
Orientações - 2º semestre de 2021.
Regulamento de Estágio do Curso de Serviço Social  - 2016

Estágio Supervisionado
Curso de Serviço Social



Bem-vindos/as ao estágio!

O estágio obrigatório
supervisionado será ofertado para 
os/as estudantes ingressantes no 
curso até 2018.

A excepcionalidade aprovada em reunião
da Comissão de Curso, para o semester 
2021.2, é a autorização do estágio para 
os/as estudantes ingressantes 2019, aptos
ao estágio e selecionados em processo
seletivo de estágio com bolsa.



O Estágio em Serviço Social, um 
componente curricular obrigatório 
indispensável à integralização do 
processo de formação acadêmica do/a 
estudante e condição para obtenção de 
diploma no Curso de Serviço Social.



Estágio curricular

O Estágio, como espaço de 
aprendizagem profissional, é um 
processo didático-pedagógico. 
Caracteriza-se pela atividade teórico-
prática, efetivada por meio 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 
trabalho profissional (PNE ABEPSS, 
2010).



Estágio Supervisionado em 
Serviço Social

Supervisão Acadêmica de 
EstágioO Estágio em 

Serviço Social se 
estrutura em duas 
Unidades 
Curriculares 
articuladas e 
simultâneas: 

1

2

O/a estudante deve matricular-se nas duas UCs.



Distribuída nos termos, da seguinte 
forma:
Estágio I. 140 horas, no 6º termo; 
Estágio II. 140 horas, no 7º termo; 
Estágio III. 140 horas, no 8º termo.

A carga horária total e obrigatória 
da atividade de Estágio 
Supervisionado em Serviço Social 
no Curso de Serviço Social da 
UNIFESP – Campus Baixada 
Santista é de 420 horas. Como se organiza e 

quando ocorre o 
Estágio:

1

2

É vedado o cumprimento da carga horária total e obrigatória de estágio em 
um único semestre.



Pré- requisitos

O Estágio Supervisionado em 
Serviço Social exige, como pré-
requisito, a aprovação nas 
unidades curriculares 
Fundamentos Históricos, 
Teóricos e Metodológicos do 
Serviço Social I, II e III e Ética 
Profissional.



Modalidade de Estágio

A modalidade de estágio ofertada é 
Estágio Obrigatório - não será 
ofertado Estágio Não Obrigatório. 
O/a estudante, portanto, deve se 
desligar do campo de estágio após 
a conclusão do Estágio III.

O estágio pode ser com ou sem 
bolsa. A carga horária semestral 
obrigatória de 140h é miníma e os 
estágios com bolsa costumam 
exigir uma carga horária maior.



Como prática docente, a supervisão é 
tarefa do supervisor/a acadêmico/a. 
Compreende o processo de ensino-
aprendizagem que se estabelece entre 
professor/a supervisor/a acadêmico/a e 
o/a estudante, em diálogo com o /a 
supervisor/a de campoa partir da 
atividade cotidiana do estágio, mediante 
uma dada programação que vise ao 
reconhecimento dos nexos entre os 
conhecimentos do Serviço Social e a 
realidade profissional.

Supervisão 
Acadêmica de 
Estágio



É tarefa do/a assistente social, 
supervisor/a  de campo no contexto 
institucional, acompanhar o/a estudante 
em atividades relativas ao trabalho 
profissional. Compreende o processo de 
desenvolvimento das habilidades 
técnico-operativas, teórico-
metodológicas e ético-políticas, 
mediante uma dada programação que 
vise ao atendimento das demandas 
frente à realidade social e às alternativas 
de enfrentamento às manifestações da 
questão social que emergem do 
cotidiano do trabalho profissional.

Supervisão de 
Campo



Como se formaliza o estágio?
Convênio e Termo de Compromisso de Estágio - TCE.

O Convênio é celebrado entre a UNIFESP e o 
campo de estágio

CONVÊNIO

1

O Termo de Compromisso de Estágio é 
ajustado entre a UNIFESP, o campo de estágio e 
o/a estudante estagiário/a

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO -
TCE

2



Convênio

Caso a instituição em que se deseje estagiar não possua convênio com a 
UNIFESP, é possível celebrar através do Edital de Chamamento disponível 
no link: http://www.unifesp.br/reitoria/prograd/convenio/convenios-
credenciamento/551-baixada-santista-edital-de-chamamento-publico-n-22-
2017 

O processo é encaminhado pelo Setor de Convênios e pelo Setor de Estágios 
do Campus Baixada Santista - com acompanhamento da Coordenação de 
Estágios do Curso.



Termo de Compromisso de Estágio - TCE

O TCE deve ser providenciado pelo/a estudante, encaminhando para a Secretária do Setor de Estágios do 
Campus - Esmeralda (esmeralda.rocha@unifesp.br)  - as seguintes informações:

• Nome completo
• RG
• CPF
• Curso
• Semestre
• Professor supervisor
• Local do estágio
• Preceptor (supervisor do local)
• Data de início e término
• Dias da semana
• Horário
• Valor da bolsa-auxílio (quando houver)
• Valor de vale transporte (quando houver)

As assinaturas são realizadas virtulmente, através do SEI. O/A estudante deve realizar o cadastro para que 
possa assinar e acompanhar as demais assinaturas. Para realizar o cadastro de usuário externo SEI deve ser 
acessado no link abaixo a opção "me cadastrar como usuário externo":
https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/novo-sei-unifesp?id=261:usuario-externo



Get ready like you’re 
going to the office.Os/As estudantes devem estar 

atentos/as ao término do período do 
estágio no Termo de Compromisso 
para providenciar sua renovação.



