
Memória do X Fórum de Supervisão de Estágio da UNIFESP 

Data: 01.10.2014 

Hora: 14h00 as 17h00 

Local: Saguão e Salas da Unidade Silva Jardim, 136 – Campus Baixada Santista 

Santos. 

Coordenação: Professoras Luciana Melo e Priscila Cardoso 

 

Tema: A supervisão de estágio no exercício profissional 

 

A coordenação de estágio do Curso de Serviço Social, Profa. Dra. Tania Diniz procedeu 

abertura do evento e em seguida foi apresentada uma breve síntese sobre os Fóruns de 

Supervisão anteriores, ressaltando seus temas e encaminhamentos, a partir de vídeo 

elaborado pelas estudantes do 8
o
 termo tendo como base as memórias dos 9 Fóruns 

anteriores. Após essa exposição foi apresentado o tema do Fórum e a questão norteadora 

para divisão em grupos, que se tratava: Discuta e elabore reflexões acerca da 

atribuição privativa do/a Assistente Social aqui elencada e contida na Lei de 

Regulamentação da Profissão, n. 8.662/93: Art. 5º.: Constituem atribuições privativas 

do/a assistente social: VI- treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários/as 

de Serviço Social;  

No segundo momento o público foi dividido em 3 salas, contendo cada uma das salas 

estagiários/as, supervisoras acadêmicas e supervisores/as de campo. Nas salas de aula, 

dois estudantes foram os fomentadores das questões onde organizaram o debate, 

elegendo um apresentador do grupo. Para nortear o debate apresentamos as seguintes 

questões para todos os grupos: 1- Como se dá a execução da referida atribuição no 

cotidiano profissional? 2- Quais as dificuldades enfrentadas? E quais elementos 

seriam necessários para garanti-la com qualidade? 3- Quais as estratégias possíveis 

para superação dessas dificuldades? O objetivo dessa discussão foi abordar dois 

elementos: 1- A importância e escolha ético-política de assumir essa atribuição 

privativa; 2- Os elementos do exercício profissional que envolvem tal escolha. Após a 

discussão, cada grupo elaborou 3 cartazes com os tópicos das 3 questões acima para 

apresentar na Plenária Final. 



Antes da plenária, oferecemos um Café, promovido pelos estudantes e docentes. A 

plenária final ocorreu em uma sala de aula, pois, devido problemas internos de 

infraestrutura não foi possível realizá-la no saguão da Universidade. 

Iniciamos a plenária com a exposição de cada grupo com seus cartazes, abaixo 

apresentamos o conteúdo dos cartazes:  

 Exposição grupo 1: 

 A supervisão é um dos compromissos éticos da profissão 

 Há muitas dificuldades na garantia da supervisão decorrentes do cotidiano de 

trabalho. 

 É preciso estar disposto a dar supervisão é a repensar a prática profissional  

 A autonomia do estágio deve ser processual e também ocorre na supervisão 

 O estágio suscita inquietação e reflexões. 

 É importante o compromisso com o campo de estágio e com a formação 

 Sentimentos de despreparo para supervisionar  

 Há profissionais que estão acomodados e que rejeitam estagiários  

 Estratégia: Resistência, Planejamento, Fórum e Plano de Estágio.  

 

 Exposição grupo 2:  

Questão 1: Generosidade e disponibilidade dos profissionais nas condições postas 

nos espaços sócio ocupacionais. 

 A presença do estagiário proporciona a troca e o “olhar” do novo na atuação 

profissional. 

Questão 2: Dificuldades na efetivação das políticas sócias. 

 Ditaduras da urgência 

  Condições de trabalhos e estruturas físicas dos equipamentos 

  Visibilidade do trabalho do assistente social no espaço sociocupacional 

 Condições do trabalhador e do estágio (jornada de trabalho)  

Questão 3: O próprio estágio como estratégia para o fortalecimento do Serviço 

Social 

 Capacitação / atualização permanente dos profissionais. 

 Planejamento estratégico da atividade do Assistente Social, incluindo supervisão 

de estágio. 

 O espaço do Fórum de Supervisão para troca, capacitação, conhecimento e 

avaliação do processo. 

