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Universidade Federal de São Paulo 

XVI Fórum de Supervisão de Estágio  

“O Processo de Supervisão de Estágio: Concepção, competências e desafios 

na atualidade”. 

Palestrante Profª Drª: Alzira Maria Baptista Lewgoy 

 

Relatório do XVI Fórum de Supervisão de Estágio 

 

 No dia 25/04 realizamos ao XVI Fórum de Supervisão Acadêmica de 

Estágio, com a presença da convidada, Prfª Drª Alzira Maria Baptista Lewgoy, 

formada em Doutorado em Serviço Social, pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (2007). Atualmente é Professora adjunta do 

Departamento de Serviço Social da UFRGS. 

         Havia em torno de 120 participantes entre estudantes (noturno e 

vespertino), supervisores acadêmicos e de campos e outros convidados 

(estudantes e docentes) de outras universidades. 

 A mesa foi composta pela convidada professora Drª Alzira M. B. Lewgoy 

e pelas estudantes Renata Reis e Vitória Lima. As professoras Andrea e 

Liduina fizeram o acolhimento de boas-vindas a todos (as) supervisores de 

estágios de campo e acadêmico, estudantes e presentes. Apresentaram a 

metodologia para a realização do Fórum que foi realizada em três fases, com o 

objetivo de ter maior envolvimento, participação e aprofundamento das 

questões relacionadas ao estágio supervisionado. As fases foram: 

1. Pré-Fórum. Preparação participativa. Escolha do capítulo IV do livro, 

Supervisão de Estágio em Serviço Social: Desafios para a formação e o 

exercício profissional, para conversar sobre a competência profissional; 

Dimensões do processo de supervisão de estágio; 
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2. Fórum propriamente dito. Sistematização e provocação/questões. 

Momento de reflexão, troca e debate.  

3. Pós-Fórum. Avaliação e análise do Fórum de Supervisão de Estágio. 

Em seguida a professora Luciana Melo, Coordenadora da comissão de estágio, 

também fez uma saudação e teceu algumas considerações referentes aos 

estagio na Unifesp. Segundo Luciana, há 140 estudantes que estão entre o 5º 

e 7º Termo, inseridos nos estágios. Distribuídos entre espaços Privados, 

públicos e ONGs.   

Dentre os municípios que compõem os espaços temos: 

• Os espaços ocupacionais no município de São Vicente, que estão 

atribuídos na Assistência e Saúde. 

•  Em Santos as atribuições dos espaços estão na Assistência, Gestão e 

Saúde.  

• Em Cubatão a atribuição se encontra nas empresas privadas como 

assistência do trabalho. 

 O município de Santos estava em greve, e com isto os estágios foram 

interrompidos, mas houve apoio de todos (as), para este movimento de luta, 

que perpassou a vida acadêmica e de toda uma sociedade. Lembrando-se da 

greve geral dia 28/04, e desafiando um supervisor de campo de estágio a 

representar o próximo Fórum. 

A Profª Alzira parabenizou a construção da metodologia diferente para o fórum 

de supervisão e pela inovação. 

Iniciando a sua fala, a profa Alzira ressalta que a Supervisão tem que ser 

compreendida no presente e em sua concepção de acordo com a Política 

Nacional de Estágio, proposta pela Abepss. Sob esta concepção, a supervisão 

de estágio adota a tríade: supervisores acadêmicos, supervisão de campo 

juntamente com o estudante, compõem os sujeitos do processo de supervisão. 
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A profa Alzira refletiu sobre os desafios da atualidade na relação trabalho do 

assistente social e aprendizagem desse trabalho  na relação com os 

estudantes e os desafios, limites e possibilidades nos espaços ocupacionais. 

Também destacou como a educação é compreendida e direcionada em uma 

sociedade, que vive uma precarização total de direitos e a educação como 

mercadoria. Assim, contextualizou e problematizou o cenário educacional e 

profissional, tecendo críticas a formação como está configurada hoje e também 

teceu críticas ao ensino EAD. O EAD ameaça a formação em Serviço Social no 

ensino precarizado, que segundo ela tende a se intensificar ainda mais a 

precarização da formação superior com base nas contrarreformas do Estado 

Brasileiro. Estabeleceu também os nexos do ensino superior com o ensino 

médio e fundamental, ambos sendo sucateado de diversas formas; dentre eles 

está a mercantilização e a privatização. 

