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RESUMO 

CARVALHO, Nathália Torresin de. O Estágio Supervisionado e o Processo de 
Supervisão do Estagiário: os rebatimentos da pandemia no curso de Serviço Social 
da UEL. 2022. 78 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço 
Social) – Centro de Ciências Econômicas e Sociais Aplicadas, Universidade Estadual 
de Londrina, Londrina, 2022. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os impactos da pandemia causada pelo 

novo Coronavírus no Estágio Supervisionado e no processo de supervisão em Serviço 

Social na Universidade Estadual de Londrina. Trata-se de um estudo de caso e revisão 

bibliográfica e documental. Foram utilizadas tais fontes de pesquisa: o marco 

regulatório de Estágio Supervisionado e do processo de supervisão de estágio em 

Serviço Social; os levantamentos de dados produzidos pela categoria em conjunto 

(ABEPSS, CFESS, CRESS-PR e ENESSO) sobre a realidade da operacionalização 

da atividade no panorama nacional e estadual paranaense; o levantamento realizado 

pelo Colegiado de Serviço Social da UEL sobre a realidade londrinense dos 

estudantes estagiários; além dos periódicos e livros que tratam da análise conjuntural 

da crise já existente em países de capitalismo periférico, seus reflexos na educação e 

consequentemente no Estágio Supervisionado. Considerando que o processo de 

ensino-aprendizagem perpassa os limites da sala de aula, seja virtual ou presencial, 

e revela o adoecimento mental e físico gerado por esse processo de agudização da 

crise econômica e política pela pandemia, constatou-se que estudantes estagiários 

foram prejudicados neste processo, uma vez que o cenário de crise sanitária-

econômica-política inviabiliza o aproveitamento real das atividades acadêmicas. 

Palavras-chave: estágio supervisionado; serviço social; pandemia.



 
 

ABSTRACT 

CARVALHO, Nathália Torresin de. The Supervised Internship and the Supervision 
Process: the impact of the pandemic context on the Social Work course at the State 
University of Londrina. 2022. 78 sheets. Completion of Course Work in Social Work at 
the Center for Applied Social Studies, State University of Londrina, Londrina-Pr, 2022. 

This course conclusion work aims to present the impacts of the context of the 

Coronavirus pandemic on the Supervised Internship and on the Supervision Process 

in institutional (State University of Londrina - UEL) scopes. This is a case study and 

bibliographic and documental review, using as a source of research the regulatory 

framework of the Internship and the supervision process in Social Work; the data 

surveys produced by the category together (Brazilian Association of Teaching 

Research and Extension in Social Work - ABEPSS, Federal Council of Social Work - 

CFESS, Regional Council of Social Service of Paraná - CRESS/PR, and National 

Executive of Social Work Students - ENESSO) on the reality of the operationalization 

of the activity in the national (Brazil) and state (Paraná) environment; the data survey 

produced by the Social Service Collegiate of UEL on the reality of intern students in 

Londrina-PR; besides the periodicals and books that deal with the analysis of the 

existing crisis in countries of peripheral capitalism, its reflexes in education and 

consequently in the Supervised Internship. Considering that the teaching-learning 

process goes beyond the limits of the classroom, virtual or face-to-face, and the mental 

and physical illness generated by this process of exacerbation of the economic and 

political crisis by the pandemic, it was found that the intern students were harmed in 

this process, since the sanitary-economic-political crisis scenario makes it impossible 

to take real advantage of academic activities.  

Key-words: supervised internship; social work; pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, síntese do processo formativo e da experiência do 

Estágio Supervisionado em Serviço Social, busca problematizar o ensino remoto e os 

impactos no processo formativo dos assistentes sociais no contexto pandêmico no 

curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL). São nítidos os 

prejuízos causados pela pandemia no ensino superior brasileiro, e, particularmente, 

no percurso formativo dos assistentes sociais. 

A pandemia da Covid-19 afetou as diversas esferas da vida social, e, 

por consequência, a configuração das políticas sociais brasileiras que já vivenciavam 

processo de desmonte nas últimas décadas. 

A política da educação do ensino superior, com a modalidade remota, 

teve seu perfil eadista1 e privatista desvelado, colocando em questão uma formação 

profissional calcada em uma sólida referência teórica e política. 

Por se tratar de uma observação ativa da situação vivenciada pelo 

objeto atrelada as análises de dados e documentos, a metodologia estudo de caso se 

aplicou ao trabalho. Através dela, foi possível integrar as múltiplas determinações da 

realidade, aproximando-se do objeto e respondendo ao problema de pesquisa.  

Conforme Gil apresenta Yin: 

 
O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, 

quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente definidas e no qual são utilizadas várias 

fontes de evidência. (Yin, 2005, p.32 apud Gil, 2008, p. 

77) 

 

Buscou-se através deste demonstrar os impactos da pandemia para 

a operacionalização do Estágio Supervisionado no curso de Serviço Social da UEL. 

Como objetivos específicos, estão:  

a) contextualizar o marco regulatório de estágio e supervisão de 

                                            
1 O termo eadista faz referência à intensificação e propagação da modalidade Ensino à Distância (EAD) 
como alternativa equiparada ao ensino presencial, com foco no cumprimento de carga horária em uma 
proposta que promete comodidade de acesso ao estudante, abstendo-se da qualidade do processo 
formativo. Esta tendência vem sendo evidenciada durante o processo crescente de desmonte da 
política de educação superior e sua mercantilização, dados os avanços dos ideais, posicionamentos e 
legislações de cunho neoliberal. 
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estágio em Serviço Social; 

b) descrever as estratégias construídas pelo curso de Serviço Social 

da UEL para a realização das atividades de estágio e de 

supervisão dos estagiários; 

c) apresentar as dificuldades e os limites vivenciados pelo processo 

de estágio e supervisão na modalidade remota. 

 

A pesquisa foi organizada em três passos metodológicos, quais 

sejam:  

a) revisão de literatura que consistiu no levantamento da produção 

do conhecimento sobre o estágio e o processo de supervisão em 

Serviço Social; 

b) exposição de pesquisas, estudos e documentos produzidos pelas 

entidades organizativas da profissão sobre o ensino remoto e o 

Estágio Supervisionado; 

c) apresentação das normativas e resoluções da UEL sobre ensino 

remoto e dos Planos Especiais de Matriz Curricular do Curso de 

Serviço Social dos anos letivos de 2020 e 2021, assim como dos 

Planos Especiais de Execução do Estágio Curricular Obrigatório 

dos anos letivos de 2020 e 2021. 

 

A pesquisa foi dividida em três principais capítulos. O primeiro, 

intitulado “O Marco Regulatório do Estágio e do Processo de Supervisão em Serviço 

Social”, apresentou as suas legislações e normativas no âmbito nacional e 

institucional da UEL, além das regulamentações próprias da profissão. 

