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Resumo: O presente artigo integra algumas das reflexões em torno do planejamento, 
organização e execução do estágio obrigatório em Serviço Social realizado pelo departamento 
de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem por objetivo apresentar as 
possibilidades e os desafios recentes do estágio supervisionado em Serviço Social da UEPG. 
Essa reflexão tem por corte temporal os últimos dois anos, quando houve a alteração da 
coordenação de estágio no departamento e é realizada a partir da ótica de dois professores 
envolvidos nesse processo. Os resultados atestam que são inúmeras as possibilidades e 
desafios que essa atividade desempenha no cotidiano de professores, assistentes sociais e 
estagiários. 
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INTRODUÇÃO 

 Considerando o estágio enquanto importante componente do processo 

de formação do aluno em Serviço Social, o presente artigo tem por objetivo 

apresentar a organização e execução do estágio em Serviço Social na UEPG, 

buscando refletir acerca dos suas possibilidades e desafios na atualidade. 

 Está dividido em dois momentos no qual o primeiro busca tecer breves 

apontamentos acerca da nossa compreensão do estágio supervisionado. Os 

referenciais aqui são basicamente retirados das principais legislações / 

orientações da categoria profissional (ABEPSS e Conjunto CFESS/CRESS). 

 Na sequência, a partir de nossa vivência na UEPG, apresentaremos 

aspectos e dados relativos à organização e execução do estágio que mereçam 

destaques. Que as reflexões aqui propostas estimulem um debate de 

aprimoramento acerca desse processo. 

 

1) O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: BREVES 

APONTAMENTOS 

A inserção no estágio supervisionado configura-se como momento 

ímpar na vida acadêmica, a julgar que passa a ser o período em que o/a 
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discente tem a possibilidade de se deparar concretamente com os desafios que 

se colocam no cotidiano profissional do Serviço Social.  

O estágio corresponde a atividade central para formação acadêmica e 

dada a importância desse momento, torna-se fundamental o estabelecimento 

de procedimentos que contribuam para que o estágio supervisionado se 

concretize de forma qualificada, assim, defende-se a indissociabilidade entre 

supervisão acadêmica e profissional, a qual deve ocorrer de forma sistemática. 

Nessa linha de pensamento, no contexto da profissão de Serviço 

Social, são estabelecidas uma série de estratégias, as quais estão respaldadas 

em legislações e normativas que norteiam as relações que se estabelecem no 

processo de inserção do estágio supervisionado. 

As Diretrizes Curriculares/1996 concebem estágio supervisionado 

como:  

[...] uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir da 
inserção do aluno no espaço sócio-institucional objetivando capacitá-
lo para o exercício do trabalho profissional, o que pressupõe 
supervisão sistemática. Esta supervisão será feita pelo professor 
supervisor e pelo profissional do campo, através da reflexão, 
acompanhamento e sistematização com base em planos de estágio, 
elaborados em conjunto entre Unidade de Ensino e Unidade Campo 
de Estágio, tendo como referência a Lei 8662/93 (Lei de 
Regulamentação da Profissão) e o Código de Ética do Profissional 
(1993). O Estágio Supervisionado é concomitante ao período letivo 
escolar. (ABEPSS, 1996, p.19). 

 

O entendimento de estágio proposto pelas Diretrizes Curriculares 

configura-se como parâmetro para a formação profissional. Nessa acepção, 

estágio supervisionado encontra-se fundamentado sob algumas prerrogativas 

que merecem destaque: atividade curricular obrigatória, inserção espaço sócio-

ocupacional, capacitação para o trabalho profissional, supervisão acadêmica 

sistemática, professor/a supervisor/a, profissional do campo, acompanhamento, 

plano de estágio e legislação. 

No que tange às legislações destaca-se: a Lei 8662/93 que 

regulamenta a profissão, a Resolução 533 do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) e a Política Nacional de Estágio (PNE) da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 

O art. 14 da Lei 8662/93 expõe que é responsabilidade das unidades 

de Ensino credenciar e informar aos conselhos regionais de sua jurisdição os 



 

campos de estágio de seus discentes, bem como indicar os/as assistentes 

sociais que realizarão a supervisão, que deve ser direta. 