A profa. Alzira também relata dentro da precariedade do ensino EAD, sobre as 

condições do estagiário trabalhador, como desafio a ser analisado. A carga 

horária, que implica no estreitamento de vínculos nos espaços ocupacionais. E 

a efetivação da EAD, como forma de ofertar um ensino a este público alvo, que 

devido ser “estudante trabalhador” não tem boas condições (tempo e outras) de 

estudo. Possivelmente, as instituições de formação estão colocando no 

mercado de trabalho  profissionais com defasagem na sua formação. 

A educação no Brasil está se tornando cada vez mais precária. As condições 

de trabalho supervisionado, tanto na esfera pública, como privada, estão 

escassas. O supervisor deve ser presente, tanto de campo como acadêmico. 

Para discutir, refletir e dialogar com o estudante e este poder dialogar com as 

partes. 

A profa Alzira nos desafia com algumas perguntas, inquietações: Que 

universidade nós queremos? Que formação queremos? Que estágio 

queremos? Uma questão que não quer calar, mas por outro lado nos leva a 

refletir como o ensino está vulnerável as mazelas do capital.  

A profa Alzira conclui nos convidando a pensar concepções e estratégias 

pedagógicas e metodológicas, a serem discutidas diante do ensino que é 



4 

 

ofertado em modalidade de ensino presencial e EAD. E reflete sobre o 

compromisso de pensar uma educação de qualidade e que atinja toda uma 

camada social trabalhadora. 

No debate, houveram algumas perguntas feitas tanto por escrita quanto 

verbalmente. 

Ao final do Fórum, foi escolhido os supervisores de campo: Fernando (Chico) e 

Lidiane para compor a Comissão Organizadora do XVII Fórum de Estágio.  

Este Relatório foi feito pela estudante Sandra Dias e pela professora Liduina 

Oliveira. 

Comissão Organizadora do Fórum de Estagio Supervisionado: 

Andrea Torres (professora) 

Eliana (estudante) 

Fernanda Batista (estudante) 

Josefa dos Santos (estudante) 

Lena Costa (estudante) 

Liduina Oliveira (professora) 

Moisés Araújo (estudante) 

Renata Reis (estudante) 

Sandra Dias (estudante) 

Vitória Lima (estudante) 

 

 

 A Seguir apresentamos os slydes utilizados pela profa. Alzira na sua 

apresentação. 
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Alzira Mª Baptista Lewgoy
Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS

Docente e supervisora acadêmica do estágio

Coord. do Grupo de Pesquisa sobre Formação e Exercicio Profissional -
GFESS/ CNPq

alzira.lewgoy ufrgs.br

O Processo de Supervisão de Estágio:

concepção, competências e

desafios na atualidade

Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP
Comissão de Estágio em Serviço Social

Sao Paulo ,  25   de  abril de 2017
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Tudo flui? Tudo está em movimento e nada 

dura para sempre. Por esta razão, "não 

podemos entrar duas vezes no mesmo rio". 

Isto porque quando entro pela segunda vez 

no rio, tanto eu quanto ele já estamos 

mudados.

Heráclito
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Heráclito nos chama a atenção para o fato de que o 
mundo está impregnado por constantes opostos e em 

permanente mudança. 

É nesta perspectiva que as profissões estão desafiadas a 
compreender o seu tempo presente. 

Assim, é fundamental sintonizar a Supervisão de 
Estágio ou o Estágio  Supervisionado na formação e no 

exercício profissional em Serviço Social com as 
repercussões tanto das transformações dos processos 

macroscópicos no trabalho cotidiano docente quanto nos 
espaços sócio-ocupacionais, dos campos de estágio.
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É necessário ........
Contextualização do Cenário 

Educacional e 

Profissional Brasileiro

Reflexão sobre as

exigências e as requisições 

para a  supervisão e o estágio 

CONCEPÇÃO E COMPETÊNCIAS  

Identificar 

conexões e alterações entre as partes

e o sentido de cada parte e do todo.

Visualização dos  desafios 

atuais para o processo de

supervisão de estágio
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É necessário ........
Contextualização do Cenário 

Educacional e 

Profissional Brasileiro

Reflexão sobre as

exigências e as requisições 

para a  supervisão e o estágio 

CONCEPÇÃO E COMPETÊNCIAS  

- As contrarreformas do Estado e os impactos na Política de 
Ensino Superior e nas demais políticas;
- A questão da qualidade e da competência profissional;
- A Concepção de estágio supervisionado e supervisão 
direta em Serviço Social e o aparato legal e institucional.

