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APRESENTAÇÃO 

           As orientações e procedimentos discriminados neste regulamento interno 

visam estabelecer as normas, objetivos, atribuições e espaços do estágio 

supervisionado do curso de graduação em Serviço Social da Universidade Federal 

do Pampa.  

          O Estágio Curricular obrigatório, previsto no currículo do curso de Serviço 

Social será desenvolvido de acordo com as normas emitidas pelos fundamentos 

legais que amparam a profissão do Assistente Social (Lei 8.662) e Código de Ética 

Profissional bem como a Lei de Diretrizes de Base na Educação Nacional, Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Serviço Social, Resolução número 533 que 

regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social, Projeto Pedagógico 

do Curso de Serviço Social da UNIPAMPA e pelo Colegiado do Curso de Serviço 

Social.  Será cumprido em 450 horas, na modalidade de estágio supervisionado I e 

estágio supervisionado II, nos 6º e 7º semestres do curso.                

              O estágio tem por finalidade proporcionar aos acadêmicos do Curso de 

Serviço Social aprendizagem teórica e prática visando efetivação de seu processo 

de formação profissional para compreensão, análise e intervenção na realidade 

social de forma crítica e propositiva. Igualmente, oferece ao Curso de Serviço Social 

subsídios para avaliar seu projeto político pedagógico e possibilita a articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão.  

O estágio constitui um processo de aprendizagem indispensável ao 

profissional que deseja estar preparado para enfrentar os desafios da inserção nos 

espaços sócio-ocupacionais instituídos em organizações públicas e privadas, 

devidamente aprovadas na comissão de curso e conveniadas com a Universidade. 

Está no estágio a oportunidade de assimilar a teoria e a prática, aprender as 

peculiaridades da profissão e conhecer a realidade do cotidiano. Na prática de 

estágio, o estudante inicia a elaboração de reflexões críticas que possibilita a 

formação de sua identidade profissional, o que pressupõe a supervisão acadêmica e 

de campo, de modo sistemático. 

Com efeito, as normativas apresentadas a seguir cumprem com a finalidade 

de detalhar e regular a prática pedagógica do estágio em Serviço Social. 



 
  

1 - NORMAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

O Estágio Supervisionado em Serviço Social constitui atividade obrigatória do 

currículo do Curso de Serviço Social, objetivando a formação profissional em Serviço 

Social, com ênfase na articulação teórico-metodológica, técnico-operativo e ético-

político, que permeia a construção dos eixos fundamentais que norteiam a profissão, 

“as diretrizes curriculares situam o exercício profissional no centro da formação, no 

esforço de ultrapassar o tratamento residual que tem sido atribuído ao ensino da 

prática” (IAMAMOTO, 2001, p, 29).  

  O Estágio organiza-se a partir das seguintes diretrizes:   

 

I- Constituir um projeto de interesse social. 

II- Possibilitar o desenvolvimento e execução da prática do Serviço 

Social. 

III -       Subsidiar a formação profissional dos acadêmicos de Serviço Social. 

IV -  Possibilitar a articulação com as Organizações Sociais Públicas, 

Privadas ou Organizações Não Governamentais. 

  O Estágio Supervisionado será cumprido em 450 horas a partir do 6º e 7º 

semestre, assim distribuídos: 

I – Estágio Supervisionado I – 225 (195 horas em campo e trinta horas de 
supervisão acadêmica direta).  

II – Estágio Supervisionado II – 225 (195 horas em campo e trinta horas de 
supervisão acadêmica direta). 

O estágio curricular em Serviço Social será desenvolvido mediante as 

seguintes disciplinas: 

I) Estágio Supervisionado em Serviço Social I (14 cr.): objetiva a inserção 

dos acadêmicos nos espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais para 

efetivação do estágio. Serão utilizados como instrumento de avaliação: Plano de 

Estágio - constando papéis, funções, atribuições, dinâmica da supervisão e 



 
cronograma especifico e sistemático no início de cada semestre letivo (Art. 4 - 

Resolução CEFESS 533/08) - Análise Institucional, Pré-projeto de Intervenção e 

Diário de Campo mensal, totalizando 195 horas em campo e 30 horas de supervisão 

acadêmica comprovados em fichas de freqüência. Fica a critério de cada supervisor 

acadêmico a solicitação de outros documentos, de acordo com as demandas de 

estágio.  

A efetivação dos estágios supervisionados será regulamentada mediante 

Termo de Convênio de Estágio e Termo de Compromisso de Estágio1, entre o 

acadêmico, a instituição de ensino e instituição de campo de estágio. Todos os 

estágios deverão ser previamente autorizados pela Comissão de Curso de Serviço 

Social, considerando que o acadêmico deverá ter cursado, com aproveitamento, as 

seguintes disciplinas: Fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos I, II, III e IV, 

Trabalho e Questão Social, Oficina de Integração Teórico Prática III e Ética em 

Serviço Social II.  