Quanto à supervisão direta, a Resolução 533 do CFESS enfatiza a 

importância da garantia da supervisão de estágio como atribuição privativa do/a 

assistente social, nesse processo cabe salientar a dimensão formativa 

imbricada no estágio supervisionado. 

Sublinha-se ainda, a importância da supervisão direta e cumprimento 

da carga horária prevista para essa atividade de acordo com a Lei nº 11.788 de 

25/09/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras 

providências. 

Por conter dimensão formativa, o estágio supervisionado implica em 

construção de saberes que busquem apreensão dos processos sociais para 

além da aparência imediata, portanto, deve ser pautado em referenciais 

teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político que tenham a 

capacidade de desvelamento do real e de realizar a síntese das múltiplas 

determinações em que se encontram as demandas impostas à profissão no 

cotidiano. Assim, a supervisão direta realizada a partir de encontros periódicos 

coloca-se como momento profícuo de problematização, reflexão e de 

aprendizagem.  

A Política Nacional de Estágio (PNE) construída pela ABEPSS na 

gestão 2009-2010, pontua a respeito dos papéis e atribuições de cada sujeito 

envolvido no processo de supervisão de estágio, cuja finalidade é a construção 

de “[...] parâmetros orientadores para a integralização da formação profissional 

do assistente social, no horizonte do projeto ético-político profissional do 

Serviço Social”. (ABEPSS, 2010, p.07). 

Quanto ao processo de supervisão de estágio, a PNE enfatiza que, 

embora envolva duas dimensões distintas, não se pode concebê-las de forma 

isolada, a julgar que em ambas as dimensões há a presença do 

acompanhamento e da orientação profissional.  

A primeira dimensão corresponde à supervisão acadêmica, que 

materializa-se mediante encontro sistemático e regular com o/a professor/a no 

âmbito do curso de graduação, por sua vez, a segunda dimensão refere-se à 

supervisão de campo, momento em que ocorre o acompanhamento direto das 



 

atividades realizadas pelo/a acadêmico/a no espaço sócio-ocupacional. A PNE 

destaca que ambas as dimensões devem estar trabalhando de forma articulada 

priorizando processo de formação profissional. 

Nessa dinâmica compete ao/à supervisor/a acadêmico/a promover um 

direcionamento aos/às estagiários/as, bem como avaliar seu aprendizado, ação 

que deve ser realizada mediante diálogo permanente com o/a supervisor/a de 

campo, com finalidade de qualificar o/a acadêmico/a “[...] durante o processo 

de formação e aprendizagem das dimensões teórico-metodológicas, ético-

políticas e técnico-operativas da profissão, em conformidade com o plano de 

estágio”. (ABEPSS, 2010, p. 19). 

Quanto ao/à supervisor/a de campo, sua responsabilidade é 

acompanhar, orientar e avaliar o/a acadêmico/a durante sua permanência no 

campo de estágio, tal procedimento deve ter como norte o plano de estágio que 

precisa ser construído de forma coerente com projeto pedagógico do curso e 

em constante diálogo entre os sujeitos envolvidos diretamente no processo: 

supervisor/a acadêmico/a, supervisor/a de campo e estagiário/a. 

Ao/à estagiário/a compete aproximar-se, investigar, caracterizar e 

buscar compreender a realidade social em que se insere as demandas 

impostas no cotidiano ao serviço social no espaço sócio-institucional. 

(ABEPSS, 2010). 

Ante o exposto, infere-se que, as legislações / orientações da categoria 

profissional concebem o momento do estágio supervisionado como 

fundamental no processo de formação, portanto, apontam para a necessidade 

de qualificar esse processo, tendo como pressuposto os valores e princípios 

contidos no projeto ético-político profissional. Tendo isso em vista, na 

sequência será apresentada as possibilidades e os desafios recentes do 

estágio supervisionado em Serviço Social da UEPG. 