Visualização dos  desafios 

atuais para o processo de

supervisão de estágio

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

As 

Contrarreformas 

do Estado e os 

seus impactos na 

Política de 

Ensino Superior

Ponto de Reflexão 

Reformas  Educacionais -inicio gov 

FHC - Situadas dentro  mudança 

mais ampla consubstanciada na 

Reforma do Estado

Desafios

Reforma da Educação - Focalização 

dos gastos públicos com a  educação 

no ensino médio e fundamental -

deixando o ensino superior ao 

encargo das instituições privadas. 

Orientação que atende duplamente 

o mercado, - prepara minimamente 

a população pobre para o ingresso no 

mercado de trabalho, e deixa aberto 

um vasto campo para ser explorado 

pela iniciativa privada nos ensinos 

técnico e superior (HADDAD e 

GRACIANO, 2004).

Cenário de risco para o 

projeto de formação 

profissional, pela alteração 

de um conjunto de 

elementos que configuram 

o ensino superior , que 

expressam  na disputa pela 

direção a ser dada à 

politica  de educação 

superior e nela, a 

concepção de educação 

como direito social.
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As 

contrarreformas 

do Estado e os 

seus impactos na 

Política de Ensino 

Superior

Ponto de Reflexão 

Metamorfose  da Universidade

Contemporânea
Desafios

•Instituição Social a Universidade

operacional - uma entidade 

administrativa, regida por contratos de 

gestão, avaliada por índices de 

produtividade,  calculada para ser flexível 

e estruturada por estratégias e programas 

de eficácia organizacional , ao ser 

definida e estruturada por normas e 

padrões alheios ao conhecimento e à 

formação intelectual; 

• Organização- Voltada para si mesma 

como estrutura de gestão e de arbitragem 

de contratos. Em outras palavras, a 

universidade está virada para dentro de si 

mesma, mas, como veremos, isso não 

significa um retorno a si, e sim, antes, 

uma perda de si mesma (CHAUÍ, 2001). 

Visualizar a lógica 

mercantilizada e empresarial 

impressa no trabalho que é 

executado na universidade. 

Lógica - Privatização dos 

serviços / pensar o ensino 

superior segundo critérios do 

mundo empresarial, ou seja, 

válidos para quaisquer tipos 

de investimentos, na 

perspectiva do 

“custo/benefício, 

eficácia/inoperância e 

produtividade” (IAMAMOTO, 

2000)
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9

As 

contrarreformas do 

Estado e os seus 

impactos na 

Política de Ensino 

Superior

Ponto de Reflexão 

Rebatimento nos 
acadêmicos...

Desafios
Pesquisas:

Lewgoy ( 2013)

Lewgoy; et.all (2016) 

- Vulnerabilidades no ensino,
expressas na dificuldade de 
escrever, de interpretar textos, de 
abstrair conceitos;

Empobrecimento da vida cultural 

e política da universidade pelo 

não envolvimento, engajamento;  

- Custo do curso e  suprimento 

das  necessidades de 

sobrevivência,- as condições 

objetivas de que dispõe o aluno 

para seu processo de 

aprendizagem, em especial 

quando se trata de aluno 

trabalhador ou trabalhador aluno.

-Requisição de estágios 

remunerados por parte dos 
estudantes e a escassa oferta de 

espaços que oferecem 

remuneração;

Tempo – necessário e 
disponibilizado para a aquisição de 

informações e de posturas que 
respondam às exigências da 

competência profissional;

Alunos não realizando estágio, pois 
trabalham e não podem abrir mão de 
seu emprego,  buscando campos de 
estágio aos finais de semana - uma 
tendência no cenário atual;
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10

As 

Contrarreformas 

do Estado e os 

seus impactos na 

Política de 

Ensino Superior

Ponto de Reflexão

Os estágios estão adquirindo 

crescentemente o caráter de 

emprego para o estagiário.

Desafios
Pesquisas:

Lewgoy ( 2013)

Lewgoy; et.all (2016)

Constituição do estágio 

como fonte de renda, 

inclusive para pagamento das 

mensalidades escolares, e isto 

tem refletido diretamente na 

formação profissional 

(OLIVEIRA, 2004).