A supervisão acadêmica de estágio se realizará em encontros individuais, 

coletivos e em sala de aula, – com os respectivos supervisores acadêmicos –, 

visando o acompanhamento e a sistematização teórico-prática,  e a elaboração dos 

documentos requeridos à disciplina.  

II) Estágio Supervisionado em Serviço Social II (14 cr.): compreende 

finalização da inserção dos acadêmicos nos espaços sócio-ocupacionais do Serviço 

Social, iniciada no estágio I, com a apresentação do Plano de Estágio, Projeto de 

Intervenção e Relatório Final, totalizando 195 horas/campo e 30 horas em 

supervisão acadêmica. Serão realizados encontros de supervisão coletiva em sala 

de aula, e demais supervisões individuais, visando o término e a avaliação do 

processo pedagógico de intervenção. Ressalta-se que embora tenham sido 

destinadas 30 horas de supervisão acadêmica direta sempre que necessário o 

supervisor acadêmico estará a disposição para esclarecimentos adicionais sobre a 

modalidade de estágio. 

O estagiário de Serviço Social poderá se transferir para outro campo de 

estágio em situações especiais, analisadas pela comissão de estágio, sendo que os 

casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Curso. 
                                                
1  Os referidos documentos constam nos apêndices A e B. 



 
 

2- OBJETIVOS DO ESTÁGIO   

O estágio supervisionado em Serviço Social objetiva inserção do estagiário no 

espaço institucional para desenvolvimento de sua identidade profissional, 

capacitação do acadêmico para o exercício profissional, construção do Projeto de 

Intervenção, utilização do instrumental técnico-operativo, elaboração de relatórios 

alicerçados nos conteúdos teórico-metodológicos do Serviço Social e de outras 

áreas do conhecimento e execução e avaliação do projeto de intervenção finalizando 

o processo de graduação do acadêmico.  

 

3. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ESTÁGIO  

A Comissão de Estágio será composta por docentes supervisores de 

acadêmicos de estágio, com formação em Serviço Social. O coordenador da 

comissão será escolhido por seus pares, exercendo a função por um período de 01 

ano podendo ser estendido à mais um ano.  

São atribuições da coordenação da comissão de estágio: 

I – Implementar a política de estágio do Curso de Serviço Social; 

II – Encaminhar as propostas de celebração de convênios à Reitoria; 

III – Assessorar os profissionais de campo na elaboração do Plano de Estágio; 

IV – Manter contato com os órgãos de direção dos campos de estágio e com os 

demais profissionais que neles atuarem; 

VII – Organizar e manter atualizado a documentação dos estagiários; 

 VIII – Encaminhar a carta de apresentação dos estagiários; 

 IX – Comunicar ao Conselho Regional de Serviço Social os campos de estágios e 

os números de registros profissionais dos supervisores acadêmicos e de campo - 

(Resolução 533 do conselho Federal de Serviço Social); 

X –  Promover reuniões com os supervisores acadêmicos e supervisores de campo; 

 XI – Disponibilizar semestralmente, a divulgação de vagas de estágio em Serviço 

Social.  

 
 



 
4. ATRIBUIÇÕES DOS SUPEVISORES ACADÊMICOS DE ESTÁGIO EM 
SERVIÇO SOCIAL  

 Somente poderão ser supervisores acadêmicos, docentes assistentes 

sociais com registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. Designam-

se como atribuições dos supervisores acadêmicos: 

I – Acompanhar os supervisores de campo e estagiários na elaboração do Plano de 

Estágio, de acordo com os objetivos da prática acadêmica e com as demandas 

específicas da instituição/campo de estágio;  

II – Avaliar e atribuir nota aos estagiários; 

III – Orientar e supervisionar os estagiários quanto a política de estágio;  

IV – Acompanhar a evolução acadêmica do estagiário por meio de diário de campo, 

relatórios e visitas in loco; 

V – Estabelecer horários de supervisão conjuntamente com os estagiários; 

VI – Fornecer à comissão de estágio os documentos necessários para compor pasta 

individual de cada acadêmico; 

VII – Receber e analisar o controle de frequência, relatórios e demais documentos 

solicitados em cada nível de estágio; 

VIII – Realizar visitas sistemáticas ao campo de estágio; 

IX – Comparecer às reuniões e demais eventos relacionados ao estágio; 

X – Informar aos estagiários sobre a política e procedimentos de avaliação de 

estágio. 