 
2 A UEPG E O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SERVIÇO SOCIAL 

2.1 O regulamento e a operacionalização do estágio  

  A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), abrange 22 

municípios em sua área de influência, foi criada pelo Governo do Estado do 



 

Paraná, através da Lei no 6.034, de 6 de novembro de 1969, e é uma das mais 

importantes instituições de ensino superior do Paraná. 

 Conta atualmente com 49 cursos e cerca de 9 mil alunos(as) 

matriculados. Tem a sua estrutura organizada por meio de seis Setores de 

Conhecimento. Participante do setor de ciências sociais aplicadas, o curso de 

Serviço Social da UEPG completou recentemente 45 anos de existência. Com 

um corpo docente formado por mestres e doutores, o curso possui um Projeto 

Pedagógico aprovado em 2015 que privilegia a formação de um profissional 

crítico e capaz de analisar e propor intervenções junto à realidade social. 

 Conforme a Resolução que aprova o projeto do curso, a atual carga 

horária em vigor é de 3.158 horas, divididas em disciplinas de formação básica 

geral e formação específica profissional. Desse contexto de formação surge a 

inserção da modalidade do estágio supervisionado, realizado no curso de 

Serviço Social da UEPG de forma semi-direta. A Resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão n° 085/2011, é o documento responsável por 

normalizar o estágio curricular no curso. 

 De forma resumida, a referida Resolução apresenta conceituações, 

objetivos, modalidades, responsabilidades e instrumentos de avaliação. Ou 

seja, organiza o estágio no curso de Serviço Social da UEPG. 

 Inicialmente cabe destacar que são previstas duas modalidades de 

estágio: obrigatória e não-obrigatória. A modalidade de estágio obrigatório se 

efetiva no currículo do curso por meio das disciplinas “Estágio Supervisionado 

I” (dirigida aos alunos de 3° ano) e “Estágio Supervisionado II” (dirigida aos 

alunos de 4° ano). Em cada um desses estágios a carga horária anual será de 

204 horas, totalizando ao final um total de 408 horas de estágio obrigatório que 

devem ser cumpridas no campo de estágio. 

 Além do cumprimento das horas no campo de estágio, o(a) aluno(a), 

para ser aprovado nas supracitadas disciplinas e cumprir assim o requisito do 

estágio obrigatório, deve ainda manter uma frequência de no mínimo 75% nas 

supervisões acadêmicas e alcançar uma nota igual ou superior a 7,0 pontos 

nas avaliações realizadas no percurso. 

 Além do estágio obrigatório, é previsto no currículo do curso (e na 

Resolução 085/2011) a modalidade de estágio não-obrigatório. Essa forma de 



 

estágio pode ser realizada pelo(a) aluno(a) matriculada a partir do segundo ano 

do curso e permite que o mesmo, além da experiência em campo, possa 

aproveitar as horas cumpridas para as suas atividades complementares. 

 Com relação à estrutura e execução do estágio supervisionado em 

Serviço Social da UEPG cabe mencionar que, seguindo as orientações da 

ABEPSS e do conjunto CFESS/CRESS (sobretudo os documentos da 

PNE/2010 e Res. CFESS n°533/08), o estágio possui a sua execução por meio 

das atividades em campo e das supervisões acadêmicas. 

 Na Resolução que organiza o estágio, está prevista uma carga horária 

anual de 17 horas a ser realizada com as supervisões acadêmicas. As mesmas 

ocorrem nas dependências da UEPG em horário alternativo às aulas. 

Atualmente 09 professoras(es) do curso de Serviço Social possuem carga 

horária, dentre suas outras funções, reservada para esse tipo de atividade. 