O segundo, intitulado “A Crise já em Curso no Brasil Desvelada Pela 

Covid-19 e Suas Consequências Político-econômicas-sanitárias”, relatou os impactos 

da pandemia no ensino superior de modo geral e na formação de assistentes sociais 

no âmbito nacional, na região VI e especificamente no Paraná. 

O terceiro, intitulado “A Adaptação e Estratégias do Curso de Serviço 

Social da Universidade Estadual De Londrina (UEL) Durante a Pandemia da Covid-

19”, expôs as resoluções, adaptações e descreveu a experiência do curso de Serviço 

Social da UEL.  

Através de dados disponibilizados pelo Colegiado e pela observação 
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participante foi realizada a problematização deste cenário, sistematizando a reflexão 

acerca dos rebatimentos da pandemia na operacionalização de Estágio 

Supervisionado no curso de Serviço Social da UEL. 

Em busca da problematização e registro deste desfavorável contexto 

pandêmico que revela as mais complexas expressões da questão social, durante o 

trabalho foram levantadas as particularidades do ensino remoto no Brasil comparadas 

à realidade vivenciada na esfera pessoal/social e da formação profissional pelos 

estudantes estagiários de Serviço Social da UEL. 
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2. O MARCO REGULATÓRIO DO ESTÁGIO E DO PROCESSO DE 
SUPERVISÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
Considerando que o problema da presente pesquisa se trata da 

investigação dos impactos que a pandemia da Covid-19 causou no Estágio 

Supervisionado e no processo de supervisão do estagiário do curso de Serviço Social 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL), optou-se por iniciar as discussões com 

a apresentação das regulamentações de estágio para fundamentar as demais 

discussões propostas neste trabalho.  

O primeiro capítulo tem por objetivo apresentar o marco regulatório do 

estágio supervisionado e da supervisão do estagiário de forma mais abrangente no 

panorama nacional e de forma mais específica no curso de Serviço Social da UEL.  

As regulamentações no âmbito nacional que foram apresentadas:  

a) Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996: Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB); 

b) Lei n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008: Lei do Estágio. 

As regulamentações no âmbito profissional que foram apresentadas: 

a) Lei n.º 8662 de 07 de junho de 1993: Lei de Regulamentação da 

Profissão Assistente Social; 

b) Código de Ética de 1993; 

c) Resolução 533/2008 do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS); 

d) Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) de 1996;  

e) Política Nacional de Estágio (PNE) da ABEPSS.  

A regulamentação no âmbito institucional:  

a) Deliberação 40/2014, da Câmara de Graduação da UEL. 

O capítulo inicia com a contextualização do Estágio Supervisionado e 

do processo de supervisão em Serviço Social e segue para a explanação de seu 

marco regulatório, no panorama nacional brasileiro e institucional da UEL, que delimita 

e orienta sua operacionalização, além de definir as obrigações e direitos envolvendo 
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unidade concedente de estágio, unidade de ensino, supervisão de campo, supervisão 

acadêmica e o estudante/estagiário.  

2.1 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O PROCESSO DE SUPERVISÃO NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL  

O processo formativo do assistente social, incluindo o estágio e o 

processo de supervisão, não pode ser analisado descolado da realidade. A profissão 

é integrada e determinada pela totalidade, consistindo em produto sócio-histórico. 

Conforme Iamamoto: 

 
  A compreensão acerca dos fundamentos do Serviço Social é informada pela 

perspectiva da totalidade histórica. Parte do pressuposto de que a história da 
sociedade é o terreno privilegiado para apreensão das particularidades do 
Serviço Social: do seu modo de atuar e de pensar incorporados ao longo de 
seu desenvolvimento. Sendo a profissão um produto sócio-histórico, adquire 
sentido e inteligibilidade na dinâmica societária da qual é parte e expressão.  

                                                                                                             (IAMAMOTO, 2014, p. 621). 
 
 

O Estágio Supervisionado em Serviço Social sempre foi uma 

exigência na formação profissional do assistente social. Desde o primeiro currículo do 

curso, é reconhecido como componente curricular obrigatório. Influenciado e fruto de 

seu tempo histórico, seus direcionamentos, objetivos e finalidades foram modificados 

de acordo com os diferentes projetos de formação. 

Atualmente, o estágio supervisionado e o processo de supervisão 

estão ancorados nas Diretrizes Curriculares de 1996 da ABEPSS, que constitui o atual 

projeto de formação. O estágio, neste projeto de formação, assumiu centralidade, 

como elemento da formação acadêmica que sistematiza teoria e prática, visando à 

capacitação do estudante para a atuação profissional. É atividade pedagógica 

materializada em ambiente profissional através da interlocução entre supervisão 

acadêmica, supervisão de campo e estagiário. 

Esta atividade do processo formativo do estudante de Serviço Social, 

bem como todas as atividades envolvendo a profissão, deve estar alinhada com o 

projeto ético-político da categoria, mantendo a perspectiva crítica e seu caráter 

interventivo, propositivo e investigativo. ABEPSS define: 
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[...] se constitui num instrumento fundamental na formação da análise crítica, 
capacidade interventiva, propositiva e investigativa do estudante, que precisa 
apreender os elementos concretos que constituem a realidade social 
capitalista e suas contradições, de modo a intervir, posteriormente, como 
profissional, nas diferentes expressões da questão social, que vêm se 
agravando diante do movimento mais recente de colapso mundial da 
economia, em sua fase financeira, e de desregulamentação do trabalho e dos 
direitos sociais.  
                                                               (PNE da ABEPSS, 2010, p.11).  
 

O Estágio Curricular é previsto em currículo e assume centralidade, 

indispensabilidade e indissociabilidade da formação acadêmica. Se constitui como o 

processo de aprendizagem das competências profissionais em campo de atuação do 

Serviço Social aliadas às discussões acadêmicas. Conforme as Diretrizes Curriculares 

propostas pela ABEPSS: 

 
É uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do 
aluno no espaço socioinstitucional objetivando capacitá-lo para o exercício do 
trabalho profissional, o que pressupõe supervisão sistemática. Esta 
supervisão será feita pelo professor supervisor e pelo profissional do campo, 
através da reflexão, acompanhamento e sistematização com base em planos 
de estágio, elaborados em conjunto entre Unidade de Ensino e Unidade 
Campo de Estágio, tendo como referência a Lei 8662/93 (Lei de 
Regulamentação da Profissão) e o Código de Ética do Profissional (1993). O 
Estágio Supervisionado é concomitante ao período letivo escolar.  
                                         (Diretrizes Curriculares da ABEPSS, 1996, p.19). 
 

