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PLANO DE SUPERVISÃO ACADÊMICA
Estágio Curricular Obrigatório II - 2022.2

1. Identificação

DSS 7132 - Supervisão Acadêmica de Estágio Obrigatório II –
Semestre: 2022.2
Carga Horária: 72 h/a
Turma: 07339  Fase: 7ª fase
Professora: Maria Regina Avila
Contato:

Formas de Atendimento Individual: presencial
Dias de Atendimentos:
Dia/Horário: Segunda-feira das 18h20 às 21h50

.

2. Ementa

DSS 7132 - O exercício profissional, as demandas, os serviços oferecidos, a interface com as políticas setoriais e o modelo de gestão institucional.
Problematização e orientação do exercício profissional em face do projeto ético-político do Serviço Social. Orientação para elaboração de projeto de
intervenção profissional.

3. Objetivos
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Geral
⎯ Problematizar o exercício profissional do assistente social, as demandas dos usuários e os serviços oferecidos no espaço ocupacional em que

desenvolve o estágio e subsidiar a elaboração do projeto de intervenção profissional do estagiário.

Específicos
⎯ Aprofundar e problematizar o exercício profissional do assistente social;
⎯ Analisar as demandas institucionais e dos usuários para o Serviço Social;
⎯ Identificar espaços de planejamento institucional e de ações intersetoriais;
⎯ Elaborar o projeto de intervenção profissional.
⎯ Analisar a atuação do/a assistente social nas dimensões ético-política, técnico-operativa e teórico-metodológica no espaço sócio ocupacional.

4. Conteúdo Programático

Unidade I – A Intervenção Profissional
- Exercício profissional nas condições objetivas e subjetivas da profissão.
- Demandas institucionais e dos usuários atendidos pela instituição na correlação com as expressões da questão social.
- Espaços de planejamento institucional e de ações intersetoriais.

Unidade II  ̶  Elaboração do Projeto de Intervenção
Orientação sobre o planejamento e a organização das atividades a serem desenvolvidas no estágio a partir da análise das demandas emergentes.

5. Metodologia
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Os encontros de supervisão serão desenvolvidos mediante a socialização, problematização e reflexão da realidade dos campos de estágio e

das discussões oriundas dos eixos temáticos que conformam o processo de ensino e aprendizagem da supervisão acadêmica de estágio.
A dinâmica da supervisão acadêmica poderá contemplar: supervisão e orientação; roda de conversa, discussões; reflexões a partir de textos;

debates; vídeos; análise de materiais educativos e documentação do campo de estágio; exposição oral.
Os estudantes terão textos de referência para elaborarem suas reflexões buscando a interação com os colegas e a professora. Os textos e

materiais audiovisuais incluídos no Plano de Ensino serão disponibilizados através da plataforma Moodle (seja escaneado ou disponibilizando o link),
assim como todo o material, apresentação através de slides, utilizados nas atividades síncronas serão igualmente disponibilizados no Moodle.

Da liberdade de ensino e de pensamento:
As aulas estão protegidas pelo direito autoral e, portanto, a reprodução de todo e qualquer material didático-pedagógico só é possível com a

prévia autorização do(a) docente. A não observância dessa regra pode ensejar, por parte do(a) professor(a), pedido judicial de indenização. Com base
em prerrogativas constitucionais e infraconstitucionais fica proibida a gravação e filmagem das aulas. O(a) estudante que desrespeitar esta
determinação estará sujeito(a) a sanções disciplinares previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997.

Da segurança no ambiente virtual:

Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e moral da pessoa; o
patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas,
poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a
advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC).

Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por quaisquer meios
digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para
qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente.
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Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino aprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua
utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada situação, sendo
vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria.

A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas originalmente propostas
ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino.

