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RESOLUÇÃO Nº. 005 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011 
 
 

“Dispõe sobre a normatização dos procedimentos para a 
conclusão do Estágio Curricular Supervisionado no Curso 
de Bacharelado em Serviço Social da Universidade 
Estadual de Roraima”. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo em conformidade com a Lei Complementar nº. 91, de 
10 de novembro de 2005, com o Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº. 7628-E, de 16 de janeiro 
de 2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Extraordinária realizada em 18 
de novembro de 2010, e 
 
CONSIDERANDO a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio do 
estudante; 
 
CONSIDERANDO o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Serviço Social da Universidade 
Estadual de Roraima; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 048 de 05/12/2007, publicada no Diário Oficial Estado nº 716 de 26 
de dezembro de 2007; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado que é 
requisito obrigatório para a integralização da matriz curricular do curso. 
 
 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1°  Aprovar as normas que regulamentam o Estágio Curricular Supervisionado para os 

acadêmicos do Curso de Bacharelado em Serviço Social da Universidade Estadual de Roraima, 

conforme regulamento em anexo. 

 

Art.  2°    Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Boa Vista-RR, 09 de fevereiro de 2011. 

 

 

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins  
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

NO CURSO DE BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 
Art. 1º   O Estágio Curricular Supervisionado é requisito legal para obtenção do grau de Bacharel em 
Serviço Social, e constitui uma atividade de cunho obrigatório para os acadêmicos do Curso de Serviço 
Social e para o exercício da prática profissional. 
 
Art. 2º   O Estágio Curricular Supervisionado estar de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional e 
tem por finalidades: 
 
I. complementar a formação acadêmica e o desenvolvimento das habilidades inerentes ao profissional 
do Serviço Social, através da articulação teoria/prática nos espaços ocupacionais das esferas públicas 
e privadas; 
II. possibilitar ao discente, uma experiência profissional em situações práticas, sob acompanhamento 
simultâneo do supervisor acadêmico e de campo; 
III. oferecer ao discente a oportunidade de desenvolver experiências na área do Serviço Social, a fim 
de melhor prepará-lo para o exercício da profissão, aprimorando a sua capacidade criativa e a sua 
análise crítica. 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA 

 
Art. 3º   O Estágio Curricular Supervisionado em Serviço Social tem duração mínima de 530 horas, de 
acordo com o estabelecido pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Bacharelado em Serviço Social, 
efetuando-se em três etapas distribuídas no 6°, 7° e 8° semestres, ficando da seguinte forma: 
 
I. Estágio Supervisionado I - 170 horas divididas em: 30 horas de atividades teóricas e 140 horas de 
atividades práticas; 
II. Estágio Supervisionado II – 180 horas divididas em: 30 horas de atividades teóricas e 150 horas de 
atividades práticas, devendo nesta etapa o discente desenvolver um projeto de intervenção; 
III. Estágio Supervisionado III – 180 horas divididas em: 30 horas de atividades teóricas e 150 horas de 
atividades práticas, devendo nesta etapa o discente intervir na realidade do espaço institucional, sob a 
supervisão direta dos supervisores de campo e acadêmico. 
 
Art. 4º   A orientação do Estágio Supervisionado em Serviço Social deverá seguir as etapas abaixo: 
 
I. elaboração do Plano Individual de Estágio; 
II. execução do Plano Individual de Estágio deverá ser especificada através de um cronograma de 
atividades, acompanhado e assinado pelos supervisores acadêmico e de campo; 
III. elaboração do Relatório Final; 
IV. na realização do Estágio Supervisionado II, o discente deverá elaborar um projeto de intervenção 
social; 
V. o projeto de intervenção social, elaborado pelo discente no estágio supervisionado II, será 
executado no estágio supervisionado III, momento que possibilitará a intervenção na realidade. 
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CAPÍTULO III 
ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 
Art. 5º   A Coordenação de Estágio, esfera de organização e gestão da política de estágio é vista como 
instância fundamental para o encaminhamento de um estágio com qualidade. Caberá a Coordenação 
atuar diretamente de modo a viabilizar as novas demandas de qualificação do estágio como elemento 
central da formação profissional.  
 
Art. 6º   São atribuições da Coordenação de Estágio: 
 