A bolsa torna-se mais 

importante que sua 

experiência no campo de 

estágio, pois ela é 

instrumento de sua 

permanência no curso.

Requisição de estágios 

remunerados por parte 

dos estudantes e a 
escassa oferta de 
espaços que oferecem 
remuneração;

Repensar a forma de 

ensinar para o perfil do 

discente, cujas 
condições de vida e de 
sobrevivência, por vezes 

se identifica como os do 
usuário da atuação 
profissional;
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As 

contrarreformas 

do Estado e os 

seus impactos 

na Política de 

Ensino Superior

Ampliação do 

EAD e suas 

implicações na 

qualidade da 

formação 

profissional do 

assistente social.

Pontos de Reflexão

Realização da supervisão 

direta:   (concepção de 

supervisão  Dcs/ 

Res.533/CFSS):

Desafios
Pesquisas:

Lewgoy ( 2013)

Lewgoy; et.all (2016)

-Carga horária prevista na 

PNE para supervisão de 

estagio 

-Concepção de Estágio 

preconizada pelas DCs, 

fragilizando a direção social do 

trabalho profissional;

- Tecnificação da formação 

profissional / concepção 

instrumental de estágio- como 

prestação  de serviços e não 

como momento privilegiado na 

formação profissional( 

discurso =/= da ação.

O diálogo permanente entre os 
supervisores acadêmico e de 
campo,

O estreitamento dos vínculos 

institucionais com os campos de 

estágio, inclusive com a 
realização de visitas, reuniões 
com os supervisores de campo;

Organização de Fóruns de 
Supervisaõ, é um tema sugerido 

como  pauta para debate e  de 
reafirmação da modalidade de 
estágio em sintonia com a 

legislação profissional.
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As contrarreformas do 
Estado e os seus 

impactos na Política de 
Ensino Superior

Ampliação do EAD e suas 

implicações na qualidade da 

formação profissional do 

Assistente Social. 

Ponto de Reflexão 
Como vem se efetivando a 

supervisão de estágio  nos 

cursos de SS  credenciados pelo 
MEC Presencial e EAD 

conforme as Dcs´

Desafios

Lewgoy; et.all (2017)

SUL I

SUL II

LESTE

CENTRO OESTE  

NORTE

NORDESTE

Crescimento acentuado 
do número  de 
profissionais  formados 

em ambas as modalidades
Qual será o impacto  o 
que virá a gerar no 

mercado de trabalho 

profissional?

A proliferação do Ead
tem contribuído para o 

processo de precarização
do estágio curricular no 
âmbito na formação 

profissional;
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13

As contrarreformas 

do Estado e os seus 

impactos na 

Política de Ensino 

Superior

Ampliação do EAD 

e suas implicações

na qualidade da 

formação 

profissional do 

assistente social.

Pontos de Reflexão

Descumprimento das DCs e da 

Resolução 533/CFSS sobre a  

supervisão direta

Desafios
Pesquisas:

Lewgoy ( 2013)

Lewgoy; et.all (2016)

-Ausência da figura do supervisor 

acadêmico junto ao aluno, tendo 

como mediador o tutor 

eletrônico/professor-

orientador(mais recentemente 

professor tutor);

- Função acadêmica transferida 

para o tutor eletrônico e para o 

supervisor do campo, gerando 

confusão de atribuições, sendo esta 

uma das demandas que chega aos 

CRESS/ fiscalização;

-Fragilidade de interlocução entre 

os sujeitos envolvidos;  

- Garantir as DCs, como 
estratégia política da categoria 
profissional em face das 

propostas pedagógicas que vêm 
nascendo sem conexão com as 
DCs, sinalizando possibilidades 

de constituição de um novo 
projeto profissional.

