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PROGRAMA 
 

I – EMENTA 
Desenvolvimento de um projeto de ação, articulando-o com o referencial teórico-metodológico 
apreendido nas disciplinas de fundamentos e instrumentalização teórico-operativo do Serviço Social; 
realizar atendimentos individuais e grupais, entrevistas, conduzir visitas domiciliares, reuniões; 
desenvolvimento de trabalhos comunitários; realização de práticas educativas, estudos, pesquisas e 
planos; apoio à tomadas de decisões de indivíduos, grupos, movimentos sociais. 
 
II – OBJETIVOS 
Propiciar ao aluno condições de: 
- Exercitar o projeto de intervenção iniciado no estágio anterior, ou construí-lo dependendo das 
necessidades do Estágio; 
- Utilizar o instrumental teórico-metodológico e instrumentalização teórico operativo do Serviço Social; 
- Capacitar o aluno para o estabelecimento de uma relação pedagógica e ética com o usuário, 
instituição e profissional, assim como para a intervenção em processos individuais, grupais e 
comunitários; 
- Despertar no aluno um olhar investigativo sobre a realidade do campo de estágio como um futuro 
elemento para a realização do TCC; 
- Estabelecer uma relação sistemática dos conteúdos do estágio com as demais disciplinas já 
cursadas e as atividades desenvolvidas pelos núcleos temáticos; 
- Elaboração do Relatório Semestral da prática contendo o projeto de intervenção e relatórios das 
atividades conforme relacionado na ementa. 
 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O processo da prática: 
- análise e enfrentamento dos problemas concretos: construção de alternativas de ação; 
- utilização do instrumental técnico; 
- sistematização da atividade profissional. 
 
IV – PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: 
- leitura, análise e interpretação de textos e documentos da instituição, pelo aluno; 
- diálogo entre o professor e o (s) aluno (s) no sentido de estimular e orientar a prática comprometida 
com os grupos sociais com os quais atua; 
- seminários e/ou trabalhos em grupo para o intercâmbio de experiências e o debate de temas que 
possibilite uma visão crítica sobre o estágio; 
- visitas, pelo professor, junto a instituição Campo de Estágio para acompanhar o desempenho, 
relacionamento e postura ética do aluno; 
- leitura e análise da documentação e planejamento semanal das atividades do estágio, pelo professor. 
 
V – AVALIAÇÃO 
Ao final do semestre o aluno será avaliado levando em conta: 
- a assiduidade ao campo de estágio e aos encontros de supervisão semanais com o professor; 
- o projeto de estágio; 
- a performance no estágio; 
- o cumprimento das metas estabelecidas para o semestre; 
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- a documentação produzida, inclusive o relatório semestral; 
- a avaliação do assistente social responsável pelo acompanhamento do aluno na instituição. 
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