I. propor normas e diretrizes gerais para a operacionalização de uma política de estágio condizente 
com os critérios e objetivos da formação profissional, com a participação de docentes, discentes e 
supervisores de campo; 
II. acompanhar e avaliar o desenvolvimento do estágio, objetivando o alcance dos objetivos propostos; 
III. estabelecer contato com as diferentes instituições objetivando analisar sua programação, interesse 
e possibilidade de oferecimento de vagas para estágio, estabelecendo parceria para assegurar a 
qualidade do estágio, por meio da promoção de eventos e atividades, organizados pela Universidade 
Estadual de Roraima- UERR, direcionados a capacitação dos (as) supervisores(as) de campo; 
IV. realizar, a cada semestre, contatos com as instituições campos de estágio e assistentes sociais, 
obedecendo aos critérios para abertura, ampliação e/ ou manutenção das vagas de estágio objetivando 
oferecer um leque de opções para os estudantes; 
V. selecionar, credenciar e acompanhar os campos de estágio, respeitando os princípios da política de 
estágio e considerando as demandas dos acadêmicos; 
VI. providenciar os modelos da seguinte documentação: Plano Individual de Estágio, I,II,III; Projeto de 
Intervenção Social (II); Avaliação pelo Supervisor de Campo; Avaliação do Supervisor de Ensino; Ficha 
de Acompanhamento Semanal; Avaliação do estudante quanto ao processo de estágio; 
VII. favorecer contatos, parcerias e troca de informações das instituições campos de estágio dos 
estudantes do curso e dos supervisores com a Coordenação de Estágio e professores, visando 
estabelecer canais de comunicação contínua (encontro, reuniões, seminários, visitas, etc.); 
VIII. promover reuniões entre os professores da disciplina objetivando democratização e discussão das 
questões referentes ao estágio; 
IX. organizar, em conjunto com os supervisores acadêmicos, a apresentação dos campos de estágio e/ 
ou experiências de práticas profissionais, objetivando a democratização de experiências entre os 
estudantes da UERR, principalmente com os futuros estagiários a ser realizada ao longo do semestre; 
X. fomentar, coordenar e articular o Fórum de Supervisores (da Unidade), ou estimular a sua criação 
em articulação com o Conselho Estadual de Serviço Social- CRESS e as demais Instituições de Ensino 
Superior - IES. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR ACADÊMICO, DE CAMPO E DO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 7º   Aos (as) supervisores(as) acadêmicos(as) compete o papel de orientar os estagiários e avaliar 
seu aprendizado em constante diálogo com o(a) supervisor(a) de campo, visando a qualificação do 
estudante durante o processo de formação e aprendizagem das dimensões teórico-metodológicas, 
ético-político e técnico-operativas da profissão. 
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Art. 8º   São atribuições do Supervisor Acadêmico: 
 
I. orientar o supervisor de campo e estagiário sobre a política de estágio da Universidade Estadual de 
Roraima, inserindo o debate atual do estágio supervisionado e seus desdobramentos no processo de 
formação profissional; 
II. orientar o estagiário na elaboração do Plano Individual de Estágio, conjuntamente com os (as) 
supervisores de campo, de acordo com os objetivos acadêmicos; 
III. supervisionar as atividades desenvolvidas pelos estagiários por meio de encontros sistemáticos, 
com horários previamente estabelecidos, e no local de desenvolvimento do estágio; 
IV. auxiliar o estagiário no processo de sistematização do conhecimento, orientando e revisando suas 
produções teóricas, como também contribuindo no processo pedagógico de análise do trabalho 
profissional; 
V. receber, ler, manter sigilo e observar criticamente as sínteses profissionais construídas pelos 
estagiários, conduzindo a supervisão embasada em pressupostos teóricos, ético, políticos, técnico-
operativos que contribuam com uma formação integral; 
VI. organizar e participar de reuniões, encontros, seminários e outras atividades que fizerem 
necessárias, com os supervisores de campo na UERR, para atualizações acerca de demandas à 
profissão, qualificação do processo de formação e exercício profissional e o aprofundamento teórico 
sobre temáticas pertinentes à efetivação da supervisão direta; 
VII. acompanhar a trajetória acadêmica do estagiário, no que se refere ao processo de estágio, por 
meio da documentação específica exigida pelo processo didático de aprendizagem da Universidade 
Estadual de Roraima; 
VIII. fornecer à coordenação de estágio os documentos necessários para compor o prontuário de cada 
estagiário; 
IX. receber e analisar o controle de frequência, relatórios e demais documentos solicitados para 
avaliação dos acadêmicos em cada nível de estágio; 
X. avaliar o estagiário emitindo parecer sobre sua frequência, desempenho e atitude ético-crítico e 
técnico-político no exercício do estágio, atribuindo o respectivo conceito ou à respectiva nota; 
XI. encaminhar à Coordenação de Estágio relato de irregularidade ou demanda específica sobre a 
atuação dos campos, para efeito de realização de visita institucional. 
 
Parágrafo Único: O supervisor acadêmico terá sob sua responsabilidade no mínimo 05 (cinco) e no 
máximo 10 (dez) acadêmicos. 
 
Art. 9º   Aos Supervisores de Campo cabe a inserção, acompanhamento, orientação e avaliação do 
estudante no campo de estágio, em conformidade com o plano de estágio,  garantindo diálogo 
permanente com o supervisor acadêmico, no processo de supervisão. 
 