Tal atividade pedagógica presume dupla supervisão direta:  

a) supervisão de campo, realizada pelo profissional assistente social no 

campo onde o estagiário está inserido; 

b)  supervisão acadêmica, realizada pelo professor responsável pelo 

acompanhamento da disciplina de Estágio Supervisionado. 

A tríade: estagiário, supervisor de campo e supervisor acadêmico; 

deve em conjunto viabilizar este processo cumprindo com suas obrigações e 

objetivando a materialização da configuração de Estágio Supervisionado em Serviço 

Social conforme preconizado em suas Diretrizes Curriculares. 

É no campo de estágio que o estudante se aproxima do exercício 

profissional. As demandas são apresentadas ao estagiário e, após este contato, é 

requisitada determinada intervenção, que deve ser fundamentada nos saberes 

teóricos e práticos do processo formativo, dentro da Unidade de Formação Acadêmica 

(UFA) e no campo de atuação.  

A interlocução permanente entre a tríade, desde a criação do Plano 

de Estágio a ser seguido, é fundamental para o aproveitamento desse espaço de 



21 
 

formação, esta interação possibilita o diálogo das competências, saberes e 

experiências das partes envolvidas e possibilita subsídio das três dimensões do 

Serviço Social: ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa; durante o 

planejamento, execução e avaliação das atividades desempenhadas no processo de 

estágio. 

A inserção do estudante no espaço sócio-ocupacional deve manter 

seu cunho pedagógico, o trabalho em conjunto das supervisões acadêmica e de 

campo, unidade concedente, UFA e estagiário deve propiciar o aprendizado, a 

atuação e a reflexão sobre as demandas apresentadas e atividades realizadas.  

O estágio e o processo de supervisão em Serviço Social são 

regulamentados pelas legislações nacionais gerais da educação e por suas 

regulamentações próprias, nos âmbitos profissional e institucional, considerando as 

especificidades da profissão.  

O processo que presume dupla supervisão tem definido os aspectos 

para sua operacionalização no que diz respeito a sua funcionalidade e aos seus 

aspectos teóricos, apontando pontos genéricos como a definição de sua carga horária 

(CH) e pontos específicos da formação profissional como sua direção política.  

2.1.1 Marco Regulatório de Estágio Supervisionado em Serviço Social no âmbito 

Nacional 

A definição e orientação do estágio supervisionado e do processo de 

supervisão no âmbito nacional estão em duas legislações, que tratam de maneira 

geral e orientam o estágio nas mais diversas áreas de conhecimento:  

a) Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Lei de     Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; 

b) Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008: Lei do Estágio. 

Conforme descrito no quadro a seguir: 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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Quadro 1 - Regulamentações do Estágio Supervisionado em Serviço Social no âmbito nacional. 
 

Regulamentação Principais disposições 
Lei de     Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB. 

Promulgada em 1966, em sua redação constam as orientações para organização das atividades educacionais brasileiras. 

A conhecida “LDB” ao longo da história, resultou em diversos ganhos para a política de educação, como a definição de 
orçamento, o princípio da gestão democrática e de autonomia universitária. 

Lei do Estágio. Destaca o caráter pedagógico do processo de estágio que dispensa qualquer tipo de vínculo empregatício; define estágio 
como ato educativo, escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos. A redação também difere estágio obrigatório e não obrigatório, aponta imprescindibilidade de 
supervisão e fiscalização da relação entre estagiário, unidade concedente e instituição de ensino. 
 
Dispõe sobre as responsabilidades da instituição de ensino: cita a criação do plano de estágio; termo de compromisso; 
monitoramento das atividades por meio de relatórios; indicação de orientadores da unidade de ensino e a avaliação das 
atividades realizadas pelo estagiário garantindo conformidade com o processo formativo. 
 
Orienta a unidade concedente: inicia com a definição do perfil que pode oferecer estágio, sendo pessoas jurídicas de 
direito privado e órgãos de administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da união, além 
de profissionais liberais de nível superior registrados em seus respectivos conselhos. Limita a quantidade de 10 
estagiários por supervisor respectivo de cada área, coloca também a necessidade de cumprimento do termo de 
compromisso e criação de relatórios periódicos que comprovam a relação de estágio. 

Define carga horária máxima de 30 horas semanais contrato com até 02 anos de duração e recesso de 30 dias para cada 
ano de atividade e dispõe sobre benefícios, a possibilidade de o estagiário contribuir como segurado facultativo do Regime 
Geral de Previdência Social, além de regular seu recesso. 

Fonte: dados sistematizados pela autora.
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A LDB e a Lei do Estágio organizam a realização de estágio dentro do 

espaço universitário geral brasileiro, enfatizam o caráter pedagógico da atividade e 

limites em sua carga horária, responsabilizando a unidade concedente e a UFA.  

Todavia, possuem caráter generalista e não acompanham pontos 

cruciais para planejar, realizar e avaliar o processo de Estágio Supervisionado em 

Serviço Social, dadas as discussões que envolvem as instâncias e as especificidades 

da profissão. 

A seguir, foram explicitadas as regulamentações de estágio e de 

supervisão próprias da profissão, tanto apresentadas pelo CFESS como pela 

ABEPSS. 

 

2.1.2 Marco Regulatório de Estágio Supervisionado em Serviço Social no Âmbito 

Profissional 

 

Na esfera profissional em Serviço Social existem as regulamentações 

do CFESS e ABEPSS que orientam, sobretudo, o processo de supervisão acadêmica 

e de campo que deve ser realizado como atribuição privativa do profissional assistente 

social. 

2.1.2.1 Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e o estágio supervisionado 

O Conselho Federal de Serviço Social trabalha as legislações que 

tratam do exercício profissional e do processo de supervisão do estagiário:  

a) Código de Ética do/a Assistente Social de 1993;  

b) Lei n.º 8.662, de 07 de junho de 1993: Lei Regulamentação da 

Profissão; 

c) Resolução 533/2008 do CFESS: Regulamenta a Supervisão 

Direta de Estágio no Serviço Social. 

Conforme descrito nos quadros a seguir: 
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Quadro 2 - Regulamentações do Estágio Supervisionado em Serviço Social no âmbito profissional – CFESS. 
 

Regulamentação Principais disposições 
Código de Ética de 1993. Fruto da revisão do Código de Ética de 1986, o Código de Ética de 1993 traz consigo o entendimento de que a (CFESS, 

1993) “ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social: os valores são determinações da prática social, resultantes 
da atividade criadora tipificada no processo de trabalho” diferindo o ser social do ser natural, evidenciando sua capacidade 
projetiva, intuitiva do agir profissional, caracterizando-o como ser capaz de liberdade. 
Em relação ao estágio: 
Art. 4º É vedado ao/à assistente social: 
e- Permitir ou exercer a supervisão de aluno/a de Serviço Social em Instituições Públicas ou Privadas que não tenham 
em seu quadro assistente social que realize acompanhamento direto ao/à aluno/a estagiário/a; 
Art. 21 São deveres do/a assistente social: 
c- informar, esclarecer e orientar os/as estudantes, na docência ou supervisão, quanto aos princípios e normas contidas 
neste Código. 

