
  

 

XVII Fórum de Supervisão de Estágio 

26 de novembro de 2017 

  

  O XVII Fórum de Supervisão de Estágio teve como temática central “O 

fortalecimento da Supervisão de Estágio como dimensão construtiva da Formação 

e do Trabalho Profissional”. Importante temática que dialoga com a campanha recente 

ABEPSS- Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, iniciada no 

último 07/11/2017 no Fórum Nacional de Supervisão realizado na UFF-Niterói-RJ, com o 

título; ”Sou Assistente Social e Supervisiono  Estágio: A Supervisão qualificada a 

Formação e o Trabalho”. 

 

14:20 – Profª Luciana –  (Abertura) 

 

14:25 - Profª Terezinha (Boas vindas) 

 Importância do Fórum, como fortalecimento da formação; 

 Dificuldades e desafios dos Supervisores acadêmicos enfrentam, neste trabalho, o 

reconhecimento da parceria Unifesp com o campo de estágio, no processo da 

formação profissional; 

 agradecimentos pela: presença de todos(as), também a equipe  organizadora do 

evento. 

 

14:38 Profª Luciana – (Apresenta a proposta do Fórum de Supervisão) 

 Composição da equipe, docentes, discentes e assistentes sociais supervisores de 

campo; 

 A primeira proposta é o formato do fórum, como uma plenária de aproximação; 

 A segunda proposta é apresentar a Formulação do currículo da formação. 

 Professora Luciana nos leva a refletir, sobre pensar o que é estágio? Por que 

pensar numa lógica, para chegar num processo de estágio que envolve: 

 Habilidade / Prática / Técnica; 

 Profª Luciana inicia falando da matriz de 2016. 

 A discussão do PPP se deu com a presença de técnicos, docentes e discentes. 

 O tempo de formação no curso de Serviço Social, que com a nova grade de 4 

anos, passa para 4 e meio, com isto obtendo 9 semestres. 



 Contendo 3 eixos de fundamentos:  

1º Eixo de Fundamentos Vida Social  

2º Eixo de Fundamentos Sócio Histórica Brasileiro  

3º Eixo de Fundamentos do Trabalho Profissional  

No sexto semestre inicia-se o estágio, tendo a duração de 1 ano e meio. 

Abrindo espaço para área verde, para estágio, extensão, vivenciar ensino pesquisas, 

dentre outros cursos. 

Não haverá novas turmas na inserção no estágio do 1º semestre de 2018. As novas 

turmas entrarão no 2º semestre, acompanhando a nova grade curricular do Serviço 

Social, Unifesp Baixada Santista. 

Segundo Heloise há 131 estudantes entre Diademas/São Paulo/Baixada Santista.  

Profº Luciana fala da campanha da ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social) de fortalecimento da Supervisão de Estágio.  

 

15:03 – Dulci  reapresenta o Tema do Fórum e convida a todos os participantes se 

dividirem nas salas pela numeração da lista de presença, já fornecida na entrada com da 

sua inscrição, com a proposta de discussão e analise em cima das charges apresentadas. 

Cada grupo tiveram 40 min., para apresentação e construção do varal com uma charge, 

discutir através desta a análise da conjuntura, depois refletir em conjunto estratégias para 

os desafios vivenciados nos campos de estágios, no mundo do trabalho, do assistente 

social. 

15:19 – Sala 239 - Facilitadora Profª Maria Lúcia, relatoria Sandra; 

 

 Começamos a discussão com alguns participantes pegando uma charge e a partir 

delas construir um debate relacionado a conjuntura atual. 

 Foi discutido: 

 Seguridade Social, perda dos direitos, como educação, trabalho, saúde; 

 Reforma Trabalhista, perda dos direitos trabalhistas, não tem para quem reclamar 

(existe um fantasma da crise), empresas visam lucros, a mais valia, e o 

individualismo; 

 Assédio moral, como um meio de violência ao trabalhador, implicando toda a forma 

de cerceamento do trabalhador brasileiro; 

 Como as reformas estão acontecendo, no mundo do trabalho; 

 Profissão, e a des-regularização trabalhista. Como despertar no usuário a crença 

de resistir e de lutar, pois ações individualistas traz penalidades. 



 

Estratégias 

 

 As críticas construtivas do estagiário no campo de estágio enriquece a troca de 

conhecimento entre estagiário e supervisor de campo; 

 A suspensão do cotidiano, para reflexão da ação, sem perder de vista que a 

supervisão faz parte do trabalho do assistente social; 

 Supervisão acadêmica; 

 A presença da Universidade nos espaços sócios ocupacionais; 

 Pensar em estratégias que envolve os três sujeitos: supervisor acadêmico, 

supervisor de campo e estagiário; 

 Entender o assistente social no seu campo de atuação como mão de obra 

assalariada, e as tensões e correlação de forças, como pensar estes desafios. 

 

 

15:25 – Sala 117 - Facilitadora Profª Ana Maria e Liduína, Fábio e relatoria Dulci;  

  Fábio começa com uma rodada de apresentação e as professoras colocam sobre a 

proposta de discussão/debate através das charges apresentadas para análise da 

conjuntura, dos espaços de trabalho e de estágios, assim pensar nos desafios que 

enfrentamos e busca de estratégias;  

  Fábio coloca que precisamos trabalhar os sujeitos para fortalecer o momento que 

nos encontramos, a fim de ter perspectivas de horizonte, com os desafios diários – 

situações concretas para atender a demanda que necessita do auxilio ou de outros 

benefícios “para hoje”. 

