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OBJETIVO DA ATIVIDADE:  
Oportunizar ao estudante o estabelecimento de relações mediatas entre os conhecimentos teórico-

metodológico e o trabalho profissional, a capacitação técnico-operativa e o desenvolvimento de 

competências necessárias ao exercício da profissão. 

 

ORIENTAÇÃO:  

 
Atividade teórico-prática e ético-política de estágio supervisionado em estabelecimentos públicos, 

privados e organizações da sociedade civil, prestadores de serviços sociais. 

O processo de supervisão configura-se em um processo coletivo de ensino-aprendizagem, no qual se 

realiza a observação, registro, análise e acompanhamento da atuação do(a) estagiário(a) no campo 

de estágio, bem como a avaliação do processo de aprendizagem discente, visando a construção de 

conhecimentos e competências para o exercício da profissão. Esta avaliação deve ser realizada 

continuamente, contemplando duas dimensões: a avaliação do processo de estágio e a avaliação do 

desempenho discente, assegurando a participação dos diferentes segmentos envolvidos 

(supervisores acadêmicos e de campo e estagiários(as).  

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

  

Em Estágio Supervisionado em Serviço Social I, será enfatizado o processo de observação do 

trabalho do Serviço Social e a realização da análise de conjuntura e institucional, de modo que o 

discente apreenda as ações propostas no campo de estágio, as formas de organização da política 



social no enfrentamento da questão social e a caracterização da população usuária. 

Neste período será cobrada 150 horas de carga horária de estágio. 

Serão utilizados como instrumentos avaliativos o diário de campo, o relatório semestral de estágio, a 

avaliação do supervisor e a carga horária semestral de estágio. 

 

 
 