Lei de Regulamentação da 
Profissão. 

A Lei de regulamentação da profissão dispõe também sobre o Estágio Supervisionado nos artigos 5º e 14º: 
 
Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
VI - Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 
Art. 14. Cabe às Unidades de Ensino credenciar e comunicar aos Conselhos Regionais de sua jurisdição os campos de 
estágio de seus alunos e designar os Assistentes Sociais responsáveis por sua supervisão. 

Parágrafo único. Somente os estudantes de Serviço Social, sob supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo de 
seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de Serviço Social. segurado facultativo do Regime Geral de 
Previdência Social, além de regular seu recesso. 

Fonte: dados sistematizados pela autora. 
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Quadro 3 - Regulamentação da supervisão do estágio em Serviço Social no âmbito profissional – CFESS. 
 

Regulamentação Principais disposições 
Resolução 533/2008 do CFESS. Orienta a supervisão direta pelo campo e instituição de ensino por profissionais formados em Serviço Social, devendo 

englobar as capacitações teórico-metodológica, ético-política e técnica operativa, colocadas em prática nos espaços 
socioinstitucionais. Artigo 2º da Resolução 533/2008 do CFESS: 
 
Art. 2º. A supervisão direta de estágio em Serviço Social é atividade privativa do assistente social, em pleno gozo dos 
seus direitos profissionais, devidamente inscrito no CRESS de sua área de ação, sendo denominado supervisor de campo 
o assistente social da instituição campo de estágio e supervisor acadêmico o assistente social professor da instituição de 
ensino. 
 
Parágrafo único. Para sua realização, a instituição campo de estágio deve assegurar os seguintes requisitos básicos: 
espaço físico adequado, sigilo profissional, equipamentos necessários, disponibilidade do supervisor de campo para 
acompanhamento presencial da atividade de aprendizagem, dentre outros requisitos, nos termos da Resolução CFESS 
nº 493/2006, que dispõe sobre as “condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social”. 
 
Cabe à: 
 

a) Supervisão acadêmica: orientar o estudante e a supervisão de campo na elaboração dos documentos solicitados 
pela UFA, o acompanhamento do estudante na construção e revisão de seus materiais teóricos realizando a 
interlocução entre as requisições da unidade de ensino e as ações a serem desenvolvidas no campo de estágio; 

b)  
Supervisão de campo: a divulgação de vagas de estágio, viabilizar condições para que sejam desenvolvidas 
competências, a orientação da realização das atividades, o planejamento e continua avaliação das ações 
desenvolvidas e do desempenho do estudante. Ela realiza a interlocução entre o campo e unidade de ensino. 

Fonte: dados sistematizados pela autora. 
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2.1.2.2 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

(ABEPSS) e o estágio supervisionado 

A ABEPSS discute em seus documentos o Estágio Supervisionado na 

esfera da formação. Direciona e problematiza este processo visando o maior 

aproveitamento dos estudantes estagiários e supervisores, seguindo as legislações 

nacionais sobre o tema.  

Coletivamente, em oficinas e Grupos de Trabalho, a categoria 

organizada em Associação realiza as discussões e produções através da 

compreensão crítica da totalidade, guiando a operacionalização do Estágio 

Supervisionado em Serviço Social.  

Em seus documentos, a Associação situa o Estágio Supervisionado 

na Proposta Curricular, caracterizando-o como elemento central da formação 

profissional.  Mediante o processo de intensificação da mercantilização da educação, 

da amplificação dos cursos EAD (Ensino à Distância) e da irregularidade na carga 

horária e na supervisão conjunta, foi criada a própria Política de Estágio. 

Entre os principais documentos estão:  

a) Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996;  

b) Política Nacional de Estágio (PNE). 

Conforme descrito no quadro a seguir: 
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Quadro 4 - Regulamentações do estágio em Serviço Social a nível profissional – ABEPSS. 
 

Regulamentação Principais disposições 
Diretrizes Curriculares de 1996, 
ABEPSS. 

A proposta curricular é guiada pelas mudanças nas reproduções das relações apresentadas na realidade, parte da 
necessidade da reavaliação do Currículo Mínimo de 1982 (Parecer CFE nº 412, de 04.08.1982 e Resolução n.º 06 de 
23/09/82), e agora carrega em sua proposta o caráter social da formação, negligenciado anteriormente pelos currículos 
essencialmente técnicos. 
ABEPSS, 1996: 
A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são requisitos fundamentais que permite ao 
profissional colocar-se diante das situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos societários, 
seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho. (p.13) 
O Estágio Supervisionado está disposto nas Diretrizes Curriculares juntamente com o Trabalho de Conclusão de Curso 
no item: atividades indispensáveis. Entre seus Princípios, encontramos: (ABEPSS, 1996) 11. Indissociabilidade entre 
estágio e supervisão acadêmica e profissional. Um dos desafios que perpassa a formação profissional, sobretudo na 
condição atual de Estágio Supervisionado Remoto, que será tratado adiante no presente trabalho. 
A proposta curricular é finalizada com as recomendações para sua implantação, no que diz respeito ao estágio, ressalta 
sua carga horária mínima de 15% da carga horária mínima do curso e ainda dispõe que: O estágio supervisionado 
constitui-se como momento privilegiado de aprendizado teórico-prático do trabalho profissional, ABEPSS, 1996. 

Política Nacional de Estágio – 
PNE, ABEPSS. 

A Política Nacional de Estágio foi elaborada coletivamente utilizando o documento base construído pelo GT PNE da 
ABEPSS, a partir deste, durante as oficinas regionais foram encaminhadas propostas para sua versão final. 
Ao decorrer dos capítulos, estão dispostos detalhadamente instruções para cada dimensão do processo de estágio, o 
dever do comprometimento com o aprendizado, a definição das modalidades, carga horária, direcionamento ético-
político[...]Tratando-se de um documento completo e específico que orienta o processo. 
O documento inicia relembrando o artigo 2º do estatuto da ABEPSS, onde estão descritas suas objetivações: 

I. propor e coordenar a política de formação profissional na área de Serviço Social que associe organicamente 
ensino, pesquisa e extensão e articule a graduação com a pós-graduação; II- fortalecer a concepção de formação 
profissional como um processo que compreende a relação entre graduação, pós-graduação, educação 
permanente, exercício profissional e organização política dos assistentes sociais; III- contribuir para a definição e 
redefinição da formação do assistente social na perspectiva do projeto ético-político profissional do Serviço Social 
na direção das lutas e conquistas emancipatórias; IV- propor e coordenar processos contínuos e sistemáticos de 
avaliação da formação profissional nos níveis de Graduação e Pós-graduação (ABEPSS, 2008). 

