 90 a 100% 

das tarefas estipuladas. 

BOM: Corresponde à atribuição de notas que variam de 7 a 8,5 ou à realização de 70 a 85 % das 

tarefas estipuladas. 

REGULAR: Corresponde à atribuição de notas que variam de 5 a 6,5 ou à realização de 50 a 65% das 

tarefas estipuladas. 
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INSUFICIENTE: Corresponde à atribuição de notas inferiores a 5,0 ou a realização de menos de 50% 

das atividades estipuladas. 

I: INSUFICIENTE 

R: REGULAR 

B: BOM 

E: EXCELENTE 

 

MENÇÃO FINAL: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Curitiba, ________/____________________/____________. 

 

 

Supervisor de Campo 

Assinatura  
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ANEXO 9 - ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Nome:____________________________________________RA:____________ 

Local de Estágio: ________________________________ 

Supervisor de Campo: ______________________CRESS: ____________________ 

 

1. TEMA 

Identificar a questão social que será objeto de intervenção do estagiário. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE INSTITUCIONAL 

Caracterizar o contexto da instituição, sua localidade se é uma instituição pública, privada, ONG, 

qual o serviço, equipamento, programas e projetos que desenvolve qual a política pública a qual 

faz parte, suas principais características. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Contextualizar a delimitação do problema de forma conceitual, realizando as aproximações com a 

questão social escolhida e definindo em forma de pergunta o problema que será investigado. Objeto 

de intervenção inscrito nas transformações sócio históricas da sociedade contemporânea 

(mudanças no mundo do trabalho, relação do Estado com a sociedade civil, repercussões na política 

social em questão e nas condições de vida da população usuária considerada individual ou coletiva) 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Deixar claro o porquê escolheu esse tema, qual a relevância para o serviço social, para a instituição 

e para o estagiário. É o discurso daquele que sabe argumentar e discutir os contra-argumentos 

colocados em relação à proposta. Justificar é convencer a instituição concedente do campo de 

estágio, o assistente social supervisor a importância da proposta de intervenção, na medida que ela 

terá um retorno que vai ao encontro de suas metas e papel na sociedade. De outro ângulo tem a 

necessidade de justificar socialmente as ações a serem desenvolvidas na perspectiva de defesa dos 

direitos de cidadania e dos valores democráticos. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 GERAL – É amplo e define para que pesquisar. Iniciar com verbo ex: conscientizar, conhecer, 

sensibilizar, instigar, promover, fortalecer, mobilizar, entre outros. Estado de realidade, de impacto 

social que ser alcançar com a ação proposta pelo projeto como um todo. 

5.2 ESPECÍFICOS – É o desdobramento em atividades específicas para atingir o objetivo geral, 

referem-se às relações que constituem a dimensão da realidade eleita foco do trabalho. Com os 

objetivos específicos deve-se “cercar a questão” cobrir seus elementos constitutivos. 
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6. PÚBLICO-ALVO – pessoas a que se destina diretamente o projeto de intervenção (usuário, 

família, gestores) 

 

7. METODOLOGIA – detalhar como será feito o projeto, reuniões, folders, os procedimentos 

adotados, o conteúdo que será abordado, a periodicidade das ações propostas, os sujeitos 

envolvidos no processo e a forma de avaliação. Os instrumentais utilizados. 

 

8. METAS – definição de metas de curto e médio prazo (número de atividades previstas, sujeitos 

atingidos, etc.), podendo ser expressa em termos absolutos e percentuais. 

 

9. INDICADORES - é uma medida, geralmente estatística, usada para traduzir quantitativamente 

os objetivos e metas e informar algo sobre aspecto da realidade social que se propôs a investigar, 

visando a formulação, monitoramento e avaliação 

 

10. MECANISMOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – O processo de avaliação deve 

contemplar os objetivos e, os mecanismos de monitoramento (lista de presença, fotos, relatórios 

entre outros) de cada atividade proposta. 

Conforme exemplo abaixo: 
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11.CRONOGRAMA  

 Apresentar o planejamento das etapas do projeto (exemplo) 

Identificar o público-alvo, direcionar e 

focalizar o objeto de trabalho 

Mês/20 Mês/20  Mês/20   

Planejar as atividades que serão 

desenvolvidas no Projeto. 

X  X 

Realizar levantamento bibliográfico 

concernente a temática 

X X X 

 

12. RECURSOS. 

Humanos, materiais e financeiros. 

