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Este resumo tem como objetivo discutir a experiência do estágio supervisionado 

desenvolvida pelo curso de Serviço Social de Campos, da Universidade Federal 

Fluminense, no intuito de dar maior densidade e, ao mesmo tempo, fortalecer o estágio 

como elemento integrador do currículo. 

 Nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social, o estágio 

supervisionado adquire uma importânica no processo de formação profissional, sendo um 

componente obrigatório do currículo. Em 2010, a ABEPSS elaborou a Política Nacional de 

Estágio (PNE) com o objetivo de balizar o processo de mediação teórico-prática da 

formação profissional, através do estabelecimento de princípios e parâmetros para o estágio 

obrigatório e não obrigatório.  

 No curso de Serviço Social de Campos/UFF, o estágio está previsto nas 

modalidades de obrigatório e não obrigatório, sendo que o primeiro está organizado em três 

semestres, com início no sexto período, totalizando 360 horas no campo e 150hs horas/aula 

de supervisão2. Já o estágio não obrigatório é permitido aos alunos inscritos a partir do 

sétimo período do curso. 
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 Para a condução das atividades de estágio existe uma coordenação eleita pelo 

colegiado de curso3. A esta coordenação cabe, entre outras funções: a abertura e 

acompanhamento dos campos; a organização das documentações de estágio (planos de 

estágio, comprovantes de frequência, Termo de Compromisso de estágio); a emissão de 

declarações e; atendimento direto aos estagiários e supervisores de campo e acadêmicos.  

Também compete a coordenação de estágio a realização do Seminário Permanente 

de Estágio, que se constitui como uma atividade realizada com os alunos aptos a se 

inserirem no estágio curricular obrigatório. A realização do Seminário contribui para que o 

aluno se preparar para realizar o estágio, bem como que sejam ouvidas suas demandas 

como: áreas de interesse; abertura de campos em outras cidades; campos no final de 

semana etc. 

Atuando junto com a coordenação de estágio está o colegiado de estágio, composto 

pelos supervisores acadêmicos. Este colegiado se reúne mensalmente para discutir as 

questões teórico-metodológicas que perpassam o estágio, bem como propor atividades para 

o aprimoramento do processo de aproximação do curso com a comunidade. 

Estas reuniões têm sido de fundamental importância para a consolidação do estágio 

como disciplina articuladora do currículo, na medida em que permite a reflexão das 

condições objetivas e subjetivas que perpassam o processo de supervisão e de 

aproximação com a realidade social. Considerando a importância deste espaço, está-se 

ampliando a participação para a representação discente e de supervisores de campo. 

 Para estreitar a relação entre a universidade, as instituições concedentes e os 

assistentes sociais, há o incentivo aos supervisores acadêmicos para a realização de 

supervisões ampliadas (SANTOS, GOMES, LOPES, 2016) e visitas institucionais.  

 Por parte da coordenação, além dos contatos telefônicos para abertura dos campos, 

estão sendo realizadas visitas institucionais, com o objetivo de explicar o processo de 

supervisão e as Normas de Estágio do curso de Serviço Social de Campos aos assistentes 

sociais e à direção das instituições.  

 Outro movimento importante proposto pela coordenação de estágio é a realização de 

seminários de estágio nas instituições públicas que possuem grande número de estagiários, 

com o objetivo de compartilhar e refletir sobre as experiências do estágio e propciar a 

elaboração do Plano de Estágio por instituição concedente. 

 Já o processo de supervisão vem ocorrendo por meio das disciplinas curriculares e 

da construção de um momento específico pelos supervisores de campo. Além disso, a 

universidade está adotando as supervisões ampliadas, como já mencionadas, e encontros 
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temáticos4 onde são discutidos temas de interesse dos alunos e dos supervisores de campo. 

Tais espaços tem sido um momento importante de reflexão, e ao mesmo tempo de 

qualificação para os atores envolvidos. Nos encontros, o supervisor acadêmico, os 

supervisores de campo e os alunos, a partir de suas experiências, fomentam o debate 

reflexivo sobre o trabalho profissional e suas dimensões teórico-metodológica, ético-política 

e técnico-operativo em cada área de atuação. 

 Por fim, vem se estabelecendo a periodicidade do Fórum Local de Supervisão de 

Estágio envolvendo alunos, supervisores de campo, supervisores acadêmicos e contando 

com o apoio e participação da seccional do CRESS no município. 

 No entanto, muitos são os desafios a serem enfrentados no processo de supervisão 

de estágio, a saber: dificuldade dos alunos trabalhadores em cumprir a carga horária 

semestral de estágio; dificuldade de campos de estágio que funcionem no final de semana, 

para atender as demandas dos alunos trabalhadores; abertura de campos de estágio 

suficientes para inserir todos os alunos; infraestrutura institucional, seja da universidade 

para prover os recursos físicos e humanos necessários para as atividades que perpassam o 

estágio, seja das instituições concedentes para receberem os estagiários de forma 

adequada; participação dos supervisores de campo e dos alunos nas atividades referentes 

ao estágio; maior envolvimento dos supervisores do compõem estágio não obrigatório e, por 

fim, ajuste da carga horária das atividades do estágio obrigatório. 

 É importante destacar que estes não são os únicos desafios, mas aqueles que vêm 

se destacando em função da realidade local e exigindo respostas criativas e propositivas 

para garantir a qualidade da formação profissional. Assim, a experiência empreendida pelo 

curso de Serviço Social de Campos vem buscando superar estes desafios, propondo e 

desenvolvendo ações que propiciem aos alunos a vivencia de situações que potencializem o 

desenvolvimento de competências técnico-operativas e a afirmação dos compromissos 

ético-políticos sustentados por uma perspectiva teórico-metodológica crítica, como 

preconizado pela ABEPSS (2010). 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

ABEPSS. Politica nacional de Estágio. 2010. Disponível em: http://www.abepss.org.br/. 

Acesso em 05/04/2017. 

SANTOS, C. M.; GOMES, D. C. S; LOPES, L. P. Supervisão de estágio em Serviço Social: 

desafios e estratégias para sua operacionalização. In: SANTOS, Cláudia Mônica dos; 

LEWGOY, Alzira Maria B.; ABREU, Maria Helena E. A Supervisão de Estágio em Serviço 

Social: aprendizado, processos e desafios. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2016. 

                                                 
4
 Realizados duas vezes por semestre letivo. 

http://www.abepss.org.br/