- Choque entre a Proposta da 
PNE e amodalidade de EAD, no 
qual o estágio é concentrado, ou 

seja, nãodistribuído durante o 
semestre letivo, muitas vezes o 
estagiário realiza oestágio em um 
mês, e neste mês eleelabora os 

documentos Planos e Relatórios 
de Estágio, e também um Projeto 
de trabalho.  
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AS superviosr de campo- CRAS .” Quem procurou o campo de estágio e
orientador de campo nos meus casos sempre foi o acadêmico, trazendo
consigo uma carta de apresentação do estagiário ao campo de estagio.
Carga horária- varia de acordo com a universidade, geralmente 150 horas
por estágio.
Supervisão - 2 dias por semana, seguindo as etapas: Estágio 1, observação;
Estágio 2, Construção de Projeto de Intervenção baseado nas demandas
advindas do campo de estágio; Estágio 3, execução do Projeto;
Avaliação do estagiário nos moldes dos documentos padrões da
universidade em cada final de estágio (orientador de campo realiza)
Visitas do supervisor acadêmico ao campo de estágio- Houve casos que
não recebi nenhuma visita durantes os três períodos de estágio.
Dificuldades- Não exigência do Diário de Campo pela  universidade e 
pouca importância para o período de estágio.  Trata  o estágio obrigatório  
não como algo que pode subsidiar a trajetória acadêmica e profissional do 
aluno. O aluno não domina as rotinas e exigências da universidade.  
Insegurança.  Pouca prática com a produção textual. pouquíssima relação 
e conhecimento bibliográfico. 

Alguns fragmentos da entrevista exploratória 

na modalidade Ead  
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Supervisor acadêmico- UNIP- Tutor . É contratada somente para o estágio, 4 horas por
semana(pode ir no polo da UNIP, ou ir no campo de estágio, ou responder por email,
ligação, waths...) Recebe R$ 670,00, com CTPS assinada e todos os direitos trabalhistas.
Ajuda muito no orçamento este valor, pois trabalha em outras duas instituições, numa
delas trabalha 20 horas semanais e recebe pouco mais de R$ 1.200,00 por mês.
As acadêmicas procuram campo de estágio e a UNIP firma convênio/oficializa.
Carga horária estágio- 450 horas dividida em 4 módulos.

Não possuem mais Projeto de Intervenção, não é mais exigido. Não tem mais
TCC/monografia para conclusão do curso. Realizam uma análise de caso e a defendem,
exigência da UNIP.
Avaliação do estagiário o acadêmico envia um portfólio(relatório do estágio, análise
institucional, fichas de frequência) e diário de campo para a UNIP de São Paulo, onde a
documentação é avaliada. A supervisora não ajuda nesta avaliação, não sabe exatamente
o que fica guardado no pólo onde trabalha, sabe que alguns documentos ficam
guardados, mas o material do estágio é enviado e arquivado na UNIP de São Paulo.
Visitas do supervisor acadêmico ao campo de estágio- duas visitas no campo de estágio
por acadêmica. Se preciso ela vai mais, se supervisora de campo ou acadêmica solicitam.
Conhece pouco da PNE
.Acha uma grande dificuldade o estágio EAD para os aluno. Muito vago, uma defasagem
teórica muito grande. “Se nós que fizemos 4 anos de faculdade presencial já nos deparamos com
situações diversas e às vezes não sabemos como agir, o que fazer, imagina que teoria estas meninas terão
para enfrentar o dia a dia de trabalho delas?” Quando as acadêmicas tem dúvidas das mais
diversas, elas ligam para um 0800 e um atendente fala e direciona para um técnico.

Alguns fragmentos da entrevista exploratória 

na modalidade Ead  
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Estagiária ( UNOPAR).” Segundo a estagiária são eles quem procuram o
campo de estágio, quando encontram levam um formulário da UNOPAR
para a supervisora de campo preencher e posteriormente a UNOPAR dá
retorno se aceitaram a instituição
Carga horária- Não sabia responder ao certo a quantidade de horas do 
estágio, acredita que são 400 horas divididas em 3 módulos(semestres) 
esporádica, realizam mais uma avaliação do dia do estágio com o diário
de campo.
Supervisão: A supervisora acadêmica compareceu uma vez na instituição,
três semanas após o início do estágio, sendo o único momento onde se
reuniram as 3: supervisora acadêmica, supervisora de campo e acadêmico.
Teve uma supervisão acadêmica onde a supervisora leu o diário de campo
e comentou/avaliou o diário. Sua supervisora de campo ficou resistente
em acolhê-la, pois já teve experiência que não tinha sido exitosa.
Desconhece a Política Nacional de Estágio. Lembrou da Iamamoto como
referência bibliográfica da graduação.
Avaliação da aluna: Ensino EAD exige muito do aluno, o aluno tem que
“correr atrás”, no presencial acredita que o conteúdo é mais “mastigado”.

