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PROGRAMA 
 
EMENTA 
Aperfeiçoar o exercício teórico-prático do estágio, aprimorando as habilidades com relação à 
formulação de estratégias de ação, definindo instrumentos de trabalho, técnicas, referencial teórico e 
ético-político. Reconstrução de objetos de intervenção. A supervisão de estágio em Serviço Social. 
 
OBJETIVOS 
Propiciar a (o) aluna (o) condições para: 
- Utilizar o instrumental teórico-metodológico apreendido através das disciplinas já cursadas ou em 
curso. 
- Observar e respeitar princípios éticos e pedagógicos na relação com os usuários, a instituição e 
seus profissionais. 
- Analisar e propiciar o desenvolvimento de habilidades que a (o) permita internalizar atitudes 
positivas como pré-profissional. 
- Aprofundar a capacidade investigativa despertando para a possibilidade de pesquisa a partir da 
realidade campo de estágio. 
- Sistematizar sua prática, controle e avaliação dos resultados da intervenção.   
- Atuar com competência técnica e política diante das demandas que são suscitadas no cotidiano do 
estágio. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE 1: Orientações sobre sistematização do Estágio 
1.1- Plano de Estágio 
1.2- Relatórios processuais e descritivos 
1.3- Relatório Semestral 
1.4- Outras documentações 
UNIDADE 2: 
A supervisão de Estágio 
O Estágio Supervisionado na Formação Profissional e sua particularidade no Curso de Serviço Social 

da UFES 
O processo de Supervisão de Estágio: 
a) o que é a supervisão e qual o papel dos supervisores acadêmicos e de campo? 
b) o planejamento do estágio (a construção do Plano de Estágio pelos sujeitos envolvidos: a 

instituição (assistente social), estagiário e a unidade de ensino (professor supervisor); programa 
da disciplina 

c) instrumentos na atividade de supervisão (diário de campo, relatórios, sessões de estudo, 
discussão de textos, relatório semestral de estágio, visitas aos campos de estágio, seminários, 
etc) 

d) instrumentos de avaliação e acompanhamento do estágio supervisionado curricular. 
UNIDADE 3: Temas gerais de acordo com as demandas dos campos de estágio. 
 
METODOLOGIA 
O Estágio Supervisionado enquanto disciplina, será realizado numa perspectiva metodológica que 
contemple o diálogo e a participação do professor (Supervisor Pedagógico), do Assistente Social 
(Supervisor de Campo) e do aluno (Estagiário), enquanto agentes construtores do processo de 
Estágio. Nesse sentido, utilizaremos os seguintes procedimentos didáticos: 
1 - Supervisão Semanal, com todos os alunos, visando trocar experiências e informações acerca da 

prática do Serviço Social, bem como debater e refletir as questões teórico-práticas do trabalho 
desenvolvido pelo Serviço Social; 



2 – Supervisão integrada por área temática, onde serão discutidas as questões teórico-práticas 
pertinentes à área específica de estágio do aluno. Envolverá os três níveis de estágio por grande 
área de atuação do Serviço Social e será aberta a participação do supervisor de campo; 

3 – Orientação para a elaboração do Plano de Estágio; 
4 – Orientação para o registro/ documentação das atividades; 
5 – Indicação de bibliografias afins à área de atuação do estagiário para leitura, análise, discussão e 

produção de textos; 
6 – Orientação para a produção do Relatório Semestral do Estágio; 
7 – Realização de curso de capacitação para os supervisores de campo; 
8 – Visitas aos campos de estágio.  
 
AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada por meio dos seguintes instrumentos: 
1 – Avaliação do processo de supervisão (produção acadêmica: Plano de Estágio, relatórios 

quinzenais, produção de textos; participação nas aulas, etc.); 
2 – Avaliação do Supervisor de Campo (formulário a ser encaminhado pela Instituição de Ensino); 
3 – Relatório Semestral de Estágio com o visto do Supervisor de Campo. 
* A nota final da disciplina Estágio Supervisionado será a soma das três avaliações dividida por três. 
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