Estágio no conexto de Pandemia

Em reunião de Comissão de Curso, realizada no dia 01/07, 
foram aprovados algumas condições para a realização do 
estágio no semestre 2021.2:

- Estudantes ingressantes até 2018 e, excepcionalmente, 
estudantes ingressantes 2019 em estágio com bolsa.

Considerando ainda, no contexto de pandemia pela COVID-
19, o desejo do/a estudante e as condições objetivas do 
campo de estágio e do/a supervisor/a de campo.

A retomada ou o início do processo de estágio não é 
obrigatório e orienta-se que o estágio ocorra de forma 
híbrida, com atividades presenciais e remotas, diminiuindo o 
tempo de exposição do/a estudante aos riscos de 
contaminação, no campo de estágio e no deslocamento.



Estágio no contexto de 
Pandemia

O curso acompanha as orientações e determinações 
das instâncias da UNIFESP e dos Governos - municipal, 
estadual e federal.

Em caso de fase vermelha do Plano SP do Governo do 
Estado de SP, orienta-se que as atividades de estágio 
presenciais sejam suspensas e adaptadas para o 
modelo remoto.



Regularização do Estágio no contexto 
de Pandemia

O/A estudante deverá assinar três documentos elaborados pela 
Comissão de Estágios do Instituto Saúde e Sociedade e 
aprovados pela CEG, de modo que a decisão e a responsabilidade 
pela retomada/início do estágio seja partilhada pelos sujeitos  
envolvidos.



Regularização do Estágio no 
contexto de Pandemia

Documento assinado pelo/a estudante, responsável 
pelo campo de estágio e coordenação de estágios do 
curso.

DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO ESTÁGIO

2

Documento assinado pelo/a estudante, 
coordenação de estágios do curso e 
coordenação de curso.

AUTODECLARAÇÃO DE TREINAMENTO DE 
BIOSSEGURANÇA

1



Regularização do 
Estágio no contexto de 
Pandemia

Os documentos serão enviados pela 
coordenação da comissão de estágios do curso 
para os/as estudantes que, após assinarem os 
termos e colherem assinatura do campo de 
estágio, devem retornar os documentos para a 
coordenação de estágios. O prazo para o envio 
dos termos assinados é de até, 10 dias após o 
início das atividades de estágio.



Sobre o Regulamento de Estágio

É o documento que regulamenta o processo de Estágio Supervisionado
em Serviço Social.

O Regulamento de Estágio está em acordo com as Diretrizes
Curriculares para o curso de Serviço Social (ABEPSS/MEC), com as 
legislações que regulamentam a profissão e o estágio e com o Projeto
Político Pedagógico do curso de Serviço Social da UNIFESP, campus 
Baixada Santista e com as normatizações da UNIFESP.



Legislações que orientam
o Estágio Curricular Supervisionado

Lei no. 8662/83, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá
outras providências : Art. 5º, inciso VI;

Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais/1993;

Parecer Jurídico no. 012/1998 que trata de supervisão direta: conceito, 
abrangência e alcance;

Lei no. 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras
providências;

Resolução CFESS no. 533/2008 que regulamenta a supervisão direta de 
estágio em Serviço Social;

Política Nacional de Estágio da ABEPSS/2010.



Instrumentais do Estágio Supervisionado
Documentos utilizados no Estágio e que devem ser apresentados na UC 
Supervisão Acadêmica de Estágio

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DO ESTÁGIO 

1

PLANO DE ESTÁGIO

2

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR DE  CAMPO 

3

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO

4

Os instrumentais são apresentados pelo/a professor/a supervisor/a 

acadêmico/a, que orientará sua utilização e entrega.



Permanência no campo de estágio

Art. 22 A duração do estágio, no mesmo campo do estágio deve ser, no mínimo, 1 
(um) semestre letivo e, conforme dispõe o art. 11 da Lei nº 11.788/2008, não
poderá exceder 2 (dois) anos. 

Parágrafo Único: Recomenda- se a permanência do (a) estagiário (a), no mesmo
campo de estágio, pelo período de 1 (um) ano. 

Art. 23 Ao final de cada semestre, a CECSS poderá deliberar sobre a mudança de 
campo estágio mediante solicitação fundamentada do (a) estagiário (a), do (a) 
Supervisor (a) de Campo ou indicação da UC Supervisão Acadêmica de Estágio. 
§ 1º. Após a formalização do pedido e análise da justificativa, a CECSS emitirá

parecer. 

§ 2º. A mudança só se efetivará após a autorização da CECSS. 

(Regulamento de Estágio do curso de Serviço Social)



Sobre as vagas de estágio 
no contexto de pandemia

Prioriza-se o 
retorno ao 
campo de 
estágio ao qual 
já possuia 
vínculo.

Os processos seletivos 
das novas vagas  
mediadas pela comissão 
de estágios, serão 
encaminhados somente 
para os/as estudantes 
sem estágio.

Os/as estudantes 
sem estágio 
podem buscar 
vagas de forma 
independente.

Caso o número de 
estudantes sem 
estágio seja maior 
do que o número 
de vagas, critérios 
serão definidos.



Assistente Social Me. Heloise Nunes  (coordenadora)
Profª Drª Francisca Pini (vice-coordenadora)
Profº Drº Daniel Péricles Arruda
Profª Drª Ana Maria Ramos Estevão
Profª Drª Rosiran Carvalho de Freitas Montenegro

Comissão de 
Estágio do curso 
de Serviço Social



Contatos

Coordenação da Comissão de Estágios do curso
de Serviço Social

ssestagiounifesp@gmail.br

Secretária da Comissão de Estágios do Campus 
Baixada Santista

esmeralda.rocha@unifesp.

julho, 2021.