REFERÊNCIAS: 

BEHRING, Elaine. Recomendações para a elaboração do projeto de intervenção. In: Capacitação em 

Serviço Social e Política Social. Programa de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais. 

Módulo 5 – Intervenção em Serviço Social. Brasília: CFESS/ ABEPSS/ CEAD – UnB 2001 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Estagiário 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Supervisor de Campo 

Carimbo Nº do CRESS 
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ANEXO 10 - MODELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Nome:____________________________________________RA:______________________ 

Local de Estágio: _____________________________________________________________ 

Supervisor de Campo: ______________________CRESS: _____________________________ 

TEMA:______________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

Inicialmente deve deixar claro qual a intencionalidade do projeto, os objetivos da 

intervenção, quais as ações foram realizadas ao longo do cronograma, apresentar de forma 

resumida as principais atividades que foram executadas para o alcance dos objetivos propostos. 

Apresentar o andamento do projeto pontuando as dificuldades, limites e facilidades para a sua 

execução, lembrando que nesta fase do projeto é de suma relevância a clareza das atividades 

propostas e dos recursos utilizados para a sua execução. 

 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Descrever de forma detalhada todas as etapas do projeto que constam no cronograma, a 

metodologia utilizada para sua efetivação, lembrando que fazem parte deste processo todos os 

recursos utilizados, seja físico (local, equipamentos, folders entre outros) ou humano (palestrantes, 

equipe interdisciplinar) bem como os instrumentais técnico operativos (visitas domiciliares, 

reuniões, entrevistas, relatórios, cadastros entre outros). 

Algumas vezes durante a execução do projeto podem ocorrer fatos que alterem a    

configuração da proposta inicial, é importante destacar esses acontecimentos se eles impactaram 

na realização da atividade e, pontuar quais as ações propostas para o ajuste do cronograma. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO 

Descrever os limites e possibilidades das ações propostas e redimensionar novas ações para o 

andamento do projeto. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Estagiário 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Supervisor de Campo 

Carimbo Nº do CRESS 
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ANEXO 11 - MODELO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

 

Nome:____________________________________________RU:_________________________ 

Local de Estágio: _______________________________________________________________ 

Supervisor de Campo: ______________________CRESS: _______________________________ 

TEMA:________________________________________________________________________ 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 Apresentar de forma resumida o projeto de intervenção. Trazer a questão social a qual foi motivo 

para a realização do projeto, apresentando a problematização do objeto estudado a instituição a 

qual se desenvolveu o projeto e o público-alvo. 

 

2.  DISCUSSÃO TEÓRICA METODOLÓGICA DO OBJETO DE INTERVENÇÃO 

Nesta etapa deverá apresentar que realizou o projeto de intervenção embasando teoricamente, 

apresentado as políticas de atendimento aos usuários da instituição onde o projeto foi executado, 

por exemplo se for com adolescentes, os idosos e pessoas com deficiência etc., deverá discutir 

dados sobre essa população, legislações, políticas públicas que tratem da questão e a relação com 

o Serviço social. 

 

3. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FACE AOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

O relatório de avaliação do projeto de intervenção deve apresentar resultados qualitativos, tendo 

como referência a problematização do objeto de intervenção, referencial teórico metodológico, os 

objetivos, geral e específicos, a metodologia proposta, os instrumentos técnicos operativos das 

atividades. Não esquecendo sempre da fundamentação teórica como argumento de sustentação da 

fala do aluno (a) 

Com relação a avaliação quantitativa deve levar em consideração as metas alcançadas em termos 

absolutos ou percentuais (conforme orientado no modelo do projeto de intervenção) a partir dos 

indicadores e dos mecanismos de monitoramento (lista de presença, fotos, relatórios entre outros) 

de cada atividade proposta. Lembre-se que cada atividade pode desdobrar em indicadores que 

deverão ser analisados tanto quantitativamente como qualitativamente. Deve ilustrar com gráficos. 

 

4. CONCLUSÃO FINAL 

É o momento da análise final sobre a avaliação indicando os avanços, os limites, desafios, e 

possibilidades da intervenção face as propostas do projeto. Correlacionado os efeitos do projeto e 

os esforços empreendidos na execução para obtê-los, Se as ações foram adequadas para o alcance 

dos objetivos e das metas propostas e a efetividade que estabelece o impacto da execução do 

projeto no público alvo. 
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Referências Bibliográficas 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Estagiário 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Supervisor de Campo 

Carimbo Nº do CRESS 
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ANEXO 12 - MODELO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

 

FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

ANO 

 

Relatório apresentado à disciplina de 

Estágio Supervisionado em Serviço 

Social IV, da Faculdade Padre João 

Bagozzi, como requisito parcial para a 

obtenção de nota da avaliação II, do 

Curso de Serviço Social.  

