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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

SERVIÇO SOCIAL 2017.1 

DISCIPLINA
 

CÓDIGO
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I SS022 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

150 h 5º 

 

EMENTA 

Aproximação dos discentes com as diferentes realidades dos campos de estágio. 

Indicações para análise do fazer profissional no campo de estágio. Estudo da população, 

das demandas, dos recursos institucionais, condução dos recursos técnicos mediante 

observação, registro e análise do fazer profissional. Elaboração da caracterização do 

campo de estágio. 

 

OBJETIVOS 

• Discutir a importância do estágio supervisionado para a formação do profissional de 

Serviço Social e oportunizar ao aluno conhecer a realidade organizacional em que 

estiver inserido de maneira a identificar as demandas dos usuários, bem como as 

possibilidades profissionais; 

• Proporcionar aos alunos, através da observação, a relacionar a teoria com a 

prática; 

•  Observar a realidade social que configura o campo de estágio; 

• Realizar atividades concernentes ao campo de estágio; 

•  Identificar os elementos que compõem o processo de trabalho do Serviço Social na 

organização; 

• Orientar o/a aluno/a quanto à necessidade de problematização teórico-

metodológica relativa às questões vivenciadas numa prática particular, objetivando a 

sistematização da caracterização da instituição e da população usuária, assim 
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como a escolha do objeto de intervenção. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O aluno egresso do Curso de Serviço Social da FAT deverá ser de um profissional 

preparado para utilizar os conhecimentos adquiridos para propor soluções de forma 

autônoma e reflexiva, para questões enfrentadas no cotidiano das instituições durante o 

processo de aprendizagem, de modo a buscar sempre a melhoria da qualidade do Serviço 

Social no País, visando à consolidação de uma sociedade democrática. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª UNIDADE 

- Estágio em Serviço Social; 

- Legislação que regulamenta o estágio em Serviço Social; 

- Discussão do manual de estágio da Faculdade Anísio Teixeira; 

- Conhecendo os campos de estágio; 

-Inserção em campo de estágio. 

 

1. 2ª UNIDADE 

2. – A pesquisa e o estágio;  

- Estudo da população, das demandas, dos recursos institucionais, condução dos recursos 

técnicos mediante observação, registro e análise do fazer profissional.  

- Elaboração da caracterização do campo de estágio. 

 

METODOLOGIA 

- Aula expositiva;  

- Exposição dialogada; 

- Discussão de textos; 

- Rodas de conversas temáticas. 

 

AVALIAÇÃO 

- Avaliação Individual; 

- Elaboração por etapas de material de estágio (diários de campo, caracterização, 

relatórios, etc.); 

- Avaliação como processo contínuo. 
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