Art. 10   São atribuições do Supervisor de Campo: 
 
I. comunicar à coordenação de estágio o número de vagas disponíveis por semestre e definir o início 
das atividades do estágio no respectivo período; 
II. elaborar e encaminhar o respectivo cronograma com Plano de Trabalho à Coordenação do Curso 
com sua proposta de supervisão e de realização desta atividade; 
III. certificar se o campo de estágio está na área do Serviço Social, em conformidade às competências 
e atribuições específicas, previsto nos artigos 4º e 5º da Lei 8.662/1993, objetivando a garantia das 
condições necessárias para o que exercício profissional; 
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IV. oportunizar condições institucionais para o desenvolvimento das competências e habilidades do 
estagiário, assumindo a responsabilidade direta das ações desenvolvidas pelo Serviço Social na 
instituição conveniada; 
V. disponibilizar ao estagiário a documentação institucional e de temáticas específicas referentes ao 
campo de estágio; 
VI. participar efetivamente na elaboração do plano de estágio dos supervisionados, de acordo com o 
Projeto Pedagógico do Curso, em parceria com o supervisor acadêmico, e manter cópia do referido 
documento no local de estágio; 
VII. realizar encontros sistemáticos, com periodicidade definida (semanal ou quinzenalmente), 
individuais e/ou grupais com os estagiários, para acompanhamento das atividades de estágio e 
discussão do processo de formação profissional e seus desdobramentos, bem como de estratégias 
pertinentes ao enfrentamento das questões inerentes ao cotidiano profissional; 
VIII. participar efetivamente do processo de avaliação continuada do estagiário, juntamente com o 
supervisor acadêmico, na avaliação semestral, emitindo parecer e nota sobre o desempenho do 
mesmo; 
IX. participar das reuniões, encontros de monitoramento, avaliação e atualização, seminários, fóruns de 
supervisores e demais atividades promovidas pela Coordenação de Estágios;  
X. manter o controle atualizado da folha de frequência do estagiário, observando a carga horária 
exigida no respectivo nível de estágio,  atestando o número de horas realizado pelo estagiário; 
XI. atender às exigências de documentação e avaliação solicitada pela Coordenação de Estágio da 
UERR; 
XII. decidir, juntamente com a Coordenação de Estágios e Supervisão Acadêmica, sobre os casos de 
desligamento de estagiários; 
XIII. avaliar a pertinência de abertura e encerramento do campo de estágio. 
 
Art. 11   Ao estagiário, sujeito investigativo, crítico e interventivo, cabe conhecer e compreender a 
realidade social, inserido no processo de ensino-aprendizagem, construindo conhecimentos e 
experiências coletivamente que solidifiquem a qualidade de sua formação, mediante o enfrentamento 
de situações presentes na ação profissional, identificando as relações de força, os sujeitos e as 
contradições da realidade social.  
 
Art. 12   São atribuições do Estagiário: 
 
I. observar e zelar pelo cumprimento dos preceitos ético-legais da profissão e as normas da instituição 
campo de estágio; 
II. informar ao supervisor acadêmico, ao supervisor de campo e/ou ao coordenador de estágios, 
conforme o caso, qualquer atitude individual, exigência ou atividade desenvolvida no estágio, que 
infrinja os princípios e preceitos da profissão, alicerçados no projeto ético-político, no projeto 
pedagógico do curso e/ ou nas normas institucionais do campo de estágio; 
III. apresentar sugestões, proposições e pedido de recursos que venham a contribuir para a qualidade 
de sua formação profissional ou, especificamente, o melhor desenvolvimento de suas atividades; 
IV. agir com competência técnica e política nas atividades desenvolvidas no processo de realização do 
Estágio Supervisionado, requisitando apoio aos supervisores de campo e acadêmico, frente a um 
processo decisório ou atuação que transcenda suas possibilidades; 
V. comunicar e justificar com antecedência ao supervisor acadêmico, ao supervisor de campo e/ou ao 
coordenador de estágios, conforme o caso, quaisquer alterações  relativas a sua frequência, entrega de 
trabalhos ou atividades previstas; 
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VI. realizar seu processo de Estágio Supervisionado em consonância com o projeto ético-político 
profissional; 
VII. reconhecer a disciplina de Estágio Curricular em Serviço Social como processo e elemento 
constitutivo da formação profissional, cujas estratégias de intervenção constituam-se na promoção do 
acesso aos direitos pelos usuários; 
VIII. participar efetivamente das supervisões acadêmicas e de campo, tanto individuais como grupais, 
realizando o conjunto de exigências pertinentes à referida atividade; 
IX. comprometer-se com os estudos realizados nos grupos de supervisão de estágio, com a 
participação nas atividades concernentes e com a documentação solicitada; 
X. após o encerramento do estágio, no prazo de quinze dias, o aluno deve apresentar o relatório das 
atividades desenvolvidas, para análise e avaliação pelo professor-orientador. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 13   A Universidade Estadual de Roraima não se responsabilizará com despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação e outros que se fizerem necessários quando da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado, correndo tais despesas por conta do estagiário. 
 
Art. 14   Os casos omissos neste regulamento serão analisados , discutidos e resolvidos pelo colegiado 
do Curso de Bacharelado em Serviço Social da UERR, sendo ele autônomo para decisão final sobre 
esses casos, e em última instância pelo Conselho Universitário da Universidade Estadual de Roraima. 
 
 

 
 