Alguns fragmentos da entrevista exploratória 

na modalidade Ead  
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A questão da 

qualidade e da 

competência 

profissional

Ponto de Reflexão

Qualidade profissional passa pela 

compreensão que se tem de 

qualidade

Desafios

Qualidade, competência, ética

são palavras tão rapidamente 

difundidas que perderam seu 

significado. Utilizadas em 

contextos tão diferentes e por 

atores políticos com direção de 

sentido com sentidos muitas 

vezes opostos, volatilizaram-se, 

a ponto de não sabermos mais 

qual o seu significado, que 

caminhos iluminam e a que 

finalidades nos conduzem 

(PIMENTA, 2005).

Desvendamento entre o

caráter “retórico” da 

qualidade e o caráter 

ideológico do discurso 

porque  vão se 

instituindo como 

competentes na 

sociedade, cujo papel é 

mascarar a existência de 

dominação na sociedade 

dividida e hierarquizada 

em que vivemos. 
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A questão da 

qualidade e 

da 

competência 

profissional

Pontos de Reflexão Desafios

Lewgoy; et.all (2016)

O significado dado hoje à qualidade

pode se converter em uma palavra de 

ordem mobilizadora, um grito de guerra 

em torno do qual se juntam todos os 

esforços, resumindo-se a uma “retórica 

da qualidade” (ENGUITA, 1995).

O significado polissêmico dessa 

expressão pode mobilizar reivindicações 

de diferentes segmentos e categorias 

profissionais,

Ex:  A.S e Profºs  desejam melhores 

salários e mais recursos para a educação; 

Acadêmicos, almejam um resultado 

educacional a menor custo ou 

gratuitamente;  Dirigentes das 

instituições de ensino superior, uma 

força de trabalho mais disciplinada e 

flexibilizada. 

A diferenciação na formação 

permanente entre os 
supervisores, tendo em vista 
que apenas os supervisores 

acadêmicos tiveram ou tem 
capacitações contínuas para 

o exercício da supervisão;

A diferenciação entre o 
estagio supervisonado no  

Ensino na modalidade 
Presencial e  na modalidade 
do EAD
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A questão da 

qualidade 

e da 

competência 

profissional

Pontos de Reflexão
Desafios

Lewgoy; et.all (2016)

A competência constitui-se pelo 

domínio dos conteúdos de sua área 

específica de conhecimento, pela 

sua operacionalização e pela sua 

dimensão política, quando atenta à 

finalidade da ação e ao 

compromisso profissional. 

Implica também a dimensão ética, 

que envolve postura crítica e 

investigativa para com os 

fundamentos e o sentido atribuído 

aos conteúdos, aos métodos, aos 

objetivos, tendo como referência a 

afirmação dos direitos (LEWGOY, 

2009).

Supervisores de campo - o 
recebimento de novos alunos-

estagiários, pelas diversas 

atribuições que os profissionais 
exercem nos espaços 
sócioocupacionais. 

Docentes supervisores -

De modo geral, direta ou 

indiretamente, conhecem a PNE 
e, parcialmente a resolução 533/ 

2008.

Docentes / AS tutores da 
modalidade EAD  desconhcem 

a PNE e assitentes sociais 
conhcem ams naõ tem domínio
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A questão da 

qualidade 

e da 

competência 

profissional 

Pontos de Reflexão

.

Desafios

Lewgoy; et.all (2016)

O processo é atravessado pelas 

contradições da realidade social, na 

qual encontra-se inserida a 

instituição e os sujeitos sociais e 

políticos. Nele apresentam-se um 

conjunto de interesses e demandas 

divergentes e muitas vezes 

antagônicas. 

O processo de supervisão não  

pode ser reduzido à mera 

preparação de tarefas, ação atrelada 

à burocracia, aos ditames 

mecânicos, rotineiros e 

essencialmente técnicos. Cuidado  

com a adoção da supervisão numa 

perspectiva controladora.

Processo  da supervisão de 
estágio, ao fazer a mediação 
entre formação e exercício, não 

é apresentado os pressupostos 

que balizam os processos de 
natureza didático-pedagógica. 