São ressaltados os aspectos de planejamento, avaliação e educacionais do processo, (ABEPSS, 2009). Tal organização 
deve ser coletiva, registrada e avaliada continuamente pelas supervisões acadêmica e de campo, buscando a construção 
de competências e conhecimentos para atuação profissional por parte do discente. 

Fonte: dados sistematizados pela autora.
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As propostas pedagógicas dos cursos de Serviço Social têm como 

referência o que está preconizado no marco regulatório apresentado anteriormente, é 

através dele que o estágio e a supervisão estão organizados e devem ser 

operacionalizados.  

A seguir, será realizado o resgate da trajetória do curso de Serviço 

Social da UEL e a inserção do Estágio Supervisionado na universidade, seguindo às 

regulamentações institucionais internas. 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E DO PROCESSO DE SUPERVISÃO 

NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL E 

SEU MARCO REGULATÓRIO 

Foi em 1972 que o curso de Serviço Social foi elaborado para a 

Universidade Estadual de Londrina. Cenário de expansão e desenvolvimento urbano 

do território norte paranaense, identificou-se a demanda da criação do curso por um 

grupo formado por assistentes sociais, assim, em janeiro de 1973 é realizado o 

primeiro vestibular. 

Inserido no Centro de Ciências Econômicas e Sociais Aplicadas 

(CESA), o curso de Serviço Social conta com o Colegiado do Curso de Serviço Social 

para sua coordenação didático-pedagógica e com o Departamento de Serviço Social 

para sua organização administrativa. 

O curso de Serviço Social da UEL segue seu Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) que orienta o Estágio Supervisionado e o processo de supervisão. No 

decorrer dos anos, este Projeto passou por diferentes adaptações, e, atualmente, o 

PPC vigente é o de 2005 que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho Administrativo (CA) n.º 20/02, de 03 de abril 

de 2002, com adequações2 introduzidas pela Deliberação da Câmara de Graduação 

n.º 09/04, de 28 de setembro de 2004. 

Adentrando a realidade do Estágio Supervisionado em Serviço 

Social para da Universidade Estadual de Londrina, encontra-se a Deliberação 

40/2014, da Câmara de Graduação, que aprova o Regimento do Estágio Curricular 

                                            
2 Em 2021, o curso de Serviço Social da UEL realizou o processo de revisão de seu Projeto 
Pedagógico, que entrará em vigência somente no ano de 2023. Portanto, neste trabalho será abordado 
o atual vigente. 
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Obrigatório e o Não Obrigatório. Entre as legislações que a fundamentam encontram-

se:  

a) Lei do Estágio; 

b) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

c) Resolução CEPE n.º 0166, de 20 de novembro de 2008; 

d) Regulamento Geral de Estágio de Graduação da Universidade     

Estadual de Londrina; 

e) Resolução do CFESS 533/2008. 

 

A Deliberação 40/2014 da Câmara de graduação define o Estágio 

Supervisionado em Serviço Social na UEL e seus objetivos, consistindo, de acordo 

com o artigo 2.º como: “conjunto de atividades de aprendizagem profissional e cultural 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais da vida e de seu 

meio, realizado sob a responsabilidade e a coordenação da Universidade”. 

De acordo com artigo 3.º, entre seus objetivos estão: 
I - Propiciar ao estudante experiência de intervenção em Serviço Social, 
vivenciando situações reais da prática profissional enriquecedora de sua 
formação; 
II - Levar o estudante a internalizar as determinações pertinentes à 
regulamentação da profissão e ao Código de Ética Profissional; 
III - possibilitar ao estudante a experiência de sistematização e planificação 
da ação profissional, de forma a atender as demandas colocadas; 
IV - Capacitar o estudante para o exercício profissional. 

Deste modo, levanta aspectos pedagógicos, como a concomitância 

do estágio e graduação, sendo elemento obrigatório para a realização das disciplinas: 

Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Prática Profissional I e Prática 

Profissional II. Além de definir suas modalidades: Obrigatória ou Não Obrigatória. 

No capítulo III encontram-se os campos e atividades de estágio, que 

são: entidades de direito privado e os órgãos da administração pública que possuam 

programas na área do Serviço Social e que possuam um funcionário assistente social 

para atuar como orientador de campo, uma vez que a categoria preconiza a 

supervisão de campo pelo profissional da área. 

As atividades a serem desenvolvidas em campo são definidas de 

acordo com as particularidades de cada setor e devem constar no Plano de Estágio, 

elaborado pela tríade: estagiário, supervisão acadêmica e de campo. 

O capítulo IV dispõe sobre a organização administrativa e didática, 

determina a configuração e competências do colegiado e coordenadores de estágio. 
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Definindo sua composição como um Coordenador e um Vice Coordenador ambos os 

membros do Colegiado, eleitos pelos professores do departamento.  

                                     As competências do Colegiado: 
I - Estabelecer e definir diretrizes para os Estágios Curriculares Obrigatórios 
e Não Obrigatórios; 
Il - definir o Regulamento dos Estágios Curriculares e encaminhá-lo à Câmara 
de Graduação para apreciação; 
III - aprovar a programação dos Estágios Curriculares Obrigatórios; 
IV - Homologar os Planos e Relatórios dos Estágios Curriculares Não-
Obrigatórios encaminhados pela Coordenação de Estágio; 
V - Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas para os estágios. 

                                     Competências do Coordenador de Estágio: 
 I — Propor ao Colegiado do Curso o sistema de organização e 
desenvolvimento dos estágios; 
Il — elaborar o Regulamento de Estágio, com assessoria da PROGRAD, 
encaminhando-o ao Colegiado do Curso; 
III — definir, em conjunto com a PROGRAD, as diferentes possibilidades de 
campos de estágio, a fim de que sejam formalizados os convênios para o 
desenvolvimento de estágios, mantendo um banco de dados atualizado; 
IV — Identificar os campos de estágio, divulgar as vagas disponíveis e os 
respectivos critérios para inserção dos estudantes em Estágio 
Supervisionado. 
V — Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 
pertinentes aos estágios em conjunto com os demais Supervisores de 
Estágio; 