 Sobre a organização administrativa e didática do estágio no 

departamento de Serviço Social, cabe salientar ainda que: cada aluno 

acompanhado equivale a meia-hora/aula a ser reservado da carga horária do 

professor supervisor; além dos supervisores acadêmicos, o departamento 

possui o “coordenador de estágio” escolhido dentre os professores e 

responsável por coordenar as atividades do estágio em conjunto com o 

colegiado e departamento do curso. 

 De forma resumida essa é a atual organização dos estágios no curso de 

Serviço Social da UEPG. Na sequência apresentaremos dados atuais das 

inserções de alunos nos campos de estágio em Ponta Grossa e região. 

 
2.2 Dados atuais das inserções de alunos em campo de estágio 

 Afim de organizarmos a discussão aqui, considerando o reduzido espaço 

para se discutir um tema tão amplo, reservaremos os dados a serem 

apresentados à modalidade de estágio “obrigatório”. Salientando, assim, que 

hoje o curso de Serviço Social também possui alunos(as) em estágio não-

obrigatório, porém não serão agora objeto de nossa análise. 

 Com relação ao estágio obrigatório, este reservado o cumprimento 

apenas aos alunos(as) de 3° e 4° ano, hoje a UEPG conta com 60 alunos(as) 



 

inseridos(as) em campo nessa modalidade. São 32 alunos de 3° ano e 28 

alunos de 4° ano. Os campos ocupados pelos(as) alunos(as) da UEPG são: 

TABELA 1 – RELAÇÃO DOS CAMPOS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO / 2019 

- Tribunal de Justiça do Estado do Paraná  
Juizado de Violência contra a Mulher e anexos de Ponta Grossa) 

- Ministério Público do Estado do Paraná  
Unidade regional de apoio técnico especializado – 2ª URATE 

- Fórum de Ponta Grossa 
 Serviço Auxiliar da Infância – SAI  

- Delegacia da Mulher de Ponta Grossa 

- Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG) 

- Companhia de Habitação de Ponta Grossa (PROLAR) 

- Política de Assistência Social (unidades de CRAS e CREAS) 

- Política de Educação (secretarias de Ponta Grossa e Palmeira/PR) 

- Programas e projetos de extensão da UEPG: 
Programa Patronato de Ponta Grossa  
Incubadora de Empreendimentos Solidários – IESOL 
Núcleo Maria da Penha – NUMAPE 
Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão s/ Infância e Adolescência – NEPIA 
Núcleo de Assistência Jurídica e Estudos sobre a Pessoas Idosa – NASJEPI 
Núcleo de Estudos da Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ  

- Agência do Trabalhador de Ponta Grossa 

- Hospital da Criança de Ponta Grossa 

- Entidades não-governamentais: 
 Associação Reviver 
 Associação de Promoção à Menina – APAM 
 Associação de atendimento à comunidade surda Geny de Souza Ribas 
 Asilo São Vicente de Paulo (ILPI) 
 Núcleo Promocional Pequeno Anjo 
 Associação Reviver de assistência ao portador do vírus HIV 
 Associação Amigos da Criança da Diocese de Ponta Grossa 
 Casa Transitória Fabiana de Jesus 
 Instituto Educacional Duque de Caxias – Guarda Mirim de Ponta Grossa 
 APAE de Castro/PR 

Fonte: Os autores 

 É válido inicialmente destacar a importância dos programas/projetos de 

extensão da UEPG na absorção dos(as) alunos(as) em campos de estágio 

(são cerca de 12 alunos(as) estagiando na extensão universitária). Da mesma 

forma, colaboram quantitativamente as entidades não-governamentais com a 

abertura de espaço para a realização das atividades de estágio. 

 Destacamos positivamente também a recente abertura de campo na 

Delegacia da Mulher e, ainda, o importante papel de campos como Ministério 

Público e Tribunal de Justiça na possibilidade de ofertar campos remunerados. 