  A efetivação da política de estágio: conquista e consolidada  

  Processo de formação dos estagiários, pois os estagiários de hoje serão os 

supervisores de amanhã.  

 

 Exposição grupo 3: 

Questão 1:  

  Compromisso profissional 

 Possibilidade de renovação 

  Estímulo à atualização profissional 

  Perfectiva de troca e aprendizagem 

 Supervisão como extensão da academia (garantir que seja) 

  Clareza da supervisão como atribuição privativa 



Questão 2:   

 Desmonte 

 Precarização 

 Multi profissional sem interdisciplinaridade 

 Desvalorização profissional  

 Falta de espaço físico 

 Utilização do estagiário como “mão de obra”  

 Competências atribuídas individualmente  

 “pavor” de estagiários  

 Falta de condições objetivas para a supervisão 

  Necessidade da discussão da matriz curricular (formação x novas competências) 

  Dificuldade de conciliar teoria x pratica 

  Dimensão pública x privado. 

  Falta de condições objetivas para supervisão 

  Necessidade da discussão d matriz curricular (formação x novas competências) 

  Dificuldades de conciliar teorias x prática. 

  Dimensão x  público privado .(Folha 01) 

Questão 3: 

 Elaboração de um plano de estágio em conjunto com a Universidade e Gestão  

Municipal  

 Maior aproximação entre academia e campos de estágio 

 Ampliação dos debates acerca dos Direitos Humanos  

 

A dinâmica coordenada pela Profa. Dra. Priscila Cardoso foi realizada a partir de uma 

exposição dialogada entre a apresentação dos grupos e reflexões que foram pontuadas 

na plenária. A síntese dessa discussão elencaram a clareza do papel do/a assistente 

social no que tange sua atribuição como supervisor/a; não se eximindo dos limites 

concretos explorados pelos participantes. As respostas pontuaram questões entre 

“escolha” e compromisso profissional em assumir a supervisão. Foi evidenciado que 

para enfrentar esses limites uma das estratégias possíveis é o real planejamento de suas 

atividades e a consideração que essa escolha potencia capacitação profissional, seja pelo 

“olhar do novo pelo estagiário”, seja pelas expressões de resistência que suscita essa 

adesão. O compromisso ético-político ficou explicitado como uma das dimensões 

profissionais que colabora com a atribuição do profissional em ser supervisor/a. 

Ressaltou-se a necessidade da supervisão ser discutida mais amplamente (pelos 

profissionais e entidades da categoria) como uma das atribuições do profissional, o que 

deveria ser incorporado pelos espaços sócio ocupacionais na compreensão de que esta é 

uma das atividades do profissional e necessita tempo e espaço para que ocorra. 

A fim de pensar temas para os próximos encontros, a partir das apresentações dos 

grupos, a professora apontou três eixos presentes nas falas e que parecem ser 



fundamentais na relação com o “pensar a supervisão”, demonstrando ser demandas dos 

profissionais: 1- Questões relativas ao supervisionar (instrumental, ética, teórica); 2- 

Questões relativas ao exercício profissional e os espaços sócio ocupacionais; 3- 

Questões relativas aos fundamentos teóricos e éticos que dão base ao exercício 

profissional. 

A partir da apresentação destes eixos, colocou-se como sugestão de um dos 

profissionais e uma docente, a discussão da relação “Público/Privado”, no sentido dos 

valores e forma de pensar. Foi pontuado que para o próximo Fórum não 

necessariamente serão abordados os diversos temas aqui elencados, mas nos servirá 

como norte para a organização dos vários Fóruns futuros. Foi eleito um Grupo de 

Trabalho para preparação do próximo Fórum, sob a coordenação das Professoras Ana 

Maria e Silvia Tagé, compondo 2 estudantes (Thiago Inácio e Doroth)  e 2 profissionais 

supervisores de campo neste grupo (Miguel e Alexandre), que ocorrerá em 26 de 

novembro do corrente ano.  

Tivemos a participação de 34 estudantes, 19 assistentes sociais supervisores/as de 

campo e uma média de 7 docentes, um total de 60 pessoas.  

Anexo apresentamos a avaliação dos participantes sobre o Fórum. 