  Vl — orientar os estudantes na escolha da área e campo de estágio; 
VII — convocar, sempre que necessário, os Supervisores de Estágio, bem 
como coordenar reuniões com os Orientadores de Campo, para discutir 
questões relativas ao planejamento, organização, funcionamento, avaliação 
e controle das atividades de estágio e de supervisão e análise de critérios, 
métodos e instrumentos necessários ao seu desenvolvimento; 
VIII — organizar, anualmente os campos e os grupos de estagiários e 
distribui-los entre os Supervisores de Estágio; 
IX — Encaminhar ao Colegiado do Curso o programa das disciplinas 
Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, em consonância com 
o art.1° da Resolução CEPE n° 16/2014. 
X — Assinar os Termos de Compromisso dos Estágios Curriculares 
Obrigatórios; 
XI - avaliar os relatórios circunstanciados com notícia de indício de 
desvirtuamento dos estágios emitidos pelos Supervisores de Estágio e 
encaminhar à PROGRAD, após análise do Colegiado do Curso; 
XII— elaborar e manter atualizado um sistema de documentação e cadastro 
dos diferentes Campos de Estágio, bem como de documentos necessários 
ao desenvolvimento dos mesmos; 
XIII— elaborar Manual do Estagiário; 
XVI— Registrar a cada semestre no site do Conselho Regional de Serviço 
Social - CRESS, informações sobre os estagiários, as Instituições/ Campos 
de Estágio, bem como o nome e o número de registro no CRESS dos 
Supervisores de Estágio e dos Orientadores de Campo, e demais 
informações solicitadas. 

 
 

Ao Colegiado de Serviço Social da UEL e Coordenação de Estágio 

competem atividades da organização da estrutura do Estágio Supervisionado no 



31 
 

Departamento, as burocratizações em relação às documentações e registros 

pertinentes à categoria, às disciplinas coexistentes ao estágio, às programações de 

estágio, além da orientação aos estudantes a respeito das mesmas e o contato com 

os campos de atuação do estagiário, viabilizando a operacionalização da atividade. 

O capítulo V trata das competências do Orientador de Estágio e do 

Supervisor. Sendo elas: 

Compete ao Orientador de Campo: 
I - Inserir, acompanhar, orientar e avaliar o estudante no campo de estágio 
em conformidade com o Plano de Estágio; 
II - Manter cópia do Plano de Estágio, devidamente subscrito pelos 
supervisores e estagiários, no local de realização do mesmo; 
III - participar de reuniões de planejamento e avaliação convocadas pela 
Coordenação de Estágio; 
IV - Solicitar a presença do Supervisor de Estágio no campo para resolver 
pendências relacionadas ao estágio e ao estagiário a saber: desistência do 
estágio por parte do estudante; informações decorrentes do absenteísmo dos 
estudantes estagiários, avaliação do desempenho do estudante no campo de 
estágio; 
V - Construir o Plano de Supervisão Direta que será realizada com o 
estagiário. 
 

Compete aos Supervisores de Estágio:  
I - Orientar o estagiário e avaliar seu aprendizado, visando a qualificação do 
estudante durante o processo de formação e aprendizagem das dimensões 
técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política da profissão; 
Il - participar da elaboração, execução e avaliação das atividades pertinentes 
ao estágio; 
III - participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Estágio; 
IV - Orientar a elaboração dos Planos de Estágio em conjunto com o 
estagiário nos termos do inciso V do artigo 12 deste Regulamento; 
V - Orientar, acompanhar e avaliar as atividades de Estágio Curricular 
desenvolvidas pelo estudante; 
VI - Estabelecer sistemas de acompanhamento 
permanente com os profissionais Orientadores de Campo; 
VII - realizar supervisão individual com os estagiários, no mínimo duas vezes 
por mês, em consonância com o calendário de supervisão construído entre 
os pares; 
VIII - encaminhar à Coordenação de Estágio o calendário de supervisões no 
início de cada período letivo; 
IX — Comunicar à Coordenação de Estágio todas as alterações que vierem 
a ser processadas em relação à dinâmica, horários, locais e outros aspectos 
referentes às sessões se supervisão; 
X — Encaminhar à Coordenação de Estágio, ao final de cada período letivo, 
os relatórios e demais documentos relativos ao estágio desenvolvido por seus 
estagiários; 
XI — encaminhar bimestralmente o controle de frequência dos estudantes;  
XII — lançar as notas e frequência no sistema/UEL, bimestralmente; 
XIII — emitir relatório circunstanciado quando houver indícios de 
desvirtuamento do estágio e encaminhar à Coordenação de Estágio; 
XIV - solicitar a presença do Orientador de Campo na unidade de ensino para 
resolver pendências relacionadas ao processo formativo do estagiário; 
XV - Construir o Plano de Supervisão Direta que será realizada com o 
estudante estagiário; 
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XVI - realizar no mínimo duas Visitas aos campos de estágio, cuja 
periodicidade e objetivos constarão do Piano de supervisão apresentado à 
Coordenação de Estágio. 
 

A supervisão acadêmica e a de campo devem participar diretamente 

do planejamento, execução e avaliação das atividades desempenhadas pelo 

estagiário. Atuando como mediadoras para garantir que os objetivos propostos serão 

desenvolvidos no decorrer do processo, alinhados com as três dimensões 

profissionais.  

Devem comunicar entre si e com o estagiário visando o 

acompanhamento de fato do andamento do Estágio Supervisionado. A supervisão 

acadêmica também deve encaminhar para a Coordenação o saldo deste processo, 

avaliações, relatórios e documentações, além da participação em reuniões 

periódicas.  

O capítulo VI trata das competências do estagiário:  

I - Buscar vagas de estágio com a anuência da Coordenação de Estágio; 
II- Apresentar a documentação de regularização do Estágio Supervisionado 
à Coordenação de Estágio; 
Ill - elaborar relatórios semestrais encaminhados à PROGRAD quando se 
tratar de estágio não obrigatório; 
IV - Cumprir carga horária mínima de 272 horas anuais de estágio no decorrer 
do ano letivo; 
V - Comparecer às supervisões individuais agendadas pelo supervisor de 
estágio nas instalações da Unidade de Ensino; 
VI - Desenvolver as atividades solicitadas pelo supervisor de estágio para 
subsidiar a supervisão na Unidade de Ensino; 
VII - apresentar Piano de Estagio conjuntamente com o Termo de Estagio 
Curricular Obrigatório e não Obrigatório; 
VIII — Protocolar junto à SAUEL (Sistema de Arquivos da UEL) — Divisão de 
Protocolo, Piano de Estagio, termo de compromisso de estagio e cópia de 
apólice de seguro, antes do início do mesmo, quando se tratar de estagio 
curricular não obrigatório; 
IX - Apresentar a documentação de acompanhamento do estudante 
estagiário exigidas pelo Supervisor de Estágio; 
X - Notificar as situações de irregularidades ocorridas no campo de estágio 
ao Supervisor de Estágio; 
XI – comunicar formalmente por escrito ao Orientador de Campo e ao 
Supervisor de Estágio a desistência em realizar o estágio supervisionado. 
Parágrafo único. A autorização de mudança do local de estágio pela 
Coordenação de Estágio ocorrerá mediante a apresentação por escrito dos 
motivos da desistência do estudante para permanecer no Campo de Estágio. 
 