 
 

 
 



 
5 - ATRIBUIÇÕES DOS SUPEVISORES DE CAMPO DE ESTÁGIO EM SERVIÇO 
SOCIAL  

Consideram-se atribuições dos supervisores de campo: 

I –  Comunicar à coordenação da comissão estágio o número de vagas por semestre 

e realizar a seleção dos estagiários;  

II – Elaborar e encaminhar à coordenação da comissão de estágios do Curso de 

Serviço Social o projeto de trabalho do Serviço Social com sua proposta de 

supervisão; 

III – Supervisionar o estagiário em todas as atividades de campo concernentes ao 

estágio; 

IV – Possibilitar condições locais para a atuação do estagiário; 

V – Participar das reuniões com supervisores acadêmicos e coordenação da 

comissão de estágio; 

VI – Realizar encontros semanais com o estagiário, para supervisão e 

acompanhamento das ações de intervenção no estágio; 

 VII – Preencher o instrumento de avaliação qualitativa de estágio fornecido pela 

coordenação da comissão de estágio; 

VIII – Encaminhar as sugestões e dificuldades à coordenação da comissão de 

estágios; 

IX – Manter o controle atualizado da folha de frequência do estagiário, observando a 

carga horária exigida no respectivo nível de estágio; 

X –  Manter cópia do plano de estágio dos seus supervisionados no local de estágio. 

 

 



 
 6 - ATRIBUIÇÕES DOS SUPEVISORES DE CAMPO E SUPERVISORES 
ACADÊMICOS DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL (Resolução do Conselho 
Federal do Serviço Social nº 533/08):   
I – Avaliar conjuntamente a pertinência de abertura e encerramento do campo de 

estágio; 

II – Definir conjuntamente o início do estágio, a inserção do estudante no campo de 

estágio, e o número de estagiários por supervisor de campo;  

III – Planejar conjuntamente as atividades inerentes ao estágio, estabelecer o 

cronograma de supervisão sistemática e presencial, que deverá constar no plano de 

estágio; 

IV – Verificar se o estagiário está devidamente matriculado no semestre 

correspondente ao estágio curricular obrigatório; 

V – Realizar reuniões de orientação, discutir e formular estratégias para resolver 

problemas e questões atinentes ao estágio; 

VI – Atestar/reconhecer as horas de estágio realizadas pelo estagiário. 

 
7 - ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

O corpo discente é constituído pelos acadêmicos de Serviço Social 

regularmente matriculados nas disciplinas de Supervisão Estágio I e II. Constituem-

se as seguintes atribuições aos estagiários de Serviço Social: 

I – Os discentes deverão matricular-se em Estágio Supervisionado, observando os 

pré-requistos e co-requisitos exigidos pelo currículo do Curso de Serviço Social; 

II – Verificar junto à coordenação da comissão de estágio as ofertas existentes de 

campos de estágio e receber orientação de como proceder para seu ingresso 

nestes; 

III – Entregar à coordenação da comissão de estágios os documentos que informam 

o local, ingresso e supervisor de campo; 

IV – Assinar e devolver o termo de compromisso de estágio apresentando junto a 

coordenação da comissão de estágio; 



 
VI – Informar e cumprir com as normas e regulamentos do estágio e da 

Universidade; 

VII – Cumprir a carga horária pertinente ao semestre; 

VIII – Comparecer as supervisões com os documentos solicitados;  

IX – Participar das supervisões acadêmicas observando frequência mínima de 75% 

para aprovação; 

XI – Ao final do estágio II o aluno deverá fornecer para a instituição campo de 

estágio uma cópia de seu relatório final, projeto de intervenção e outros documentos 

produzidos; 

XII – Atender às normas e ao regimento interno da instituição, na qual estiver 

estagiando e responsabilizar-se pela conservação dos materiais, documentos, 

equipamentos e instalações; 

XIII – Elaborar conjuntamente com os supervisores o plano de estágio. 

 
8 - ESPAÇOS DE ESTÁGIO 

A inserção dos estagiários nos espaços sócio-ocupacionais será orientada 

pelo coordenador da comissão de estágio e pelos supervisores acadêmicos, que os 

auxiliarão na escolha dos campos de estágio.    

São considerados espaços sócio-ocupacionais de estágio curricular em 

Serviço Social as instituições que tenham eu seu quadro o profissional assistente 

social, em organizações Públicas como: hospitais, creches, albergues, abrigos, 

presídios, prefeituras, escolas entre outras, em entidades Privadas como: empresas 

industriais, comerciais e de serviços, em Organizações não-governamentais e 

outras.  

Compete aos espaços sócio-ocupacionais de Serviço Social conveniados 

como campos de estágio: 

I. A jornada de atividades em estágio deverá compatibilizar-se com o 

horário acadêmico do estagiário e com horário do campo de estágio; 



 
II. Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida 

de comum acordo entre o estagiário e o campo de estágio, com o conhecimento da 

Unipampa. 

III. Proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural;  

IV. Permitir ao estagiário condições de experiência profissional e de 

relacionamento humano; 

V.  Possibilitar à UNIPAMPA, sempre que necessário, subsídios que 

possibilitem o acompanhamento, a supervisão de estágio; 

VI. Comunicar à UNIPAMPA a interrupção, conclusão ou as eventuais 

modificações  no termo de convênio. 
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APÊNDICE A - TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE 
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 6.494/77 e Decreto nº 87.497/82 

 
Com base na legislação vigente, as partes a seguir nomeadas acordam e 
estabelecem entre si as cláusulas e condições que regerão este Termo de 
Compromisso de Estágio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAÚSULAS DO TCE: 
CLAÚSULA 1ª – OBJETO 
Esse Termo de Compromisso decorre do Acordo de Cooperação nº ........./ Convênio 
nº ............ firmado entre a UNIPAMPA e Unidade Concedente em ......................., e 
tem por finalidade proporcionar experiência prática na linha de formação do 
Estagiário, em complemento e aperfeiçoamento do seu curso. 
CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA 
O presente Termo de Compromisso vigerá de ......................... à ........................... 
podendo ser prorrogado por igual período. A cada 06 (seis) meses, o 
“ESTAGIÁRIO”, obrigatoriamente, comprovará sua aprovação escolar e freqüência 

ESTAGIÁRIO 
Nome: .......................................................................................... E_mail: ............................................................. 
Endereço: ............................................................................................... Bairro: ................................................... 
CEP: ............................................... Cidade: ............................................................. UF: ...................................... 
CI nº : .................................................. CPF: ......................................... Telefone: ................................................ 
Regularmente matriculado (a) no ....... semestre do curso de .............................................................................. 
Campus :......................................................................... Matrícula nº  ................................................................. 
Estágio curricular: Obrigatório (      ) Não obrigatório (      ) 

UNIDADE CONCEDENTE 
Razão social:........................................................................................................................................................... 
Endereço: .............................................................................................. Bairro: .................................................... 
CEP: .................................................. Cidade: ......................................................... UF: ....................................... 
CNPJ:  ........................................................... Telefone :......................................................................................... 
Ramo de atividade:  ............................................................................................................................................... 
Representada por: .....................................................................................  Cargo: ............................................... 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Razão social: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA   Campus : 
....................................................... 
Endereço: ............................................................................................... Bairro: ................................................... 
CEP: ............................................ Cidade: .............................................................. UF: ....................................... 
CNPJ:  09.341.233/0001-22   Telefone :.......................................................................................... 
Representada pelo coordenador (a) de Estágios:  ................................................................................................. 
 
 



 
regular no período anterior, sob pena de rescisão do termo de Compromisso a que 
se refere esta cláusula. 
CLÁUSULA 3ª – LOCAL E ATIVIDADES 
As atividades principais a serem desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO, compatíveis com 
o curso, são as seguintes: 
............................................................................................................................... 
não podendo exceder a .........(.............) horas diárias, perfazendo um total de 
............ horas semanais, em período compatível com o seu horário escolar, e serão 
desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO no setor .......................................................... da 
UNIDADE CONCEDENTE. 
CLÁUSULA 4ª – SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 
Na vigência do presente TCE, o ESTAGIÁRIO será incluído na cobertura do Seguro 
Contra Acidentes Pessoais, sob responsabilidade  da ..................................., apólice 
nº ............................., da Companhia ...................................., conforme Certificado 
Individual de Seguro, fornecido ao estagiário. 
CLÁUSULA 5ª – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Nos termos do disposto na art. 4º, da Lei nº 6.494/77 e no art. 6º, do Decreto nº 
87.497/82, o estágio curricular não criará vínculo empregatício de qualquer natureza 
entre o ESTAGIÁRIO, a UNIDADE CONCEDENTE e a UNIPAMPA. 
CLÁUSULA 6ª – DA BOLSA 
A UNIDADE CONCEDENTE concederá ao ESTAGIÁRIO um auxílio financeiro, a 
título de bolsa, no valor de R$ ......................(......................................................), que 
será paga mensalmente e terá por base................................................................ 
OU O ESTAGIÁRIO não receberá qualquer valor a título de bolsa, nem qualquer 
outra forma de contraprestação pecuniária. 
CLÁUSULA 7ª – ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 
Da UNIDADE CONCEDENTE 

a. Proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem profissional e vivência 
o ambiente social e cultural compatível com a profissão e a formação 
acadêmica; 

