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ESTÁGIO I 

OBJETIVOS 

·        Possibilitar aos alunos conhecimentos acerca da temática relativa ao programa 
e/ou projeto onde realiza o estágio, assim como uma visão critica da instituição 
campo de estágio. 

·        Orientar e acompanhar os alunos em processo de inserção nos espaços de 
atuação profissional do Assistente Social e na participação em atividades relativas 
ao programa/projeto a que estão vinculados, tendo como referência a elaboração do 
Plano de Estágio; 

·        Estabelecer uma relação sistemática dos conteúdos do estágio com as demais 
disciplinas já cursadas e com as atividades desenvolvidas nos núcleos temáticos; 

·        Desenvolver e exercitar a capacidade relativa aos instrumentos e técnicas 
necessárias a atuação no campo estágio. 

·        Identificar e respeitar princípios éticos e pedagógicos na relação com os 
usuários a instituição e com os profissionais; 

·        Compreender o processo de supervisão como elemento integrante do 
processo de trabalho do assistente social e do projeto de formação profissional; 

·        Identificar e traçar o perfil dos usuários do Serviço social no campo de estágio. 

           

EMENTA 

Desenvolvimento de atividades teórico-práticas de observação e aproximação do 

aluno com a Instituição onde vivência o estágio curricular. Conhecimento e análise 

teórico do contexto conjuntural e sócio-institucional; delimitação da problemática 

objeto de intervenção e identificação das demandas sociais que são postas à 

instituição; elaboração de um projeto de Estágio, confecção de relatos, visitas 

domiciliares, plantões, triagem e seleção sócio-econômica; realização de estudos e 

pesquisas; conhecimento do processo de trabalho do(s) assistente(s) social(is) e 

identificação dos programas de atuação do Serviço Social. 
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