O estagiário deve cumprir a carga horária mínima, preencher e 

encaminhar as documentações solicitadas para a regularização de sua atividade, 

elaborar relatórios, diários de campo e plano de estágio, desenvolver as atividades do 

estágio solicitadas pelo supervisor de campo e comparecer às supervisões 
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acadêmicas, além de comunicar as supervisões irregularidades identificadas e 

intenções de rompimento do termo de compromisso. 

O capítulo Vll que trata da supervisão de estágio está baseado na 

resolução 533/2008 do CFESS que traz o modelo da supervisão direta. É colocada 

também a importância da supervisão para o pleno desenvolvimento das atividades.  

Tal documento define que os supervisores acadêmicos são docentes 

de Serviço Social do departamento da UEL e ressalta que a orientação de campo deve 

ser realizada em conformidade com a Lei de Regulamentação da Profissão, ou seja, 

por profissional assistente social funcionário do campo de estágio e pressupõe 

acompanhamento sistemático, contínuo e permanente.  

A relação entre unidade concedente e universidade, em relação à 

supervisão e suas obrigações: 
I — Ao Orientador de Campo apresentar o plano de atuação à unidade de 
ensino incluindo sua proposta de supervisão, no momento de abertura de 
Campo de Estágio; 
II — Ao Supervisor de Estágio, ao Orientador de Campo e ao estagiário, 
construir Plano de Estágio onde constem os papéis, funções, atribuições e 
dinâmica processual da supervisão, no início de cada ano letivo; 
Ill - a definição do número de estagiários a serem supervisionados deve levar 
em conta a carga horária do Orientador de Campo, as peculiaridades do 
Campo de Estágio e a complexidade das atividades profissionais, sendo que 
o limite máximo não deverá exceder 1(um) estagiário para cada 10 (dez) 
horas semanais de trabalho, conforme Resolução do CFESS n° 533 de 29 de 
setembro de 2008; 
IV - A conjugação entre atividade de aprendizado desenvolvida pelo 
estudante no Campo de Estágio, sob o acompanhamento direto do 
Orientador de Campo e a orientação e avaliação a serem efetivadas pelo 
Supervisor de Estágio vinculado à Universidade, resulta na supervisão direta. 

O capítulo VIII trata do Estágio Supervisionado Curricular, presente 

no Projeto Pedagógico do curso. A disciplina obrigatória possui carga horária mínima 

de 272 horas anuais não acumulativas que devem ser cumpridas no decorrer de todo 

ano letivo devido à necessidade da concomitância entre a atividade de estágio e 

atividade acadêmica realizadas no terceiro e quarto ano letivo. A não realização da 

carga horária mínima acarretará reprovação na disciplina.  

A disciplina de Estágio Supervisionado tem início a partir do primeiro 

bimestre do terceiro ano letivo, todavia, os estudantes podem ser inseridos em campo 

de estágio a partir do quarto bimestre do segundo ano letivo desde que a abertura do 

campo estiver de acordo com este regimento e que seja designada supervisão 

acadêmica pela chefia do departamento. 
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O Estágio Supervisionado deverá ser realizado a partir do primeiro 

mês letivo e preferencialmente no mesmo campo durante todo o processo, caso surja 

a necessidade de alteração estará submetido aos supervisores e à Coordenação de 

Estágio. 

Em relação à operacionalização do estágio segundo os capítulos IX e 

X do regulamento do estágio é importante considerar que:  

Carga horária: 

a) a carga horária exigida é de 544 horas, não ultrapassando 06 

horas diárias, que estarão dispostas respeitando o calendário de 

atividades programadas para o ano letivo; 

b) a carga horária excedente só poderá ser requerida pelo estudante 

para fins de certificado; 

c) a critério do Colegiado, a carga horária poderá ser estendida para 

até 30 horas semanais, e poderá ser realizada aos sábados e 

domingos desde que sob supervisão do orientador de campo; 

d) a nota mínima para o reconhecimento das horas como Atividade 

Complementar deverá ser de 6,0 pontos e só poderão ser 

consideradas desde que realizadas às 544 horas de estágio 

durante o ano letivo; 

e) deverá ser cumprida dentro do período letivo (exceto os campos 

que sua natureza exija atividade em período diferenciado, 

mediante avaliação e anuência da coordenação de estágio e 

colegiado). 

 
Duração do Contrato: 

a) o período do contrato será de 01 ano podendo ser prorrogado por 

mais 01 ano, não podendo exceder o período de 02 anos; 

b) a prorrogação deverá ser solicitada antes do fim do primeiro 

contrato, devendo ser solicitado o Termo Aditivo juntamente com 

o Plano de Estágio e cópia da apólice de seguros oferecida pela 

unidade concedente. 

 

Supervisão: 
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a) as supervisões individuais deverão compor 5% da carga horária 

mínima destinada ao estágio supervisionado. 

 

Termo de Compromisso: 

a) o estudante deverá ser incluído pela unidade concedente ou UEL 

em apólice de seguro de acidentes pessoais, o número da apólice 

deverá constar no Termo de Compromisso. 

 
O estágio na UEL é formalizado pelo Regulamento Geral de Estágios 

da UEL, Resolução CEPE n° 0166/2008, que orienta a existência de especificações 

da operacionalização do estágio no Projeto Pedagógico de cada curso. No curso de 

Serviço Social, em relação às modalidades de contrato de estágio, as cargas horárias 

de ambas são consideradas como requisito para a conclusão do curso, estando sua 

maior diferença no Termo de Compromisso.  

O capítulo XI trata da avaliação deste processo, e considera que: 

a) o sistema de avaliação será composto de quatro avaliações 

durante o ano, considerando que as atividades avaliadas serão as 

previstas no Plano de Estágio e no plano de supervisão; 

b) os instrumentos de avaliação que serão utilizadas serão os 

estipulados pelos programas estipulados e avaliados pelo 

departamento e colegiado; 

c) o “resultado final” obedecerá ao Projeto Pedagógico do curso, 

média aritmética simples, será aprovado o aluno que obtiver nota 

mínima 6,0; 

d) o “exame final” poderá ser realizado pelo aluno que obtiver média 

inferior a 6,0 e superior a 3,0, ele exigirá do estudante a 

documentação geral que registra as atividades desenvolvidas e 

um relatório avaliativo, reflexivo e crítico a respeito de sua vivência 

em campo de estágio; 

e) será solicitado pelo supervisor o Relatório Avaliativo que deverá 

ter o Programa de Atividade Acadêmica de Estágio como 

referência, e deverá conter a autoavaliação do estudante; 

f) o “exame final” será avaliado a partir dos documentos 

apresentados no decorrer do ano letivo ao supervisor de estágio, 
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será submetido à banca examinadora composta por: supervisor de 

estágio (presidente da banca); docente sorteado entre os demais 

supervisores e um membro do colegiado de curso. 