b. Acompanhar e orientar o ESTAGIÁRIO na execução de atividades, no 
ambiente de trabalho; 

c. Proporcionar todas as oportunidades e condições necessárias para o pleno 
cumprimento das atividades previstas; 

d. Assinar relatórios e emitir pareceres para fins de avaliação, manifestando 
sobre o desenvolvimento do estágio e o desempenho do ESTAGIÁRIO; 

e. Comunicar à Instituição de Ensino dados básicos sobre o andamento do 
estágio, bem como irregularidades que justifiquem intervenção; 

f. Subsidiar a Instituição de Ensino com informações que propiciem o 
aprimoramento do sistema acadêmico e do próprio estágio; 

g. Comunicar a Instituição de Ensino em caso de prorrogação ou rescisão deste 
TCE ou, também, em caso de efetivação do estudante. 

Do ESTAGIÁRIO 
a. Cumprir fielmente a programação do estágio comunicando a UNIPAMPA 

qualquer evento que impossibilite a continuação de suas atividades; 
b. Atender as normas internas da UNIDADE CONCEDENTE, principalmente às 

relativas ao estágio, que declara, expressamente, conhecer, exercendo suas 
atividades com zelo, exação, pontualidade e assiduidade; 



 
c. Comunicar à UNIPAMPA e ou à UNIDADE CONCEDENTE, conclusão, 

interrupção ou modificação deste TCE, bem como fatos de interesses ao 
andamento do estágio; 

d. Responder pelo ressarcimento de danos causados por seu ato doloso ou 
culposo a qualquer equipamento instalado nas dependências da UNIDADE 
CONCEDENTE durante o cumprimento do estágio, bem como por danos 
morais e materiais causados a terceiros; 

e. Apresentar relatório sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões 
estabelecidos pela UNIPAMPA; 

Da UNIPAMPA 
a. Coordenar e responsabilizar-se, para que a atividade de estágio curricular 

seja realizada como procedimento didático-pedagógico; 
b. Observar o cumprimento da legislação e demais disposições sobre o estágio 

curricular; 
CLÁUSULA 8ª – INTERRUPÇÃO DA VIGÊNCIA 

a. A interrupção da vigência ocorrerá por: 
b. Não cumprimento do convencionado neste TCE; 
c. Colação de grau de nível superior, reprovação, abandono de curso ou 

trancamento de matrícula pelo ESTAGIÁRIO; 
d. Interrupção de vigência do TCE com a UNIPAMPA; 
e. Decisão da autoridade governamental; 
f. Pedido de substituição do ESTAGIÁRIO, por parte da UNIDADE 

CONCEDENTE do estágio; 
g. Manifestação, por escrito, de qualquer das partes. 

CLÁUSULA 9ª – FORO 
As partes elegem o foro de Bagé/RS, com expressa renúncia de outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão emergente do presente TCE. 
 
E por estarem de comum acordo com as condições do TCE, as partes o assinam em 
04 vias de igual teor. 
 
 
_________________________ 
UNIDADE CONCEDENTE 

_________________________ 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 
_________________________ 
ESTAGIÁRIO 
 
 

 

 

 

 



 
  
 APÊNDICE B – MINUTA DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO 
 

CONVÊNIO DE ESTÁGIO 
...../20------ 

 
Convênio que entre si celebram a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA e a ----
------------------------------------, visando o 
desenvolvimento de estágios curriculares e 
extra-curriculares.  

 
A Fundação Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, instituição federal de 
educação superior vinculada ao Ministério da Educação, com sede na cidade de 
Bagé/RS, e endereço provisório à Avenida Sete de Setembro nº 1.376, Centro, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.341.233/0001-22, representada neste ato pela Reitora 
Profª Dra. Maria Beatriz Luce, doravante denominada UNIPAMPA, e o ------------------
--------------------------------------------------,pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob o nº-------------------------------, com sede à Rua ---------------------------, 
representado pelo -----------------------------,  doravante denominado CAMPO DE 
ESTÁGIO, pelas cláusulas a seguir descritas, resolvem, de comum acordo, firmar o 
presente Convênio, em conformidade  com a Lei nº 6.494 de 7 de dezembro de 
1977, regulamentada pelo Decreto nº87.497 de 18 de agosto de 1982, que será 
regido pelas cláusulas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente Convênio tem por finalidade o estabelecimento e o 
desenvolvimento de atividades capazes de propiciarem a plena operacionalização 
do Decreto nº 87.497/82 que regulamentou a Lei nº 6.494/77 relacionada ao estágio 
de estudantes, de interesse curricular e extracurricular, obrigatório ou não, para 
formação dos acadêmicos da Universidade Federal do Pampa. 