6. Frequência/Avaliação

Da Frequência

a) Serão aprovadas/os na disciplina, aquelas/es que obtiverem média final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência em 75 % das aulas. No
âmbito da UFSC a frequência e o desempenho acadêmico das/os estudantes serão avaliados considerando o disposto no Capítulo IV – Do
Rendimento Escolar – Seção I: Da Frequência e do Aproveitamento, da Resolução 017/CUn/1997 (art. 69, § 2º; art. 72).

Será observada a participação, sendo obrigatória a frequência às atividades de no mínimo 75% de presença tanto nas atividades. O
aproveitamento nos estudos será verificado pelo desempenho do estudante, em face dos objetivos propostos no Plano de Ensino. A avaliação e
controle de frequência seguirão o disposto no Artigo 69 da Resolução nº 17/CUn/97 de 30/09/1997. Faltas não são abonadas ou justificadas, nem
mesmo por atestados médicos, exceto para a realização de provas, conforme a resolução acima. Os estudantes têm a obrigação de controlarem suas
faltas durante o semestre, não devendo exceder 16 horas/aula de faltas (4 dias). As faltas prejudicam o acompanhamento da disciplina implicando
em perdas pedagógicas aos discentes.
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Da Avaliação

A avaliação será composta de um conjunto de produções realizadas ao longo do semestre, sendo considerada a fase de estágio em que o/a
estudante se encontra, conforme mencionado no item metodologia deste Plano.

As produções estão distribuídas da seguinte forma:

Quadro Geral de Avaliação Supervisão Acadêmica de Estágio

Nº
Produção

Data de
entrega

Nota

01 Diário de Campo (DC) 05/12/2022 10

0
3

Projeto de Intervenção +
Autoavaliação
PI + AV = NF

2

12/12/2022 10

MÉDIA FINAL: DC + PE/AV = NF
2

LEGENDA:
DC – Diário de Campo
PI – Projeto de intervenção
AV -  Autoavaliação
NF – Nota Final

A primeira nota é composta pela elaboração do Diário de Campo (conforme formulário modelo) devendo constar os dias, as atividades realizadas, as
expressões da questão social encontradas, os encaminhamentos e resultados, acerca do período delimitado acima.
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A segunda e ultima nota será composta pela elaboração do Projeto de Intervenção e uma autoavaliação (conforme formulário modelo) a qual será
apresentada ao fim do semestre em sala de aula.

A nota final é composta pela média das duas notas (Nota 01 e 02) dividido por 02 (duas) conforme fórmula acima.

Outros Documentos

Nº DOCUMENTO DATA DE ENTREGA

01 Avaliação da Supervisora de Campo 12/12/2022

02 Declaração de Carga Horária 12/12/2022

Observações Gerais:

a) O Diário de Campo deverá ser elaborado na forma digital e enviado para a tarefa do sistema moodle.
b) O Relatório Final de Estágio deverá ser elaborado na forma digital e enviado para a tarefa do sistema moodle.
c) A avaliação da supervisora de campo deve ser assinada digitalmente e enviada para a tarefa do sistema moodle.
d) A Declaração de Carga Horária deve ser assinada digitalmente ou escaneada e enviada para a tarefa do sistema moodle.

7. Cronograma

Nº DATA METODOLOGIA/ ATIVIDADES REFERÊNCIAS/DOCUMENTOS/
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NORMATIVAS LEGAIS/CARGA HORÁRIA

01 29/08 Apresentação e Discussão do Plano de Ensino (explicação dos
instrumentais)

Plano de Ensino

02 05/09 Unidade I - A Intervenção Profissional Discussão do Processo de Trabalho a partir da
caracterização dos Campos de estágio

03 12/09 Unidade I - A Intervenção Profissional Discussão do Processo de Trabalho a partir da
caracterização dos Campos de estágio

04 10/09 Unidade I - A Intervenção Profissional Discussão do Processo de Trabalho a partir da
caracterização dos Campos de estágio

05 26/09 Unidade I - A Intervenção Profissional Discussão do Processo de Trabalho a partir da
caracterização dos Campos de estágio

06 03/10 Unidade I - A Intervenção Profissional Discussão do Processo de Trabalho a partir da
caracterização dos Campos de estágio

