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RELATÓRIO 
 
 
 O XXI Fórum de Supervisão de Estágio da Unifesp iniciou-se às 14h 

com a acolhida dos participantes pela Profª Gisele A Bovolenta, a qual 

agradeceu a presença de todas/os, destacando a importância desse espaço 

formativo, político-pedagógico, sobretudo diante do atual contexto em que a 

Universidade tem sido alvo de grandes ataques ideológicos e com bloqueios 

orçamentários advindo do governo federal. A plenária contava com a presença 

em torno de oitenta e cinco pessoas entre estudantes, supervisores 

acadêmicos, supervisores de campo e pessoas interessadas no debate 

proposto. 

 O Fórum é parte das atividades desenvolvidas pela Comissão de 

Estágio, reconhecido enquanto um espaço estratégico de organização e 

participação política da categoria profissional, que contribui para o processo de 

formação continuada e diversos debates que envolvem o exercício do estágio 

supervisionado. 

Este XXI Fórum é especial, pois compõe o conjunto de atividades 

comemorativas dos 10 anos do Curso de Serviço Social na Baixada Santista. 

Por aqui já passaram diversos estudantes, que hoje supervisionam outros 



futuros profissionais e é nesse clima de comemoração e reconhecendo o papel 

e importância da supervisão de estágio que trazemos como debate “A 

supervisão de estágio como papel fundamental na formação profissional”, 

buscando refletir sobre a supervisão de estágio como um elemento constitutivo 

da formação e do trabalho profissional, sobretudo face a retração dos direitos 

humanos e sociais na atual conjuntura, buscando construir coletivamente 

estratégias de enfrentamento, luta e resistência. 

A mesa de abertura contou com a participação de: 

– Profª Drª Luiza Fátima Baierl – coordenadora do curso de Serviço Social 

– Profª Drª Gisele Aparecida Bovolenta – coordenação da Comissão de Estágio 

do Curso de Serviço Social 

– Wilmara Pereira Vasquez – assistente social, que compõe como base na 

Subcofi-Santos, representando o CRESS –Seccional de Santos, como base. 

– Juliana Fracaro – estudante no 6T em Serviço Social e representante 

discente na ABEPSS  

– Ester Gomes – estudante no 6T em Serviço Social e representante da gestão 

da ENESSO SP 

Após a fala de todas as pessoas que compunham a mesa de abertura, 

as quais ressaltaram a importância desse espaço e desse momento, 

apontando nossas conquistas e desafios no âmbito da formação acadêmica e 

do exercício profissional. 

O momento seguinte contou com participação de supervisores de 

campo. Uma mesa formada por profissionais que ocupam esse lugar, são 

parceiros da Unifesp desde as primeiras turmas de estágio, que ressaltaram a 

importância e o papel do exercício da supervisão, compreendendo o estágio 

como processo de formação, um momento ímpar na vida acadêmica da/do 

estudante que requer cuidado, zelo, compromisso e ética profissional. Após a 

fala de três importantes supervisores: Rosana Andrade Leite, Marcia de Barros 

Lima Santos, Jeffer Castelo Branco; o estudante Christopher Sad recitou um 

poema em homenagem a todas/os e foram entregues bombons aos 

supervisores presentes. 

Na sequência a profª Drª Priscila Fernanda Gonçalves Cardoso, 

assistente social e professora desta universidade, fez uma apresentação 

ressaltando o papel do/da supervisor/a, tecendo algumas provocações para 



fomentar o debate/reflexão sobre o papel político e o lugar da supervisão de 

estágio, sobretudo neste contexto atual, onde se afloram pautas 

conservadoras, retração de direitos de direitos humanos e sociais. 

Foi uma tarde avaliada de modo muito positivo pelas/os presentes, com 

momentos afetivos, por um lado, sem perder a centralidade do debate e das 

reflexões/formação necessária, conforme a avaliação entregue ao final (em 

anexo), enfatizando mais uma vez a importância desses espaços. 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 

FOLDER DO EVENTO 

 
 
 
 
 



ANEXO II 

CONVITE AOS PROFISSIONAIS, SERVIÇOS E PARCEIROS 

 

Santos, 15.10.2019 

Assunto: XXI Fórum de Supervisão de Estágio 

 

Ilmos. Sras. e Srs. Supervisores/as de Campo  

 

A Coordenação de Estágio do curso de Serviço Social e a Comissão 

Organizadora do XXI Fórum de Estágio vêm convidá-las/os para participar do 

XXI Fórum de Supervisão de Estágio do curso de Serviço Social da 

UNIFESP – campus Baixada Santista, que será realizado no dia 22 de 

Outubro de 2019, terça feira, das 14h00 às 17h00, no saguão do Edifício 

Central, Rua Silva Jardim, 136, Vila Mathias.  

O XXI Fórum de Supervisão de Estágio compõe o conjunto de atividades 

comemorativas dos 10 anos do curso de Serviço Social da Unifesp Baixada 

Santista e destacando a importância deste espaço traz como temática central 

“A Supervisão de Estágio como papel fundamental na formação 

profissional”. Importante temática que nos convoca a refletir sobre a 

supervisão de estágio como elemento constitutivo da formação e do trabalho 

profissional, sobretudo face a retração e sucateamento dos direitos humanos e 

sociais na atual conjuntura, buscando construir coletivamente estratégias de 

enfrentamento, luta e resistência. 

 Contamos com vossa participação neste dia para enriquecer o debate.  

Atenciosamente, 

 

Profª Drª Gisele A. Bovolenta 

Coordenação de Estágio do Curso de Serviço Social 

Campus Baixada Santista – UNIFESP 
 
 
 

ANEXO III 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO XX FÓRUM 



 

 

XXI Fórum de Supervisão de Estágio da Unifesp 

22 de outubro de 2019, das 14h às 17h 

Avaliação 

 

Avaliação 
Plenamente 

satisfatória(o) 
Satisfatória(o) 

Parcialmente 

satisfatória(o) 
Insatisfatória(o) 

Acolhida (        ) (       ) (        ) (        ) 

Discussão nos 

subgrupos 
(       ) (        ) (        ) (        ) 

Plenária (        ) (        ) (        ) (        ) 

Síntese (        ) (        ) (        ) (        ) 

Confraternização (        ) (        ) (        ) (        ) 

Saio deste Fórum 
Muito Motivado (a) Motivado (a) Pouco Motivado (a) Desmotivado (a) 

(        ) (        ) (        ) (        ) 

 

Aprendizados 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Desafios 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Propostas 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



ANEXO IV 

LISTA DE PRESENÇA 

 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Baixada Santista 

Curso de Serviço Social 
 

XXI FÓRUM DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO DO CURSO 
DE SERVIÇO SOCIAL 

Data: 22/10/2019 
Horário: 14h – 17h 
Local: Unifesp – Campus Baixada Santista – Rua Silva Jardim, 136 – Santos/SP 
 

Lista de Presença 
Nº NOME CONTATO INSTITUIÇÃO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


