
ANEXO  17

4º Módulo de estágio

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO

NOME DO ALUNO(A)/ESTAGIÁRIO(A): 

LOCAL DE ESTÁGIO: 

SUPERVISOR DE CAMPO:                                                                  Nº CRESS:

SUPERVISOR ACADÊMICO:               Nº CRESS:

1. APRESENTAÇÃO

Relatar  o  período  que  vivenciou  o  estagio,  suas  atividades,  bem  como,   os  espaços  sócios

ocupacionais, contextualizando o Serviço Social na instituição neste período. Retomar todas as fases

do estágio análisando de forma crítica esta vivencia, considerando o desenvolvimento das habilidades

e competências do processo de ensino aprendizagem.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO

Considerar  todas  as  experiência  dos  campos   da  qual  desenvolveu  o  estágio,  análisando  a

conjuntura,  estrutura,  descrever  quais  políticas  públicas  teve  acesso,  a  rede  de  serviços  sócio

assistenciais, os programas, projetos e serviços ofertados aos usuários. 

Caracterizar  os usuários dos serviços,  como se dá a participação destes usuários na instituição.

Diante dos serviços prestados aos usuários, são consideradas a influência dos serviços prestados nas

suas decisões? Como se dá a superação destas familias e usuários em suas demandas e mazelas?

Os  atendimentos  realizados  fazem  destes  usuários  protagonistas  de  suas  proprias  vidas,  cite

exemplos de superação se preferir, expresse como o usuário enxerga as ações da instituição: como

um direito, uma ajuda um serviço, caridade, obrigação do Estado/Municipio.

3. O SERVIÇO SOCIAL E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Avaliar  o processo de trabalho do assistente social  do campo de estagio através das dimensões

teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativa da profissão em consonância com o projeto

ético político. Neste processo deve considerar a Lei que regulamenta a profissão, o código de ética

profissional e as diretrizes curriculares de 1996.

Relate sobre o plano de trabalho do assistente social supervisor de campo, o público alvo, o trabalho

multidisciplinar ou interdisciplinar com a rede sócio assistencial, fale sobre os programas, projetos e



serviços que você conheceu e acompanhou durante o processo do estágio supervisionado. 

Diante desta vivencia no espaço socio ocupacional de estagio, relate sobre os desafios da profissão,

dificuldades e limitações, mas não esqueça de relatar a superação destas dificuldades. O Serviço

Social quanto identidade profissional nas ações desenvolvidas.

4. O PROCESSO DE SUPERVISÃO

O processo de supervisão deve ser avaliado, considerando a supervisão de campo e acadêmica bem

como as atividades complementares e demais atividades relacionadas ao estagio conforme resolução

533/2008.

Voce pode considerar para a avaliação: a supervisão de estágio realizada nos campos de estágio e

na  Instituição  de  Ensino  visaram  e  contribuíram  para  o  desenvolvimento  das  habilidades  e

competências propostas? Análise de forma crítica e descreva se o  processo de supervisão direta de

estágio  contribuiu  para  uma  formação  completa,  mensure  o  quanto  esta  supervisão  direta  foi

importante para o desenvolvimento teórico metodologico, ético politico e tecnico operativo durante seu

estagio.

5. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Especificar  em detalhes os  resultados  alcançados de sua  vivencia  nos espaços  de  estágio,  sua

evolução, desafios, limitações, lembrando de relatar os aspectos positivos e negativos durante este

processo.

REFERENCIAS

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

_________________________________ ___________________________________

 Assinatura do Estagiário(a) Assinatura (carimbo) Supervisor(a) Campo

                                _________________________________________
                             Assinatura (carimbo) Supervisor(a) Acadêmico(a)