07 10/10 Unidade I - A Intervenção Profissional Discussão do Processo de Trabalho a partir da
caracterização dos Campos de estágio

08 17/10 Unidade I - A Intervenção Profissional Discussão do Processo de Trabalho a partir da
caracterização dos Campos de estágio

09 24/10 Unidade II - Elaboração do Projeto de Intervenção Discussão sobre o que é o Projeto de Intervenção

10 31/10 Unidade II - Elaboração do Projeto de Intervenção Orientações e Aturdimento Individual (quando necessário
sobre PI)

11 07/11 Unidade II - Elaboração do Projeto de Intervenção

12 14/11 Unidade II - Elaboração do Projeto de Intervenção

13 21/11 Unidade II - Elaboração do Projeto de Intervenção
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14 28/11 Unidade II - Elaboração do Projeto de Intervenção

15 05/12 Entrega do DC e PI

16 12/12 Entrega Avaliação de Desempenho e Atestado de Carga Horária

17 19/12 Avaliação da Disciplina Devolutiva das Avaliações
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8. Referências:

Referencias básicas:

COUTO, Berenice Rojas. Formulação de projeto de trabalho profissional. In: CFESS; ABEPSS. Serviço
social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília, DF: CFESS/ABEPSS, 2009. p. 651-666.
IAMAMOTO, M. V. Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do assistente social na
atualidade. In: ENCONTRO NACIONAL DO CFESS/CRESS, 30., 2001, Belo Horizonte. Palestra proferida.
MIOTO, R. C. T.; LIMA, T. C. S. A dimensão técnico-operativa do serviço social em foco: sistematização de
um processo investigativo. Textos & Contextos, Porto Alegre, p. 22-48, 2009. Disponível em:
<www.pucrs.br/textos>. Acesso em: 15 jul. 2013.
PAGAZA, M. R. La intervención profesional y la cuestión social contemporánea: nuevos escenarios que
redefinen el campo problemático en la intervención profesional. In: SEMINÁRIO LATINOAMERICANO
DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL, 18., 2004, San José, Costa Rica.
SANTOS, Cláudia Mônica dos; NORONHA, Karine. O estado da arte sobre os instrumentos e técnicas na
intervenção profissional do assistente social: uma perspectiva crítica. In: FORTI, Valéria; GUERRA,
Yolanda (Org.). Serviço social: tema, textos e contextos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

9. Alterações propostas (em relação ao programa de disciplina do PPC 2013.2) e justificativa

As/os docentes do Curso de Serviço Social da UFSC, nos últimos anos, especialmente desde a última
revisão do currículo do curso de graduação que culminou no Projeto Pedagógico do Curso em 2013.2
(vigente) e na Política de Estágio Supervisionado (2017.1), vem discutindo num processo contínuo, a
necessidade de redimensionamento da metodologia da supervisão acadêmica de estágio, tendo em vista
a importância e dificuldades crescentes na efetivação deste importante componente curricular. Desta
forma, em 27 de março de 2017, o Colegiado do Curso de Graduação em Serviço Social, por meio da
Portaria nº 1/2017CCGDSS, constituiu uma comissão de elaboração de proposta de organização do
Estágio Curricular do Curso de Graduação em Serviço Social1, tendo em vista as necessidades de
mudança, de natureza pedagógica, as especificidades dos campos de estágio e as condições de trabalho
no Departamento de Serviço Social. A comissão em referência, apresentou na parada pedagógica das/os
docentes do curso de serviço social no início do semestre 2017.2, uma proposta de redimensionamento
da supervisão de estágio no Curso de Serviço Social, que pode ser resumida da seguinte forma:

Proposta de Redimensionamento da Supervisão de Estágio

a) Objetivo geral
⎯ Reestruturar a supervisão acadêmica de estágio em Serviço Social, tendo em vista a centralidade

da prática e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão no processo de formação
profissional.

b) Objetivos específicos
⎯ Reorganizar as turmas de supervisão acadêmica de estágio do Curso de Serviço Social;