Parágrafo Único: Considera-se como Estágio Curricular, de acordo com o 
disposto no Art. 2º do Decreto nº 87.497, as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, proporcionados ao estudante pela participação em situações 
reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou 
junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e 
coordenação da instituição de ensino, no caso, a UNIPAMPA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO  

O objeto de que trata a cláusula anterior desenvolver-se-á mediante 
execução conjunta de tarefas, colaboração temporária de pessoal e uso de 



 
equipamentos, instalações, infra-estruturas ou prestações de serviços por equipe de 
docentes, acadêmicos, e profissionais entre as partes envolvidas.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ESTÁGIOS 

Para a devida constituição dos estágios, deverá ser assinado Termo de 
Compromisso de Estágio, celebrado entre o estudante e o Campo de Estágio, com 
participação obrigatória da UNIPAMPA. O Termo de Compromisso ficará vinculado 
ao presente Convênio e terá por finalidade, particularizar a relação jurídica especial 
existente entre o estagiário e o CAMPO DE ESTÁGIO, constituindo-se assim em 
comprovante legal de que o estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer 
natureza entre as partes. 

Parágrafo Único – A UNIPAMPA providenciará seguro de acidentes 
pessoais em favor do estudante estagiário, em vigor durante o período de realização 
do estágio. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DETERMINAÇÕES DO ESTÁGIO  

O estágio supervisionado dos cursos de graduação – Bacharelado em 
Serviço Social - da UNIPAMPA acontecerá de acordo com as determinações 
indicadas nas normativas nacionais e as diretrizes curriculares correspondentes, 
compreendendo atividades em número e carga horária definidas nos respectivos 
projetos pedagógicos. A duração do estágio, bem como a jornada de atividades do 
estágio, serão estabelecidas por ocasião da celebração do Termo de Compromisso 
entre o CAMPO DE ESTÁGIO, a UNIPAMPA e o estagiário, de forma a não 
prejudicar a freqüência dos estagiários às aulas. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA UNIPAMPA 

I. Encaminhar estudantes habilitados ao estágio, que preencham os 
requisitos curriculares de cada carreira; 

II.  Acompanhar o desenvolvimento dos estágios do curso de Serviço 
Social, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, em articulação com os 
demais setores competentes da UNIPAMPA; 

III. Oferecer atividades de formação, em diferentes modalidades, para os 
profissionais envolvidos no processo de estágio; 

       IV. Oferecer atividades de extensão que contribuam para a formação dos 
alunos, dos professores e profissionais da área; 

 V.  Assinar, como interveniente, os Termos de Compromisso de Estágio que 
vierem a ser celebrado entre seus estudantes e o CAMPO DE ESTÁGIO; 

IV. Comunicar ao CAMPO DE ESTÁGIO, imediatamente após a 
ocorrência, os casos de conclusão ou abandono de curso, cancelamento ou 
trancamento de matrícula dos estudantes em estágio. 



 
Parágrafo Único – A UNIPAMPA não será responsabilizada por qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, praticada pelos estagiários, ficando a cargo 
destes todo e qualquer ônus que vier a causar ao CAMPO DE ESTÁGIO, a 
instituição ou terceiros. A UNIPAMPA também não se responsabilizará pelo 
deslocamento às instituições e/ou pela alimentação dos estagiários. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DOS PROFESSORES DA 
UNIPAMPA 

I – Supervisionar, orientar e avaliar os estagiários por meio da supervisão 
acadêmica; 

II - Provocar a reflexão nos acadêmicos em formação sobre sua prática 
profissional; 

III - Proporcionar, junto aos acadêmicos, ações de educação continuada, 
por meio de discussões, reuniões de trabalho, ciclo de palestras, mini-cursos, etc; 

IV - Definir critérios de supervisão dos acadêmicos com os supervisores de 
campo; 

V - Trabalhar em conjunto com os acadêmicos e profissionais na condução 
do processo formativo dos alunos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DO SUPERVISORE DE 
CAMPO 

I - Contribuir para a construção de conhecimento sobre a realidade do 
acadêmico em formação; 

II - Acompanhar o acadêmico na laboração dos documentos específicos 
referente ao CAMPO DE ESTÁGIO; 

III - Avaliar, em conjunto com os professores da UNIPAMPA, os 
acadêmicos; 

V - Acompanhar, os acadêmicos nas atividades realizadas. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DO CAMPO DE ESTÁGIO 

VII. A jornada de atividades em estágio deverá compatibilizar-se com 
o horário escolar do estagiário e com horário do CAMPO DE ESTÁGIO; 

VIII. Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será 
estabelecida de comum acordo entre o estagiário e o CAMPO DE ESTÁGIO, com o 
conhecimento da UNIPAMPA. 

