
                                                     ANEXO 14

                                                      (1º Módulo de Estagio)                      

PLANO DE ESTÁGIO 

                                                        

1. IDENTIFICAÇÃO 

a) Aluno/Estagiário 

 Nome:

 RA:

b) Instituição Concedente de estágio:

Nome: 

Endereço:

CNPJ: 

Departamento/Equipamento: 

Coordenador/Gerente: 

c) Assistente Social Supervisor de Campo

Nome: 

CRESS: 

2. PERÍODO E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 

Data Início:

Dias da semana: 

Horas semanais: 

Data de termino: 

3. HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 

Histórico da instituição: origem, cultura organizacional, símbolos.

• Finalidades, objetivos;demandas atendidas pela instituição.

• Demandas e principais características da população atendida. 

• Estrutura, hierarquia, organograma, departamentos.

• Trabalhadores e suas funções em ordem hierarquica, recursos financeiros e outros necessários para o 

alcance dos objetivos da instituição.

 • Relação com a Rede de apoio ou assistencial, parceirias.

     

4. OBJETIVO DO SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 

Descrever a trajetória do Serviço Social na Instituição

Quando e como se deu a origem do Serviço Social, número de assistentes sociais presentes na instituição, 



espaço físico disponível, trabalhadores de apoio.

 

5. POPULAÇÃO ALVO DO SERVIÇO SOCIAL 

Descrever as principais características da população alvo do Serviço Social

6. ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 

• Demandas do Serviço Social, conhecimentos exigidos, tipo de serviços prestados aos usuários e população 

atendida, politica social desenvolvida, planos, programas, projetos e ações.

• Recursos financeiros/materiais disponíveis para o Serviço Social. 

• Instrumental técnico utilizado pelo Serviço Social: visitas domiciliares, reuniões, entrevistas.

• Desafios e perspectivas para o Serviço Social.

7. ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 

Descrever as atividades que o estagiário irá desenvolver durante o período de estágio, conforme as 

competências e atribuições de acadêmico de Serviço Social em formação. (ver em Regulamento do estagio no 

AVA e na Resolução 533 do CRESS ).

8. AVALIAÇÃO 

O que deve ser avaliado pelo Supervisor Acadêmico e Supervisor de Campo: ( ver em regulamento

de estágio no AVA e na Resolução 533 do CRESS)

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

........................., ............................., de ................20........ 

_________________________________ _________________________________

        Assinatura do Estagiário            Assinatura/carimbo Supervisor (a) Campo

_______________________________________

Assinatura/carimbo Supervisor (a) Acadêmico (a) 


