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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
XV Fórum de Supervisão de Estágio 

ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO/A ASSISTENTE SOCIAL:  
UMA QUESTÃO EM DEBATE 

27/09/2016 
 
 
 

Atividades preliminares 

Composição da Comissão Organizadora: Após reunião de planejamento da 
Comissão de Estágio, ocorrido na primeira semana de agosto de 2016a  Profª 
Drª Ana Rojas Acosta e Profª Drª Tânia Diniz ficaram sob a responsabilidade de 
organizar o primeiro fórum de supervisão deste semestre. Com a colaboração 
dos docentes Supervisores Acadêmicos, foram incorporadas treze 
representantes de estudantes das turmas de Supervisão Acadêmica de Estágio 
(cuja lista segue no fim deste relato). 

Esta Comissão Organizadora elaborou e apresentou proposta temática e 
metodológica aos membros da Comissão de Estágio, que foi devidamente 
aprovado. 

Confeccionou-se convite, selecionou-se texto motivador da reflexão e enviou-se, 
via email, aos Supervisores de Campo.  

Os materiais necessários para a execução do fórum, assim como a organização 
para a degustação de lanche coletivo foram devidamente providenciados. 

 

1. Inscrição  
A inscrição foi oferecida em duas modalidades, a saber: 
 
- On line sob a responsabilidade da criação do email 

forumdeestagiounifesp@gmail.com das estudantes Izabela Lage e Gislayne K. P. 

Silva e da ficha de inscrição no 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelVjSu8ZcAOfnoOHO6l-

QqUx7CtXqJ0o5uciCUGZtFZ1hTFA/viewform 

- In lócus sob a responsabilidade das estudantes Angela Karen Vasconcelos de 
Souza e Rosana S. Zeferino 
 
Ao todo, foram 83 pessoas que inscritas. 
 
 
2. Recepção  
O acolhimento aos profissionais, no saguão principal, foi realizada por parte da 
Comissão Organizadora (docentes e estudantes) assim como o corpo docente do Curso 
de Serviço Social / Supervisores de Estágio Acadêmico. 
 
3.  Abertura   

mailto:forumdeestagiounifesp@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelVjSu8ZcAOfnoOHO6l-QqUx7CtXqJ0o5uciCUGZtFZ1hTFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelVjSu8ZcAOfnoOHO6l-QqUx7CtXqJ0o5uciCUGZtFZ1hTFA/viewform
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Profa. Dra. Luciana Cavalcante Melo, coordenadora da Comissão de Estágio fez 
a abertura  resgatando a necessidade destes encontros entre todos os sujeitos 
envolvidos no processo de formação profissional do Assistente Social. Na 
oportunidade apresentou a Profa. Ana Rojas e justificou a ausência da Profª 
Tânia Diniz como responsáveis pela organização deste Fórum. Apresentou a 
Vice-Coordenadora da Comissão de Estágio A.S. Helioze Nunes.  Em seguida, 
solicitou às Profªs Drªs Anita Kurka e Rosangela Batistoni relatassem o XIV 
Fórum, ocorrido em Maio passado quando tratou A importância do Plano 
de Trabalho da/o Assistente Social face às metamorfoses dos 
espaços sócio ocupacionais. 

 

4. Desenvolvimento:  

A Profa. Luciana Cavalcante Melo, apresentou a proposta elaborada pela 
Comissão Organizadora deste XV Fórum informando que tendo em vista o 
processo de discussão nos últimos fóruns, de refletir sobre o trabalho do/a 
assistente social, os desafios que o mesmo apresenta no cotidiano dos espaços 
sócio ocupacionais e sua relação com a formação profissional, a temática a ser 
discutida neste encontro é o das Atribuições profissionais do/a assistente 
social: uma questão em debate.  Destaca ainda, o texto de Marilda Iamamoto 
“Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do assistente social na 
atualidade” (p. 33 a 71), do livro Atribuições Privativas do/a assistente social em 
questão, CFESS, 2012, que os presentes receberam junto ao convite para este 
fórum, poderá contribuir neste processo reflexivo 
Seguidamente os presentes, após conferencia de maior inserção nos espaços 
públicos e menor no espaço privado, os presentes subdividiram-se em 03 
subgrupos. Sendo dois do setor público e um do setor privado, quando 
convidou-se aos participantes com o suporte dos estudantes da Comissão 
Organizadora, a se deslocarem às salas 227, 228 e 228 do prédio do Edifício 
Central da Universidade. 

Ato seguido,  contando com a média de 25 a 30 pessoas em cada sala, a 
Comissão Organizadora fez entrega aos docentes supervisores copia do projeto 
deste fórum para que facilitasse a condução e a reflexão dos presentes, 
respondendo ao objetivo do fórum na promoção do debate sobre as atribuições 
do/da assistente social entre Supervisores de Campo, Acadêmicos e estudantes 
estagiários. 
 