IX. Proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, compatíveis com o Contexto Básico da Profissão, 
fundamentadas no Termo do Currículo do Curso; 

X. Proporcionar ao estagiário condições de treinamento prático e de 
relacionamento humano; 

XI. Proporcionar á UNIPAMPA, sempre que necessário, subsídios 
que possibilitem o acompanhamento, a supervisão de estágio; 



 
XII. Comunicar à UNIPAMPA a interrupção, conclusão ou as eventuais 

modificações do conveniado neste termo de compromisso. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DO ACADÊMICO  
I. Participar de todas as atividades de ensino inerentes à realização dos 

estágios (reuniões de trabalho, avaliação, planejamento, execução, etc.); 
II. Desempenhar com ética e dedicação todas as atividades e ações que 

lhe forem designadas;  
III. O estagiário se obrigará, mediante do Termo de Compromisso do 

estágio, a cumprir as condições fixadas para estágio, bem como as normas de 
trabalho estabelecidas pelo CAMPO DE ESTÁGIO; 

IV. Cumprir a programação estabelecida para o estágio, 
comunicando em tempo hábil a eventual impossibilidade de fazê-lo. 

V. Comunicar a UNIPAMPA, qualquer fato relevante sobre seu estágio; 
VI.  Elaborar e entregar ao Supervisor Acadêmico da UNIPAMPA, 

para posterior análise da unidade de concedente e/ou da instituição de ensino, 
relatório(s) sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos; 

VII. Comunicar à UNIPAMPA a interrupção, conclusão ou as 
eventuais modificações do conveniado neste termo de compromisso; 

VIII. Cumprir o horário estabelecido pela unidade concedente, para 
um Estágio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO 

O presente Convênio terá validade pelo prazo de 3 (três) anos a contar desta 
data, podendo ser renovado mediante Ajuste de Implementação, bem como 
rescindido a qualquer tempo, por solicitação de qualquer das partes, desde que 
comunicado por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência da data que pretenda a 
rescisão, sem prejuízo da conclusão dos estágios em andamento.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

O presente Convênio poderá ser alterado a qualquer tempo por iniciativa de 
um dos partícipes, quando houver modificação do projeto ou de suas especificações, 
para melhor adequação técnica as respectivas finalidades, através de Ajuste de 
Implementação. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
 Caberá à UNIPAMPA, obedecendo o prazo legal, providenciar a publicação 
do extrato desse Convênio, em seu Boletim de Serviço. 
 



 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As eventuais dúvidas decorrentes da execução do presente instrumento 
serão resolvidas administrativamente de comum acordo pelas partes ou, não sendo 
possível, através do Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária de Bagé/RS, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 3 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
                                                          Bagé,.......de ................de 2----. 
 
 

 
 
 
 

 
MARIA BEATRIZ LUCE 
Reitora da UNIPAMPA 
 

Testemunhas: 
 
     Nome: 
     CPF: 
 

 
 
     Nome: 
     CPF: 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 APENDICE C - FICHA DE FREQUENCIA 
 
Nome do Estagiário: ________________________________________ 
Instituição de Campo de Estágio:______________________________ 
Supervisor de Campo:_______________________________________ 
Supervisor Acadêmico:______________________________________ 
Mês/Ano: ________________________________ 
 
 

 
  DIA 

 
              TURNO 

 
                          ATIVIDADES 

Assinatura 
do 
Supervisor 

_____
_ 

Manhã 
hr: 

Tarde 
Hr: 

  

_____
_ 

Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

_____
_ 

Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

_____
_ 

Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

_____
_ 

Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

_____
_ 

Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  



 
______ Manhã 

Hr: 
Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

______ Manhã 
Hr: 

Tarde 
Hr: 

  

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
                                                                     Assinatura e carimbo da Supervisora de Campo 
 

 

 

                            
_____________________________________ 

                                                                     Assinatura Supervisor Acadêmico 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal do Pampa 
Campus de São Borja 



 
 
 

APENDICE D - ESTRUTURA DO DIÁRIO DE CAMPO 
 
  
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Data: 
 
  
II - ATIVIDADES REALIZADAS: indicação de tópicos e relato das atividades 
  
IV- ASPECTOS SIGNIFICATIVOS E DÚVIDAS PARA SUPERVISÃO 
 
V REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

APÊNDICE E – PLANO DE ESTÁGIO2 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO: 
Instituição: 
Nome do estagiário 
Supervisor de Campo: 
Supervisor Acadêmico:  
 
 
 
I – APRESENTAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO  
 
II – OBJETIVOS DO ESTÁGIÁRIO 
 
III – SÍNTESE DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO  
3.1 Leitura de indicadores 
 
IV – METODOLÓGIA: 
 

4.1Sistemática das supervisões: Supervisão de campo e Supervisão 
acadêmica  

4.2 Monitoramento do processo de estágio 
4.3 Cronograma de atividades  

 
V – REFERENCIAS INDICADAS PELO SUPERVISOR 
 
VI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
2  Utiliza-se o mesmo modelo de Plano de Estágio para Estágio I e Estágio II. 