 Outro destaque refere-se às recentes dificuldades enfrentadas no 

diálogo junto à Política Pública de Saúde do município de Ponta Grossa, o que 



 

inviabilizou a inserção de nossos(as) alunos(as) em qualquer tipo de serviço 

referente à essa política. Historicamente as Unidades de Saúde e os Centros 

de Atenção Psicossocial sempre desempenharam forte presença como espaço 

de inserção do(a) estagiário(a) em Serviço Social da UEPG. Essa questão 

deverá ser retomada em 2020. 

 Por fim, como discutiremos mais no tópico a seguir, uma outra questão 

se refere à precariedade de espaços de estágio que ofereçam remuneração ao 

estagiário(a). Atualmente, de todos(as) os(as) alunos(as) inseridos(as) nos 

campos acima descritos, apenas sete (pouco mais de 10% dos(as) alunos(as) 

em estágio obrigatório) possuem algum tipo de remuneração em dinheiro. 

 
2.3 Desafios e possibilidades do estágio em Serviço Social da UEPG 

 Concordando com as elaborações teóricas de diversos 

pesquisadores(as) da área, compreendemos o estágio supervisionado em 

Serviço Social como um importante espaço de aprendizado para o(a) aluno(a) 

a partir de sua inserção em espaço sócio-ocupacional. É um momento impar no 

processo de formação, uma vez que permite ao aluno realizar uma síntese das 

apropriações teóricas diante de realidades concretas vividas no cotidiano 

profissional. 

 Essa avaliação positiva é unânime dentre as professoras do 

departamento de Serviço Social da UEPG e tem se materializado em nosso 

curso à medida em que visualizamos importantes avanços teóricos e práticos 

nos alunos a partir da inserção dos mesmos nas atividades de estágio. O que 

se percebe, numa linguagem mais simplista, é o considerável 

“amadurecimento” do(a) aluno(a) a partir do contato do(a) mesmo(a) com a 

realidade profissional, por meio do estágio. 

 Diante da importância que compreendemos a atividade do estágio, 

seguiremos aqui relatando dos caminhos percorridos nos últimos anos no que 

se refere à sua forma de organização e execução. Gostaríamos de, no entanto, 

nesse momento focar em alguns desafios quase sempre presentes nessa 

caminhada. A ideia de se refletir sobre os limites é de sempre buscar superá-

los. 



 

 O primeiro a merecer destaque tem sido a dificuldade enquanto Unidade 

de Formação Acadêmica (UFA) de uma melhor aproximação junto aos campos 

de estágio, no caso junto às(aos) profissionais de Serviço Social que se 

voluntariam a realizar as supervisões no campo. 

 Embora sejam previstas visitas semestrais, a serem realizadas pelos(as) 

professores(as) supervisores(as) acadêmicos, é nítido a nosso ver que essa 

relação entre UFA e Campo de Estágio poderia ser aprimorada. Desde 2017 

estão sendo realizadas tentativas de operacionalização do Fórum de Estágio 

afim de estreitar essa relação. Porém, as experiências ocorridas, embora 

inicialmente exitosas, foram sendo enfraquecidas e hoje inexiste. 

 Outro ponto de desafio, já brevemente mencionado acima, se refere à 

dificuldade de acesso a campos de estágio remunerados. Considerando o perfil 

trabalhador dos(as) alunos(as) de Serviço Social, tem sido uma dificuldade 

atender a necessidade de que se abram campos de estágio com remuneração. 

 A prefeitura municipal de Ponta Grossa não tem aberto esse tipo de 

possibilidade. Mencionamos esse órgão pois, em nossa experiência, as 

prefeituras são historicamente o espaço com a maior abertura de campos de 

estágio com remuneração para o Serviço Social, o que não tem sido o caso 

hoje. 

 Uma outra questão, com relação ao que foi tratado nos parágrafos 

acima, é sobre o perfil do curso e do alunado em Serviço Social da UEPG. Por 

ser um curso matutino, é comum situações de alunos(as) que utilizam o 

período da tarde para trabalhar. Ao chegarem no 3° ano muitos se vêm com o 

dilema de, a partir de então, precisar se decidir entre permanecer no trabalho 

e/ou realizar o estágio obrigatório. Em alguns casos é possível conciliar essa 

situação, em outros não.  