1 A comissão em referência foi composta pelas Profas. Maria Teresa dos Santos, Keli Regina Dal Prá, Marisa Camargo e
Carla Rosane Bressan.
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⎯ Reorientar o processo metodológico da supervisão acadêmica de estágio;
⎯ Readequar a supervisão acadêmica de estágio no sistema acadêmico;
⎯ Redimensionar e realocar os recursos humanos para/na supervisão acadêmica de estágio.

c) Referência de análise: matrículas do semestre 2017-1.
d)  Critérios do agrupamento por área/campo temático:

⎯ Característica da política;
⎯ Caracterização da população atendida;
⎯ Ênfase em uma temática específica.

e) Proposição das áreas/ eixos temáticos:
⎯ Área 01 - Saúde e saúde mental: Política, programas e/ou projetos nas áreas de saúde e saúde

mental. Serviços voltados à atenção básica, de média e alta complexidade em saúde e saúde
mental. Atendimentos desenvolvidos para a população em geral.

⎯ Área 02 - Assistência social: Política, programas e/ou projetos na área de assistência social.
Serviços voltados à proteção social básica e proteção social especial de média e alta
complexidade. Atendimentos voltados para população em situação de rua, pessoa com
deficiência, pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social e idosos.

⎯ Área 03 - Educação, infância e juventude: Políticas, programas e/ou projetos nas áreas de
educação, educação especial, criança e adolescente. Serviços voltados ao processo de
desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes. Atendimentos desenvolvidos na
área da infância, adolescência e juventude.

⎯ Área 04 - Gestão do trabalho: Políticas, programas e/ou projetos na área de gestão de recursos
humanos e gestão do trabalho. Serviços voltados à saúde do trabalhador, articulação intra e
interinstitucional e gestão de recursos materiais, financeiros e humanos. Atendimentos voltados
para trabalhadores e dependentes.

⎯ Área 05 - Participação social e controle democrático: Instâncias de Políticas Públicas, programas
e/ou projetos voltados ao controle democrático. Ações voltadas ao processo de organização
política e participativa. Serviços desenvolvidos no campo da formação continuada na área das
políticas sociais.

⎯ Área 06 - Justiça e cidadania: Políticas, programas e/ou projetos nas áreas da justiça e cidadania.
Serviços voltados ao processo de garantia de direitos e cidadania. Atendimentos desenvolvidos
em processos que envolvem família, defesa de direitos e de privação de liberdade.

A proposta foi apresentada no Fórum de Supervisão de Estágios no final de 2017.2 e em 2018.1, às (aos)
estudantes do curso de graduação e após debate e sugestões, optou-se pela reorganização das turmas de
supervisão acadêmica de forma paulatina, iniciando a divisão dos grupos por área temática relacionada
ao campo de estágio com as turmas que ingressaram no estágio supervisionado I em 2018.1, turmas
estas que inicialmente foram concentradas no turno noturno para que até 2019.1, todas/os estudantes
em estágio estivessem efetivamente inseridas/os em grupos de supervisão por área temática,
independentemente da fase do curso em que se encontrassem. As dificuldades de parte das/os
estudantes em participar da supervisão no período noturno, bem como o ingresso de novas docentes
efetivas no Departamento de Serviço Social, oportunizaram que em 2019.1 fosse possível constituir 03
(três) turmas de supervisão acadêmica de estágio no turno matutino e 05 (cinco) outras turmas no
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período noturno, todas organizadas por eixos temáticos ou aproximações, considerando o número de
estudantes por turma e disponibilidade do corpo docente.

Isto posto, justifica-se as alterações propostas na forma de agrupamento das/os estagiárias/os, a
organização dos eixos conceituais previstos no item metodologia, as referências que serão revistas a
partir da área de concentração dos estágios e os cronogramas que atenderão a realidade de cada turma,
mantendo-se as respectivas ementas por fases e objetivos previstos no Projeto Pedagógico do Curso.
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