 
 

APÊNDICE F – ANÁLISE INSTITUCIONAL 
 
 
I - APRESENTAÇÃO 
 
II - ANÁLISE INSTITUCIONAL 
 
Histórico da Instituição 
Estrutura Geral da Instituição 
Objetivos e/ou finalidades da Instituição 
Serviços Prestados 
Recursos Institucionais 
 
III – O SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO 
 

3.1 Histórico  
3.2 Trabalho do Assistente Social – com indicação do instrumental  

3.2.1 Objetivos do trabalho do Assistente Social  
 
 
V- DESVELAMENTO DO OBJETO 
 
4.1 Perfil da População Usuária 
4.2 Demandas e Expressão da Questão Social 
 
VI – POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 
NO CAMPO DE ESTÁGIO – Indicando a concepção que o acadêmico tem do 
Serviço Social 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
VIII- REFERÊNCIAS  
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

APÊNDICE G – PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 

I - Dados de Identificação: 
   Nome do Projeto: 
   Órgão / Instituição Responsável: 
   Equipe: 
  Supervisora de Campo: 
  CRESS: 
  Supervisora Acadêmica: 
  CRESS: 

II APRESENTAÇÃO:  
II JUSTIFICATIVA:  
 

2.1 Relevância do porquê tal projeto deve ser realizado; exposição de motivos 
que o justificam. 

2.2 Diagnostico: Definição do Objeto de intervenção profissional:  Quais as 
manifestações da questão social que se expressam neste espaço sócio-institucional 
ao Serviço Social? Descrevê-la articulando com a justificativa 
 
 
V - OBJETIVOS: 
 
 Objetivo Geral: o que se pretende com este projeto? Objetivo maior que oriente 
a intervenção; 
 Objetivos Específicos: também denominado de operacionais, objetiva 
operacionalizar a intervenção; 
 
VI - REFERENCIAL TEÓRICO:  

 

 Sistematização e discussão de bibliografias pertinentes à temática;  
 
 Construção e contextualização do Objeto: 

 
A - Compreendê-lo como parte de uma totalidade mais ampla; 
B - Relacioná-lo ao movimento da realidade (Historicidade); 
C - Compreendê-lo nas particularidades da realidade societárias e sua relação com 
as políticas sociais, observando suas contradições; 
 
 
VII - METODOLOGIA: Como pôr em prática o projeto? Explicar e justificar a 
estratégia de intervenção adotada; 
 



 
VIII - RECURSOS: 
 8.1 Humanos; 
 8.2 Materiais; 
                 8.2.1 Cronograma Financeiro 
 
IX - CRONOGRAMA FÍSICO: Período da execução 
 
REFERÊNCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE H – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
 
São Borja ---- de----- de 20----. 
 
 
 
 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, campus São Borja, tem o prazer 

de encaminhar ao campo de estágio obrigatório em Serviço Social a (o) acadêmica 

(o) ------------------------------------------------. Agradecemos desde já a oportunidade do 

estabelecimento do convênio bem como a disposição dos profissionais em 

realizarem a supervisão de campo. Qualquer dúvida estamos a disposição para 

esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

................................................ 
Coordenador da Comissão de Estágio em Serviço Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

APENDICE I – MODELO DE PLANO DE TRABALHO3 

Desafio:  

 

Projeto:  

 

Atores: 

 

 

Ações a serem desenvolvidas:  

 

 

Data de início:  

 

Data de término:  

 

Responsáveis pela ação:  

 

Indicadores de Controle: 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

                                                
3  O referido plano é elaborado junto com o convenio de estágio 



 
 

APÊNDICE J – MODELO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA 
  

Nome do Supervisor de Campo: __________________________________ 
CRESS nº_____________________ 
Nome Estagiário (a): ____________________________________________ 
Instituição:______________________________________________________ 

 
Indicações Avaliação 

Responsabilidade  
 
 
 
 

Assiduidade  
 
 
 
 

Criticidade/Criatividade  
 
 
 
 

Postura Profissional 
(etico-político) 

 
 
 
 
 

Formação Profissional 
(uso de instrumental 
técnico-operativo, 
teórico-reflexivo) 
 
 

 

Observações 
pertinentes 

 
 
 
 

 
Local e Data: _________________________________ 

 
 
:  

________________________________________ 
Assinatura do Supervisor de Campo 