 Com relação ao estágio não-obrigatório, importante para alguns 

alunos(as) que buscam cumprir as horas complementares previstas no Projeto 

do curso, as vagas são quase inexistentes. A partir de 2008, a Lei Federal do 

estágio (ver artigo 12) sinaliza que estes campos devem oferecer 

compulsoriamente uma remuneração, ou seja, não há possibilidade de estágio 

não-obrigatório sem remuneração (bolsa ou outra forma de contraprestação). 

Assim, com os campos não dispostos a ofertar essa remuneração, 



 

consequentemente fecham-se possibilidades dessa modalidade – a Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, em 2017, fechou no meio do ano todos os estágios 

não-obrigatórios usando por justificativa essa discussão da remuneração. 

 Por fim, um dos desafios que cada vez mais se apresentam tem relação 

com o posicionamento de resistência de alguns profissionais em receber 

alunos em campo. Os motivos por vezes são desconhecidos, especula-se a 

alta carga de atividades que esse profissional já tem no seu cotidiano, sendo 

que supervisionar o estagiário seria uma responsabilidade a mais. Ou até, há 

casos, de que o empregador não tem interesse do aluno em sua instituição.  

 Fato é que cada vez mais tem sido necessário um movimento de 

aproximação e convencimento quanto à importância de que os(as) profissionais 

recebam esses(as) alunos(as) e realizem voluntariamente essa função de 

supervisão. Tanto que em recente ação a ABEPSS lançou a campanha “Sou 

Assistente Social e Supervisiono Estágio - A supervisão qualifica a formação e 

o trabalho”. O objetivo é destacar, junto à categoria profissional, a relevância 

político-pedagógica do estágio supervisionado no processo de formação e no 

exercício profissional em Serviço Social. E surge como parte de uma estratégia 

de fortalecimento e valorização do processo de supervisão de estágio. 

 Outro aspecto tem relação também com a atual “competição” entre 

diferentes espaços de formação. Hoje não é mais apenas a UEPG que oferta o 

curso de Serviço Social, existindo outras instituições (sobretudo EaD) que 

passam também a disputar os espaços de estágio em Ponta Grossa e região. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estágio supervisionado em Serviço Social cumpre um importante 

papel no processo de formação crítica dos(as) futuros(as) assistentes sociais. 

Tão inegável quanto isso é afirmar que o seu processo de organização e 

execução é permeado por desafios das mais diversas ordens. 

 A reflexão proposta nesse artigo objetivou apresentar as possibilidades e 

os desafios recentes da organização e execução do estágio supervisionado em 

Serviço Social da UEPG, sob a ótica de dois professores (um deles o atual 

coordenador do estágio) envolvidos nesse processo. 



 

 Atualmente são 60 alunos(as) desempenhando a atividade de estágio 

obrigatório nas mais diversas áreas do exercício profissional: públicas e 

privadas. Enquanto aspectos positivos desse processo destacam-se: o 

envolvimento de professores(as) e assistentes sociais (estes na condição de 

voluntários/as) na dedicada função de supervisores(as) acadêmicos e de 

campo; o expressivo número de vagas de estágio em programas/projetos de 

extensão da UEPG e também em entidades não-governamentais; as 

significativas remunerações oferecidas pelos campos do Ministério Público e 

Tribunal de Justiça; o visível “amadurecimento” dos(as) alunos(as) a partir de 

sua inserção num espaço de exercício profissional na condição de estagiário. 

 Com relação às dificuldades (limites), estes se apresentam sobretudo: 

na necessidade de mais campos que ofereçam remuneração; na dificuldade de 

uma efetiva relação de aproximação da UFA com os campos de estágio; na 

resistência de alguns profissionais receberem alunos(as); na competição que 

se inicia entre UEPG e demais cursos pelas vagas de estágio no município e 

região. 
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