As  atividades  propostas em 
supervisão são as vezes  
contrárias a Resolução 533 do 

CFESS (1996);
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Concepção de Estágio 

supervisionado em 

Serviço Social  

[...] uma atividade curricular obrigatória que 

se configura a partir da inserção do aluno no 

espaço sócio-institucional objetivando 

capacitá-lo para o exercício do trabalho 

profissional, o que pressupõe supervisão 

sistemática. Esta supervisão será feita pelo 

professor supervisor e pelo profissional do 

campo, através da reflexão, acompanhamento 

e sistematização com base em planos de 

estágio, elaborados em conjunto entre 

unidade de ensino e unidade campo de 

estágio, tendo como referência a Lei 8662/93e 

o Código de Ética do Profissional (1993) 

(ABESS/CEDEPSS, 1997).
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Concepção 

de 

Supervisão 

em Serviço 

Social

Pontos de Reflexão Desafios
Lewgoy; et.all (2016)

O Estágio supervisionado curricular, nas 

modalidades obrigatório e não-

obrigatório, é um processo didático-

pedagógico que se consubstancia pela 

“indissociabilidade entre estágio e 

supervisão acadêmica e profissional” 

(ABESS-CEDEPSS,1997, p.62), um dos 

princípios das diretrizes curriculares 

para o curso de SS. Caracteriza-se pela 

atividade teórico-prática, efetivada por 

meio da inserção do (a) estudante nos 

espaços sócio-institucionais nos quais 

trabalham os (as) assistentes sociais, 

capacitando-o (a) nas dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-

operativa para o exercício profissional 

(PNE, 2010, p. 14).

Articular organicamente 
o trabalho da supervisão 
acadêmica e a de campo 
na atividade de estágio .. 

Finalidade: Conhecer e 

refletir com os estagiários, 

em pequenos grupos, a 

realidade profissional nos 

campos de estágio, 

reconhecer os limites e 

possibilidades das respostas

profissionais nas diferentes 

organizações no 

enfrentamento das 

expressões da "questão 

social"
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Concepção de 

Supervisão de 

estagio em 

Serviço Social  

Pontos de Reflexão Desafios

PNE: Estágio supervisionado 

curricular- não obrigatório

Preconizado pela Lei 11.788/2008, se 

configura como atividade 

complementar, de caráter opcional; 

Assumido pela UFA deve estar 

assegurado no PPP como atividade 

curricular optativa, integrante dos 

componentes complementares da FP;

Inserção do(a) estudante no 

campo/área do Serviço Social, 

mediante acompanhamento de AS 

docente da UFAs e assistente social do 

campo de estágio.

Articular organicamente 

o trabalho da supervisão 

acadêmica e a de campo na 

atividade de estágio ..

Necessidade de 

compreensão sobre as 

legislações e normativas 

referente a supervisão de 

estágio por parte dos 

docentes assistentes sociais, 

que exercem a função de 

coordenadores de curso, 

coordenadores da comissão 

de estágio e dos supervisores 

acadêmicos;
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Concepção de 

Supervisão em 

Serviço Social  

Lei nº 8.662/1993 , Responsabilidade atribuída aos 

Assistente Sociais como atribuição privativa. Dispõe 

no seu artigo 5º, inciso VI, sobre o treinamento , 

avaliação e supervisão direta de estagiários de 

Serviço Social;

CFESS Resolução n. 533/2008, art. 2º. A supervisão 

direta de estágio em Serviço Social é atividade 

privativa do assistente social, em pleno gozo dos 

seus direitos profissionais, devidamente inscrito no 

CRESS de sua área de ação. A conjugação entre a 

atividade de aprendizado desenvolvida pelo aluno 

no campo de estágio, sob o acompanhamento direto 

do supervisor de campo e a orientação e avaliação a 

serem efetivadas pelo supervisor vinculado a 

instituição de ensino, resulta na supervisão direta. 
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Concepção de 

Supervisão em 

Serviço Social  …

Pontos de Reflexão Desafios

Entendimento que a supervisão 

de estágio,  é face do mesmo 

processo e, ao mesmo tempo, 

possui  atribuições distintas.

Efetivação  do processo ensino-

aprendizagem , relacionada a 

percepção deste  espaço como de 

planejamento,  construção, 

problematização, reflexão e de 

sínteses permanente, entre a 

tríade, em sintonia com as DCs e 

com outros componentes  do 

projeto ético-político profissional.

