
 Na avaliação do projeto ABEPSS 
Itinerante, em 2012, o tema mais recorrente 
foi o estágio supervisionado. Este também 
tem sido objeto de debates, resoluções e 
encaminhamentos do conjunto CFESS 
/CRESS. 
 Apesar desta centralidade as 
entidades da categoria são procuradas, com 
frequência, para denúncias, dúvidas e 
questões téorico-políticas relativas ao está-
gio supervisionado em suas diversas 
dimensões.  
 Nos Fóruns Regionais de Supervisão 
de Estágio, realizados, periodicamente, nas 
diversas regiões do país tem sido evidencia-
da a necessidade de se fortalecer os 
princípios norteadores do estágio na 
formação pro�ssional, na perspectiva de sua 
unidade teórica metodológica com as 
diretrizes e organização curricular.
 Assim, o debate sobre as estratégias 
didático-pedagógicas para o fortalecimento 
da Política Nacional de Estágio- PNE e acerca 
da �scalização efetivada pelos CRESS’s, no 
que diz respeito ao cumprimento das 
resoluções pertinentes ao estágio supervisio-
nado no Serviço Social, são iniciativas impor-
tantes para a consolidação das diretrizes 
curriculares.
 Com o embasamento nessas 
experiências político-pedagógicas, a gestão 
2013-2014, Lutar quando é fácil ceder, apre-
senta uma nova proposta do Projeto ABEPSS 
Itinerante 2014, com o tema ESTÁGIO SUPER-
VISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL: desfazendo 
os nós e construindo alternativas. Com isso 
pretendemos dar continuidade a política 
descentralizada de fortalecimento das 
estratégias nacionais e regionais da ABEPSS, 

no enfrentamento à precarização do ensino 
superior, através do amplo debate e incentivo 
à consolidação das Diretrizes Curriculares.

Objetivo Geral: 

 Fortalecer a implementação da PNE 
como estratégia para a ampliação da base 
político-acadêmica do plano de lutas em 
defesa do trabalho e da formação e contra a 
precarização do ensino superior, nas UFAs. 

Objetivos Especí�cos: 

 1 - Construir estratégias coletivas para 
a implementação da PNE em conformidade 
com as diretrizes curriculares considerando as 
particularidades de cada UFA em consonância 
com um projeto popular de universidade, 
democrática e socialmente referenciada. 
 2 - Fortalecer os mecanismos políticos, 
pedagógicos e legais que expressem a 
importância do estágio supervisionado na 
formação e exercício pro�ssional, com base 
nas diretrizes curriculares, na PNE e nas 
resoluções do CFESS; 
 3 - Estreitar as relações político-pe- 
dagógicas das Diretorias Regionais da Abepss 
com as UFAs e com as comissões de formação 
pro�ssional dos CRESSs de todos os estados 
das Regiões; 
 4 - Contribuir com a interlocução 
permanente entre as instâncias da ABEPSS, o 
Conjunto CFESS/CRESS, ENESSO, as UFAS,os 
Assistentes Sociais Supervisores acadêmico e 
de campo
 5 - Dar continuidade e ampliar a políti-
ca de formação continuada tendo em vista o 
fortalecimento das estratégias nacionais e 

regionais da ABEPSS de enfrentamento à 
precarização do ensino superior. 

Eixos Temáticos

 1. Educação Superior, Diretrizes 
curriculares e a política nacional de estágio
 2.   A dimensão político-pedagógica 
da supervisão de estágio

Período: março a setembro/2014

Metodologia 

 O�cinas por Estados, em dois módu-
los, com um total de 16 horas (dois dias), 
coordenadas pelas ABEPSS regionais, CRESS’s 
e ENESSO.

Módulo I. Serviço Social, Diretrizes Curric-
ulares e a Política Nacional de Estágio (8h)
 O signi�cado da pro�ssão na divisão 
social e técnica do trabalho e a construção do 
Projeto Ético-Político Pro�ssional. A direção 
social das Diretrizes Curriculares da ABEPSS e 
a PNE. 

Módulo II. Estratégias Didático-Pedagógi-
cas para o Estágio Supervisionado (8h)
 A unidade teoria e prática na 
formação e exercício pro�ssional. Os desa�os 
impostos à pro�ssão frente à crise estrutural 
do capital. O debate sobre as atribuições e 
competências pro�ssionais no processo de 
supervisão acadêmica e de campo. Estraté-
gias didático-pedagógicas na supervisão de 
estágio. As dimensões ética e investigativa 
no estágio.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
EM SERVIÇO SOCIAL:

desfazendo os nós e
construindo alternativas

PROJETO ABEPSS ITINERANTE:

 Vagas e Inscrições – O projeto prevê até 40 
participantes, por o�cina. As inscrições serão 
feitas pelas regionais da ABEPSS, com a 
seguinte distribuição de vagas:

- Dois/duas representantes de cada UFA pres-
encial sendo a Coordenação de Curso e/ou 
de Estágio Supervisionado 
- Dois/duas representantes do CRESS (sendo 
pelo menos um/a assistente social da 
comissão de formação e agente �scal.) 
- Um (a) estudante de graduação de cada 
UFA 
- Quinze vagas para docentes, discentes e 
supervisores(as) de campo de cursos presen-
ciais

Os valores das inscrições serão:
1 - R$ 20,00 para não �liados 
2 - R$ 10,00 para �liados 

Obs:
 1 - Os(as) representantes indica-
dos(as) pelas UFAS �liadas não inadim-
plentes e  CRESS serão isentas de inscrição.
 2 - Deslocamentos, diárias e hospeda-
gens serão de responsabilidade de cada 
participante. 

Avaliação: 
 A avaliação ocorrerá de forma proces-
sual. Ao �nal dos eixos temáticos os partici-
pantes avaliarão aspectos referentes:
 a) Ao conteúdo
 b) À metodologia
 c) A infraestrutura
 d) À divulgação, mobilização e orga-
nização

Coordenação: ABEPSS/CFESS-CRESS/ENESSO

Comissão ABEPSS Itinerante 2014

Eva E. F. do N. Azevedo - UFMT
Isaura Gomes de Carvalho Aquino - UFJF

Joana Valente Santana - UFPA
Marilene Coelho - UFRJ

Olegna de Souza Guedes - UEL
Rodrigo Teixeira - UFF

Sheyla Suely de Souza Silva - UEPB
Simone Rocha da Rocha - UFF

Telma Gurgel - UERN
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