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PROGRAMA 
 

I – EMENTA 
Aperfeiçoamento do exercício da prática profissional, através do aprofundamento teórico das questões 
sociais vivenciadas na prática  da operacionalização e recriação de formas de intervenção profissional e 
da reconstrução teórica da prática profissional. 
 
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 técnicas de ação. 
- -Estabelecer relação pedagógica e ética com o usuário, instituição, profissional. 
 
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 – METODOLOGIA 
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 
Ocorre  ao final do período letivo levando-se em conta: 
- o projeto de estágio, 
- o relatório semestral da prática, 
- avaliação do Assistente Social responsável pelo estágio do aluno. 
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