 

Santos, 01 de outubro de 2014 

Profa. Dra. Priscila Cardoso e Profa. Dra. Luciana Melo 



 

X Fórum de estágio supervisionado UNIFESP / BS 

01/10/2014 - Avaliação 

 

Que bom! 

 

Que pena! 

 

Que tal! 

 A discussão ampla As discussões dificuldades pelo direcionamento  objetivos  Entrega para todos material com perguntas para que seja das notas  

Mais um Fórum mais um espaço de discussão e confraternização  Que sempre falta tempo para discussões quanto estão 

ficando muito interessante  

Haver encontros sistemáticos menores (supervisores e alunos) por 

termo e encontros gerais periodicamente, como de hoje.  

Qualidade das discussões  Falta de tempo para aprofundamento  Rever horário do Fórum 

Que ocorreu  Que as questões focaram mais no papel do supervisor e 

menos em colher as informações 

 

A discussão aproximidade do supervisor de campo com supervisor 

acadêmico   

O tempo curto diante de vários tópicos Encontros, Fóruns mais frequentes com tempo. 

Proposta de debate em grupos unido com docentes, discentes e 

supervisores acadêmicos. 

Pouco tempo para debate  Realização de Fórum no período noturno e intermediário  

Foi uma ótima oportunidade    

Espaço de reflexão para pratica de supervisão, entre campo de estágio 

e acadêmico.  

Espaço pequeno (estrutura) Construção sempre conjunta dos Fóruns  

Troca entre supervisores e estudantes, lanche.   Atividade  mais lúdicas  

Que o corpo docente possui qualidade, conhecimento teórico Que a faculdade não oferece um ambiente físico Separa os grupos por áreas ( saúde, educação,terceiro setor etc.) 



consonância com a prática.  adequado para os encontros 

Este Fórum sempre contribui para formação profissional, aproxima o 

profissional do estudante e a universidade. Foi comida demais de 

qualquer forma, foi muito proveitoso esta tarde.  

No entanto vejo que é preciso investir nas atividades no 

horário previsto para melhor aproveitamento do debate  

 

Oportunidade de aproximar a Universidade das dificuldades sócio  

ocupacionais na qual o estudante sentia inserido  

Não haver infraestrutura adequada (auditório) na Unifesp 

para acomodar 

Envolver o estudante enquanto estagiário (profissional em 

formação) nos debates   

A presença a profundidade dos temas tratados  A dificuldade de começar na hora falta de infraestrutura  Fica para próxima corrigir o que não deu certo 

Espaço importante para discussão  Poderia acontecer mais vezes ao ano Enfatizar as atribuições do estagiário pautado na lei que 

regulamenta o estágio  

A organização, o empenho e esforço dos professores e alunos para que 

tudo comece bem.  

Que começou um pouco atrasado  Fazer mesmo  no saguão, porque a ficou apertado  

Que a participação foi grande qualidade  Que num espaço onde 7% eram homens, 50% dos 

expositores tais era homem. 

Torna o tema mais concreto e palpável, com atividade de não nos 

perdemos tanto tempo na discussão.  

Ouvir o que as assistentes sócias têm a dizer sobre a supervisão 

acadêmica mais diferente espaços sócio ocupacionais, proporcionando 

uma troca. 

Pouco tempo para ser mais discutido, porém sobre isso 

não há muito que fazer, pois a discussões não tem como 

se esgotar e todo e tempo disponível foi utilizado.  

Maior abertura nos temas para participação dos estudantes. 

Que propicio momentos de reflexão e troca entre supervisores e 

estagiários 

Que o prazo, tempo e insuficiente para maior discussão.  O processo de o Fórum ser ampliado no ultimo ano ( com mais 

tempos) 

Que surgiram varias inquietações, quanto  estratégias formações Que o tempo foi pouco para assunto tão instigante Repetir os Fóruns  

Participação de vários supervisores  Atraso para o inicio do Fórum Encontros mas periódicos  

O formato do Fórum  Faltou tempo para discussão Promover maior participação com maior frequência  

Que foi muito bom e superou minhas expectativas  Que foi por pouco tempo  Buscar os próximos temas baseado nas angustia dos estudantes, em 



seus estágios, evidenciando as demandas mais mencionadas.   

 

 