 Alguns do grupo colocam que quando o usuário que vai buscar a CB, é o momento 

de partir para discussão, de fala, de reflexão da garantia de seus direitos da politica que 

ele é atendido (saúde) e de reconhecimento na politica que ele está inserido; 

 Fala da demanda do CREAS, da busca de construir novas estratégias (charge 

sobre capitalismo), da apresentação da medida socioeducativa e o encaminhamento para 

escola, cursos e outros encaminhamentos, pois as vezes nem os cursos são possíveis 

fornecer; 

 Sobre a busca ativa de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, 

as dificuldades nos serviços; 

 O facilitador provoca que precisamos pensar em uma interlocução entre os 

serviços, pensar em seminário para discussões, de discussões em rede para promoção 



desses usuários, da busca de estratégias através dos movimentos sociais, das lideranças 

locais e de bairros; 

 Fala - sobre fortalecimento do profissional primeiro, além da proposta de 

organização dos serviços em rede – devido as dificuldades de um baixo número de 

profissionais no RH; 

 Fala - coloca questão a relação do usuário entre profissional estão muitos 

próximos, quando as vezes a situação salarial e condições de vida dos dois são 

parecidas/próximas, porém, esquecemos que somos trabalhadores da rede pública, 

precarizada em quase todos os serviços e que reflete no dia a dia do profissional...que 

perpassa a AS, a mulher em situação de rua, perpassa toda as politicas públicas e que 

perpassa nos assistentes sociais e usuários....na rede pensamos apenas no serviço ou na 

demanda, acompanhar a legislação, a tipificação do serviço, o que é necessário e deve 

ser pensada e discutida. Como conversar, como orientar esse usuário e que sua 

participação é importante no processo. (charge sobre público e privado); 

 Pensar na atualidade do sujeito/instrumentalidade/teoria e prática, conjunto e 

dimensão na totalidade. 

 Após a discussão descrita acima ( apenas parte da mesma), segue as seguintes 

estratégias: 

 Buscar (promover)  a ocupação do espaço público; 

 Fortalecer o Protagonismo do adolescente e suas famílias nesses espaço; 

 Promover a articulação entre os serviços públicos e os movimentos sociais; 

 Fortalecimento do profissional/grupo/equipe em vários sentidos (interdisciplinar), 

atraves de leituras e estudos permanentes; 

 Garantir a presença dos estagiários (as), pois eles garantem a permanente critica e 

reflexão do exercício profissional; 

 

15: 25 - Sala  116  -   

 Estratégias: 

 Abrir espaços qualificados para estágio; 

 Fomento do estagiário à formação continuada do A. Social; 

 Estágio/Universidade, como espaço de capacitação continuada para os Assistentes 

Sociais; 

 Oferta (UNIFESP) de formação superv. 

 Curso de Supervisoras e acompanhamento anterior para aprofundamento da 

relação estágio e Universidade; 



 UNIFESP mais presente, não só cobrar, mas também ajudar o supervisor; 

 Supervisão do cotidiano; 

 Fomento ao trabalho coletivo – perspectivas coletivas em relação aos retrocessos; 

 Apreender a fazer leitura contextual da realidade e a relação com a Instituição; 

 Como reconhecer valores (Ética, diálogos, relacionamentos) e aproximá-los das 

realidades institucionais (importância da horizontalidade); 

 Momento de reflexão /suspensão da pratica profissional entre 

supervisor(acadêmico/campo) e estagiário; 

 Encontros  mais frequentes entre academia, estudantes e profissional para 

discussão do estágio como formação. 

 

Desafios: 

 Como a Universidade deve rever essa preparação do aluno para assumir o estágio 

(há uma distância entre aluno X instituição); 

 Retrocesso nas politicas sociais; 

 Fazer com que a insituição compreenda o objetivo do estágio e de condições para 

execução; 

 Diálogo da Universidade com Campo de Estágio (ser facilitadora/fomentadora) 

 Aproximar aluno → Instituição (há assombro..../há confronto..) = necessidade de 

melhor preparação para ida aos locais 

 

16:35 – Plenária Final 

 

 Os relatores apresentaram para a plenária uma síntese do que foi discutido em 

salas, Márcia, Fábio e Sandra, expondo no painel do saguão em folhas sulfites. Depois a 

relatoria descreveu conforme consta no texto acima o ocorrido nas salas e na plenária. 

 

16:58 – Fechamento 

 

 Profª Luciana fecha dizendo que Supervisão é trabalho e portanto deve vincular-se 

as atividades do mesmo e ser reconhecida nas instituições e chefia com tal. Aponta a 

importância da Unidade entre os três sujeitos envolvidos: estagiárias/os; supervisoras de 

campo e acadêmica. Os desafios pontuados são também de ordem conjuntural, que 



precisamos cada vez mais se apropriar da totalidade dessa realidade, com análise crítica 

e propositiva.    

Sugestão de encaminhamentos: 

 Conhecer o campo de estágio; 

 Módulos de capacitação das Normativas da profissão (formação/capacitação); 

 Atividades sistemática com visitas aos espaços ocupacionais “in loco”; 

 Nomes dos integrantes da comissão organizadora do próximo evento do Fórum de 

Supervisão de Estágio para 2018: Estudantes: Gabriel, Luciana, Karen, Isabela, 

Carol, Eliana, Isabelly, Jéssica; Kátia.  Supervisores de Campo: Pâmela (PMG), 

Raquel (PMS/Saúde), Luciana (PMS), Dulci (CAMP/PG), além dos professores 

acadêmicos (colocar).  

 

 

Elaborado por: Dulcilene e Sandra. 

 

Santos, 06 de dezembro de 2018. 