Desse modo, os grupos ficaram assim organizados: 
 
Sala: 227 – Setor Privado 
Professoras Dras. Rosângela Batistone e Maria Lucia Garcia 
Estudantes: Bruno Masgani e Giullia Caldas 
 
Sala 228 – Setor Público 
Professoras Dras. Priscila Cardoso, Liduina Oliveira e Andréa Torres 
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Estudantes: Eliane dos Santos Ferreira,  Andréia Paula Oliveira França  e  
Camila Ramos Quirino 
 
Sala 229 – Setor Público 
Professoras Dras. Luzia Baierl e Anita Kurka 
Estudantes: Ana Gabriela da Silva Almeida Prado, Tânia Ferreira Rocha e 
Roberta Farias 
Contou-se também com a participação da estudante Mônica Peres, na condição 
de suporte entre as salas e o saguão durante as atividades. 

Os presentes foram convidados a escrever em duas cartelas: na primeira (cor 
branca) uma atribuição que tem e que considera como de responsabilidade do 
Serviço Social; na outra cartela (amarela) uma atribuição que lhe é demandado 
a fazer, mas que não considera como responsabilidade do Serviço Social. 

Após escreverem nas cartelas, as mesmas foram organizadas separadamente 
entre o que são atribuições e os que não são atribuições. Informações repetidas 
foram descartadas. As professoras facilitadoras e os estudantes organizaram 
ainda as cartelas em “nuvens” (por aproximações dos temas) e coloram com fita 
crepe, fixando-as em papel kraft.  O tempo de duração desta atividade em sala 
extrapolou o previsto, isto é, das 16hs passou-se para as 16hs30 devido à intensa 
discussão nas salas. 
Em continuidade os presentes deslocaram-se com a produção, para o saguão, 
onde cada grupo apresentou sua produção, buscando semelhanças e diferenças 
e com o apoio da coordenação do Fórum,  apontado-se limites, possibilidades e 
desafios a serem enfrentados no atual cenário da intervenção profissional. 
Houve ainda indicação, por parte dos presentes, da necessidade de 
aprofundamento sobre as Competências do/da Assistente Social, assim como as 
Atribuições e Competências dos Supervisores, Acadêmicos, de Campo e 
estagiários. 
Seguidamente passou-se a palavra a Coordenadora da Comissão de Estágio que 
informou sobre o próximo fórum que devera ocorrer em novembro próximo em 
o dia 29 de novembro, a partir das 15h30., solicitou, portanto, a participação dos 
supervisores de campo para compor a comissão organizadora havendo colocado 
a A.S. Adriana.... 
Encerrando o fórum os presentes receberam seus certificados de participação e 
foram convidados a degustarem os aperitivos que a Comissão organizadora, 
junto os estudantes de Supervisão Acadêmica,  ofereceram a todos os presentes. 
Finalmente anexamos, a este relatório, o produto da discussão devidamente 
organizada, considerando que pode-se tornar insumo para organização do XVI 
Fórum de Supervisão.  
 
Composição dos estudantes da Comissão Organizadora: 
 

1. Ana Gabriela da Silva Almeida 
2. 2. Andréia Paula de Oliveira França 
3. Ângela Karen Vasconcelos de Souza 
4. Bruno Masgani 
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5. Camila Ramos Quirino 
6. Eliane dos Santos Ferreira 
7. Gislayne K.P. Silva 
8. Giulia Caldas 
9. Izabela Lage 
10. Maria Simone Jiquilin 
11. Roberta Faria 
12. Rosana Santos Zeferino 
13. Tânia Ferreira Rocha.  
 
Local e Data:  Rua Silva Jardim, 136 – Edifício Central da Unifesp / Santos, 
27-09-2016  
 
É tudo que temos a relatar: Ana Rojas Acosta. 
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ANEXO AO RELATÓRIO DO XV FORUM DE SUPERVISÃO 

Instituições privadas / Ongs / terceiro setor 

 

Não Atribuições Atribuições 

Cesta básica Perfil do público atendido 

Perfil socio-economico do usuário ( + 1) 

Pesquisa de clima nos refeitórios após as mudanças 

realizadas nos refeitórios 
Avaliação documental 

Preenchimento de atas de reuniões Acolhimento 

Nomeação de arquivos na rede Olhar sensível  

Demandas de atribuições a outros profissionais Grupo de apoio 

Acionar ambulância Empoderar o indivíduo face a seus direitos e deveres 

perante a sociedade 

Intervenção em óbitos, fazendo compra de flores 

para famílias de paciente 
Atendimento Social do empregado e família 

Misturas questões religiosas nos atendimentos Coordenar programas da área de saúde ocupacional 

Realização mensal de relatórios contabilizando 

ganhos e perdas de empresas 
Plantão social 

Preparar sala de reunião para outros profissionais de 

outras áreas de atuação (preparador físico/ 

administrativo). 