A inexistência da disciplina 

de Estágio na grade 

curricular o que infere como 

hipótese  à  precarização do 

processo do ensino teórico-

prático, pois não há 

momento específico para as 

reflexões sobre o fazer 

profissional e o 

embasamento teórico;  
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Concepção de 

Supervisão em 

Serviço Social  

Pontos de Reflexão Desafios

Dimensão teórico-ético-

política, entendendo 

que essa dimensão 

oferece pressupostos 

para as atividades 

operativas dos 

estagiários nas 

instituições, direcionam 

as competências e 

habilidades à 

compreensão de que o 

técnico e político são 

dimensões tratadas de 

forma unívoca. 

Compreensão da supervisão 

acadêmica como processo 

que vai além do ensinar-a-

fazer e do aprender-a-fazer, 

e o da supervisão no campo

é o de colaborar “[...] 

diretamente no processo de 

formação acadêmica do 

aluno, desempenhando uma 

função pedagógica ao 

constituir o [...] elo 

privilegiado da relação entre 

instituição/campo de 

estágio e o processo de 

ensino [...]” IAMAMOTO, 

1992 p. 206). 

 



30 

 

27

Concepção de 

Supervisão de Estágio 

em Serviço Social 

Uma construção social circunscrita ao contexto 

profissional que lhe confere sentido, instituindo-se 

em processo que pressupõe ver sobre, não no 

sentido de superioridade, não em termos de 

hierarquia, mas de modo perspectivado, 

incorporando a história, as contradições e as 

superações. Significa participar da totalidade, 

vendo o presente e projetando o futuro segundo o 

ângulo abrangente das várias relações que 

abarcam o ato de ensinar e aprender, cuja tarefa 

principal é garantir, para além da unidade 

didática entre ensino e aprendizagem, o alcance 

teórico-metodológico e técnico-político da ação 

profissional. Constitui-se em instância que articula 

e dá visibilidade às inter-relações entre 

instituições, sujeitos e outras áreas e saberes e 

entre as dimensões ético-política, teórico-

metodológica e técnico-operativa, as quais 

asseguram a competência profissional ( LEWGOY, 

2009).
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A direção teórico-técnico-política do processo de 
supervisão de estagio pressupõe concepção, 
objetivos, estratégias pedagógicas e metodológicas, 
conhecimento das expressões da questão social e da 
realidade dos campos de estágio, conhecimento dos 
saberes profissionais das áreas trabalhadas, incentivo 
à investigação, articulação constante e programática 
entre os sujeitos do processo _ alunos, professores, 
supervisores acadêmicos e de campo e a coordenação 
de estágio. Também se faz necessária nessa 
caminhada a interlocução com outras áreas e saberes.

Concluindo,  busco inspiração em  Tiago de Mello (1978, p. 

12), quando ele diz: “quem sabe o que está buscando e onde 

quer chegar, encontra os caminhos certos e o jeito de 

caminhar”.
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O Serviço Social é uma profissão de caráter 
educativo; assim, o trabalho dos supervisores de 
campo e acadêmicos tem uma dimensão pedagógica e 
constitui o fio condutor desse processo, pela 
supervisão de estágio na docência e pelo trabalho 
exercido pelo supervisor de campo na organização, 
tendo em vista à dimensão técnico-política. 

Nessa perspectiva faz-se necessário, vigilância e 
“compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados na articulação com outros profissionais e 
trabalhadores” (BRASIL, 2004). 

Desafiando-nos a .......
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Prossigo querendo ficar, como docente e pesquisadora, 
empreendendo novas caminhadas, na socialização do meu 

aprendizado, na direção da materialização da PNE , na qualidade do 
processo de formação do assistente social, marcadas pelo dinamismo 

sócio-histórico do cotidiano da vida social, no qual se encontra 
circunscrita a supervisão de estágio. O desafio inicial persiste, e a 
experiência vivida reconstrói e me anima a buscar uma constante 

atualização.  

E você que estão aqui hoje  já se perguntaram quais 
os nossos   desafios nos processos de supervisão de 

estágio?

Como bem retrata a música de Milton Nascimento “ 

A vida se repete na estação
Tem gente que chega pra ficar

Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar

Tem gente que vai querer ficar
Tem gente que veio só olhar....
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Obrigada !
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