Professora da disciplina:  
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1 APRESENTAÇÃO 

  

Apresentar o relatório (seus itens, partes constitutivas) explicitando os objetivos, a 

metodologia da ação (estratégias, sistemática operacional), o período em que se desenvolveu o 

estágio, a carga horária e outros aspectos que julgar necessário. 

 

2 CARACTERÍSITCAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

2.1 Antecedentes históricos (tempo de existência; seu processo de criação; interesses que 

influenciaram sua criação e desenvolvimento; situação política e social – local/nacional – em que 

se deu a criação; quais as transformações pelas quais passou). 

2.2 Apresentação da estruturação (sua natureza: pública/privada; qual a sua área de atuação – 

prestação direta de serviços/planejamento; qual o seu âmbito de atuação – cobertura local, regional 

ou nacional?). 

2.3 Que serviço presta? Que limitação a instituição encontra para sua realização, que estratégias 

desenvolve para superá-las? 

2.4 Organização interna da instituição 

❖ Organograma; 

❖ Descrição do seu funcionamento; 

❖ Objetivos e quem os define; 

❖ Que forças institucionais se movem no interior da instituição (distribuição e exercício de 

poder, sujeitos e atores institucionais, instâncias de tratamento dos conflitos). 

 

2.5 O usuário da instituição 

❖ Quem é? Trata-se do mesmo usuário do Serviço Social? 

❖ Como o usuário participa da instituição: Como depositário de um serviço? Como fonte de 

informação? Como elemento que influência nas decisões? Como grupo de pressão? 

❖ Como o usuário visualiza a ação da instituição: como um direito? Como um serviço? Como 

uma ajuda? 
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3 O SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO – CAMPO DE ESTÁGIO 

3.1 Antecedentes históricos – como e por que o Serviço Social foi inserido na instituição? Desde 

quando atua? Qual sua trajetória institucional? Que alterações sofreu ao longo do tempo: 

redução/ampliação dos quadros de assistentes sociais, redução/ampliação dos recursos 

disponíveis etc). 

3.2 A qual área administrativa pertence o Serviço Social? A quem está subordinado? O Serviço 

Social atua como um “setor”, uma “seção” ou não há delimitação de área onde atuam os assistentes 

sociais? 

3.3 Quais os programas/atividades desenvolvidos pelo Serviço Social na instituição? Como os 

desenvolve: de forma individual ou em equipe (do Serviço Social ou multiprofissional)? Quais os 

seus objetivos, o que se leva em conta (objetivos da instituição / objetivos da área administrativa a 

qual pertence o Serviço Social)? 

Necessidades / Expectativas / Direito dos usuários 

3.4 Que limitações são colocadas no trabalho do Serviço Social? 

3.5 O Serviço Social tem um projeto próprio de atuação profissional na instituição? Qual o marco 

teórico adotado? Ele se coloca com clareza no desenvolvimento das atividades? 

3.6 O usuário do Serviço Social na instituição: quem é? (Características gerais, idade, sexo, 

situação ocupacional); Quais as suas principais demandas? Como elas são identificadas pelo 

Serviço Social? Qual (quais) a (s) forma (s) de participação do usuário nas atividades do Serviço 

Social: receptores de serviços? Quais? 

❖ Fonte de informação (como?); 

❖ Elaboração de atividades; 

❖ Execução de atividades; 

❖ Outros. 

3.7 Como o Serviço Social reformula sua ação: por exigência da instituição? Pela avaliação de seus 

próprios processos de trabalho? Por outras formas? Quais? 
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4 PROCESSO DE SUPERVISÃO 

 Descrição sistemática das supervisões (número, forma, horas despendidas) e de seu 

desenvolvimento (objetivos, assuntos tratados, conteúdo teórico-metodológica, instrumentalização, 

relação entre supervisor e supervisionado). 

 

5 AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 Identificar as limitações/dificuldades encontradas para a realização do estágio na instituição 

(do ponto de vista pessoal e em relação às condições da própria instituição). Se for o caso, apontar 

alterações sofridas pela instituição durante o seu período de estágio e como o Serviço Social foi (ou 

não) afetado por elas. Explicitar o que mudou em relação a sua percepção da instituição desde o 

início do estágio até o presente momento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