Digitalização de fichas para preservar os dados dos 

usuários 

Entrega de documentos de outras áreas Acompanhamento e orientações para os empregados 

afastados via INSS 

Controle e emissão de cartão transporte para os 

adolescentes inseridos na entidade 
Programa de Dependência Química 

Atividades administrativas devido ao número de 

recursos humanos. 
Visita domiciliar (+ 1) 

Cobrar empregados afastados com saldo devedor de 

benefícios 
Relatório 

Relatórios e parecer técnicos dos/das usuários 

atendidos 

 Acompanhar os adolescentes nas políticas públicas 

 Atendimento social aos adolescentes e famílias 

 Entrevista e análise sócio-econômica dos perfil das 

famílias atendidas na entidade 

 Planejamento das atividades do Serviço Social 
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 Acompanhamento escolar 

 Encaminhamento à rede pública 

 Primeiro contato com as famílias 

 Atender as demandas dos usuários/pacientes e seus 

acompanhantes 

 Tentativa de humanização do atendimento perante 

uma hierarquia dentro da instituição 

 Fazer mediações entre os convênios e tipos de planos 

de saúde, hospital e usuário 

 Acompanhar o processo de aprendizagem do jovem 

inserido nas empresas 

 Coordenação da TEA Apae 
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Instituições do setor público 

Não atribuições Atribuições  

Preencher e organizar planilhas da enfermagem Acolhimento (+1) 

Gerenciamento de cestas básicas Visita Domiciliar (+4) 

Gestão de Bolsa Família Interlocução com o território 

Relatórios sem auxilio da supervisora que 

acompanha o caso e de estagiário sem o 

acompanhamento do supervisor 

Planejamento de capacitações 

A.S. Investigada e apoiando ações da GCM Grupo socio-educactivo / Grupo de acolhimento 

(projeto de intervenção) 

Fiscalizar o usuário Tentativa de aproximação familiar 

Secretaria (r) Treinamentos Atendimento/acompanhamento familiar (+1) / 

Planejamento familiar 

Ter situações de violência Orientação 

Estudo psicosocial Triagem 

Fiscalização e punição aos usuários  inseridos em 

programas sociais 
Reunião de equipe 

Encaminhando a instituições religiosas Relatório social 

Aviso de óbito Grupo (1) e realização de grupos 

Pergunta sem sentido Análise social / Estudo social 

Gerenciamento de PTRs Atendimento (grupal / individual [+1]) 

Fechar a Unidade Grupo/Acolhimento para promoção e prevenção de 

saúde 

“Quebrar galho” Entrevistas (+1) 

Arquivo Cadastro de usuários 

Alimentação Orientação/informação sobre previdência social 

Agendamento de consulta (+2) Orientação referente a benefícios 

Análise Clínica (biológico) para inserção no 

atendimento domiciliar 
Acompanhar a supervisora aos atendimentos 

Porta voz de médico Debater sobre os encaminhamentos após os 

atendimentos 

Serviço de recepção  
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Instituições do setor público 

 

Não Atribuições Atribuições 

Interdição a idoso após uma única conversa Supervisão de estagiário (+3) 

Telefonar paciente após alta domiciliar Planejar, executar projeto 

Fazer o serviço de recepcionista (2) / atender 

telefone 
Nada é específico, mas a dimensão socioeducativa 

parece ser específico, embora não exclusivo. 

Serviços administrativos (preenchimento de 

formulários e envio de cartas / mala direta e outros) 
Assistir as famílias acompanhadas pelo serviço CRAS 

/ PAIF 

Café Manter sigilo de dados, que possam comprometer a 

integridade do usuário 

Acumulação de atribuições de outros profissionais Acolher o servidor público em sua demanda socio-

funcional 

Substituir em diversas funções funcionários faltantes Defesa e acesso a direitos 

Oficinas terapêuticas Planejamento 

Terapia comunitária (1) Identificar direitos e encaminhá-los aos devidos 

benefícios /equipamentos 

*Preenchimento do CadÚnico do MDS (1) Identificar-se como Assistente Social 

Concessão de cestas básicas Parecer Social / Estudo Social (+3) 

|Decidir quem é merecedor de direitos  

Papel fiscalizador (declaração dos usuários)  

Estudo social para encaminhamentos de documentos 

pessoais / benefícios 
 

Tabular dados institucional/interprofissional“missão 

impossível” 
 

 

ATRIBUIÇÕES QUE FICARAM  EM DÚVIDA 

Escolha das famílias para inserção nos PTRs focalizando muito mais as diretrizes dos 

programas; 

Estudo de caso /Acolhida / Entrevista  

Atendimento social individualizado 

Acolhimento/visita domiciliar atribuições do S.S e de outras profissões 

Articulação da rede 

Escuta qualificada 
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Declaração de pobreza para obtenção de RG; 

Preenchimento de documentação para agendamento no INSS 

Auxílio funeral. 

 

 

 


