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Pesquisa qualitativa que constituiu-se no Estudo de Multicasos (TRIVINUS, 1987), em seis 

Unidades de Formação Acadêmica (UFAS) de diferentes estados do Brasil, vinculada ao 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional em Serviço Social 

(GEFESS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  Investigação 

em  andamento, tendo como objeto de apresentação a  análise documental de instrumentos 

do processo de gestão da supervisão de estágio das universidades pesquisadas. 
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Discussão dos resultados da análise documental: 

Objetivo: 
Dar visibilidade à instrumentalidade do processo de gestão da supervisão de estágio, tendo 
em vista o fortalecimento do projeto ético-político na formação e no exercício profissional. 
 
 

Metodologia: 
Análise de conteúdo temática (BARDIN, 1979). Elaboração de Roteiro e Pressupostos para 

análise: o projeto de formação como componente de enraizamento do Projeto Ético-

Político; a articulação entre formação e exercício profissional dada a dimensão interventiva 

e investigativa da profissão; os documentos normativos em vigor quais sejam: o código de 

ética profissional (1993), a Lei de Regulamentação da Profissão (1993), as DCs (1996), as 

resoluções do CFESS 493/2006 e 533/2008 e a PNE/ABEPSS (2009). 

 
 

Projeto Pedagógico; Programa da Disciplina de Estágio 

Supervisionado; Plano do Supervisor de Campo; Política de Estágio 
e Manual do Estágio 

 
 

As unidades de formação pesquisadas se referem e embasam seus instrumentos, 

na Lei de Regulamentação da Profissão, no Código de Ética Profissional, na Política 

Nacional de Estágios para o curso de Serviço Social, na Resolução 493/CFESS e na 

Resolução 533/CFESS,  cuja gestão está em consonância com o Projeto Ético-Político. 

 

A operacionalização do processo de supervisão de estagio evidenciou-se através 

da análise dos instrumentos de gestão e está em concordância com os documentos já 

citados anteriormente (PNE, Resoluções, Lei de Reg. Profissional e Cód. Ética). 

Contudo, verificou-se fragilidades no que se refere ao registro da gestão do processo 

de supervisão. Algumas informações relevantes se apresentaram de forma não 

sistematizada  nos documentos das universidades. 

 

  

, Documentos analisados: 

Conclui-se que os estudos acerca da instrumentalidade dos processos da supervisão 

de estágio, no que se refere aos processos de gestão, é uma requisição profissional, 

pois é necessário dar  visibilidade dos processos de ensino-aprendizagem para a 

construção da formação com a competência e direção social expressas no Projeto 
Ético Político profissional. 

E para finalizar... 


