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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

SERVIÇO SOCIAL 2017.1 

DISCIPLINA
 

CÓDIGO
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III SS032 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

210h 7º 

 

EMENTA 

Desenvolvimento do projeto de intervenção profissional. Conclusão das atividades de 

campo e sistematização do conhecimento adquirido através da pesquisa e da atuação 

profissional no campo de estágio, tendo em vista a reflexão dos limites e possibilidades 

institucionais, do serviço social de campo e da ação do estagiário no cotidiano e nas ações 

propostas. Avaliação do impacto da intervenção junto à população, à instituição de estágio 

e à faculdade. 

 

OBJETIVOS 

• Contribuir com o processo de apreensão das dimensões teórico-metodológica, ético-

político e técnica-operativa do fazer profissional a partir da experiência de estágio 

tendo em vista o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao 

exercício profissional; 

• Orientar as/os alunas (os) no processo de execução do projeto de intervenção; 

• Acompanhar o desenvolvimento do estágio das/os alunas (os) na perspectiva da 

unidade teoria/prática; 

• Instrumentalizar os/as alunos/as no processo de sistematização do trabalho 

desenvolvido no estágio tendo em vista a produção do conhecimento. 

• Perceber a dinâmica das questões sociais e os processos de trabalho na profissão 

do/da Assistente Social; 

• Avaliar o projeto de intervenção profissional elaborado ou reformulado; 
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• Sistematização das ações do Serviço Social no campo de estágio, a partir da 

avaliação do Projeto de Intervenção e elaboração do Relatório Final de Estágio. 

 

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 

- Finalização do projeto de intervenção; 

- Execução do projeto de intervenção. 

 

2ª UNIDADE 

-Avaliação do projeto de intervenção; 

- Elaboração de relatório final de estágio. 

 

METODOLOGIA 

- Aula expositiva  

- Exposição dialogada 

- Discussão de textos e temáticas por área de atuação no estágio. 

 

AVALIAÇÃO 

- Avaliação do projeto de intervenção; 

- Elaboração de relatório final de estágio; 

-Avaliação como processo contínuo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Conselho Federal de Serviço Social. Parâmetros para atuação de assistentes sociais e 

psicólogos (as) na Política de Assistência Social. Brasília, CFP/CFESS, 2007.  

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2002.  

 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e 
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formação profissional. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

FALEIROS, Vicente de Paula. Saber profissional e poder institucional. 7ª edição, São 

Paulo: Cortez, 2007. 

NETTO, José Paulo; DE CARVALHO, Maria do Carmo Brant. Cotidiano: conhecimento e 

crítica. – 4ª Ed. –. São Paulo: Cortez, 2005. 

SCHONS, Selma Maria. Assistência Social entre a ordem e a desordem. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

VASCONCELOS, Ana Maria de. A prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e 

alternativas na área de saúde. – 3a ed. – São Paulo: Cortez, 2006. 
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