 

O documento encerra trazendo a necessidade do conhecimento do 

mesmo pelos estudantes através da Coordenação de Estágio e estabelece que 

situações que possam ir contra o regimento deverão ser tratadas no colegiado de 

curso e se necessário nas demais instâncias da Universidade. 

A partir das documentações analisadas, pode-se compreender que o 

Estágio Supervisionado em Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina 

constitui-se um processo de aprendizagem profissional realizado pela tríade 

orientador de campo, supervisão acadêmica e estagiário sob orientações da 

Coordenação de Estágio, sob regimento da Câmara de Graduação que têm como 

base as regulamentações e normativas federais a respeito do estágio e da profissão 

descritas no presente capítulo.  Prevê planejamento, execução e avaliação por meio 

de documentos e ações. 

O planejamento se dá através da construção do termo de 

compromisso e apólice de seguros pela unidade concedente nos casos do estágio 

não-obrigatório e pela universidade nos casos de estágio obrigatório, plano de estágio 

elaborado pelo estagiário sob orientação de ambas as supervisões, participações em 

reuniões de supervisão e entre supervisores e/ou coordenação. 

A execução ocorre na realização das atividades propostas no plano 

de estágio supervisionadas de forma direta, em campo e na universidade, nas 

disciplinas concomitantes ao estágio e nas reuniões de supervisão; 

As avaliações são realizadas simultaneamente aos processos do 

estágio, característica da categoria profissional, as ações e instrumentos devem ser 

problematizados visando o cumprimento da experiência pedagógica-profissional, 

através das folhas de frequências, relatórios semestrais e anuais, diários de campo e 

reuniões de supervisão periódicas em campo e na universidade. 

No próximo capítulo será contextualizada a pandemia como crise 

política-econômica-sanitária, bem como apresentado os impactos desta no ensino 

superior brasileiro e na formação dos assistentes sociais. 
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3. A CRISE JÁ EM CURSO DESVELADA PELA COVID-19 E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS POLÍTICO-ECONÔMICAS-SANITÁRIAS 

  

O terceiro capítulo possui o objetivo de contextualizar a pandemia 

como crise política, econômica e sanitária. Constará breve ambientação política, a 

qual exemplifica os impactos da pandemia no ensino superior brasileiro, na formação 

dos assistentes sociais e de forma particular na condução do Estágio Supervisionado 

no curso de Serviço Social da UEL.   

Apresentará as estratégias tomadas pelas instituições de ensino 

superior para o retorno do calendário, dados e pesquisas realizadas durante a 

pandemia que refletem o processo de mercantilização e eadização da educação. 

 

3.1 OS REFLEXOS DA PANDEMIA NA CRISE JÁ EXISTENTE NO BRASIL 

 

O Brasil é um país jovem em termos de trajetória política, possui 

território extenso de riquezas naturais e culturais. Cenário favorável para implantação 

de um sistema pautado em explorações de gente e de terra, onde o capital e o poder 

de decisão concentram-se nas mãos de poucos e representantes da elite. 

Ao decorrer dos ciclos econômicos vividos pelo Brasil, país de 

economia dependente, aconteceram movimentos de alteração de influências. De 

Estado intervencionista para fortes tendências liberais ganhando força na reforma do 

Estado entre as décadas de 1980 e 1990. A partir da eleição de Collor em 1989, o 

país avança na implantação deste projeto. (CENCI; BEDIN; FISCHER, 2011) 

O fortalecimento dos ideais liberais direciona a gestão da economia 

brasileira visando sua autorregulação, seguindo o proposto por Adam Smith (2016), 

passa a considerar que as mãos invisíveis do mercado seriam o suficiente para regular 

sua economia. Neste modelo, o Estado possui apenas três deveres: A defesa da 

sociedade contra os inimigos externos, a proteção dos indivíduos pela liberdade e a 

realização de obras públicas que não possam ser realizadas pela iniciativa privada. 

(AVELAR; JESUS; OLIVEIRA; SANTOS; SOUSA 2020).  

Neste modelo, o trabalho e suas relações são ressignificadas em prol 

da obtenção de lucro e da produtividade, mantendo o mínimo de direitos necessários 

para a permanência da produção.  



38 
 

Outra questão própria da conjuntura é o aumento do exército industrial 

de reserva, ferramenta utilizada pela classe dominante visando à manutenção do 

capital. O cenário caótico do desemprego fomenta o movimento onde são aceitas 

condições precárias de trabalho para sobrevivência. 

Ao final de 2019, 40% da classe trabalhadora encontrava-se na 

informalidade e cinco milhões de trabalhadores estavam experienciando os chamados 

trabalhos digitais, por aplicativos. (ANTUNES, 2020). As consequências dos cortes de 

gastos com políticas públicas e sociais aliados com o corte nos direitos do trabalho 

ocasionaram em sórdidas condições de trabalho e desemprego para a classe 

trabalhadora brasileira. 

Com o passar do tempo e a intensificação da disseminação da Covid-

19, o cenário passou a ser considerado pandemia e a classe trabalhadora para 

garantir a sobrevivência encontrava-se sob condições precárias, face a face ao vírus 

e sem direitos garantidos para o resguardo de sua saúde.  

David Harvey (2021) destaca pontuações de classe, gênero e raça 

nas relações no contexto da pandemia, presentes principalmente na realidade dos 

trabalhadores dedicados ao cuidado. Harvey levanta também uma reflexão sobre o 

perfil desta força de trabalho sob o neoliberalismo: 

 
As forças de trabalho na maior parte do mundo têm sido socializadas durante 
muito tempo para se comportarem como bons sujeitos neoliberais (ou seja, 
culpar a si mesmas ou a Deus se algo der errado, mas nunca ousar sugerir 
que o capitalismo pode ser o problema). Contudo, mesmo bons sujeitos 
neoliberais podem ver que há algo muito errado na forma como a pandemia 
está sendo respondida. A grande questão é: quanto tempo isso vai durar? 
Pode levar mais de um ano, e quanto mais o tempo passa, mais 
desvalorização haverá, mesmo para a força de trabalho. É quase certo que 
os níveis de desemprego subirão para níveis comparáveis aos dos anos 
1930, na ausência de intervenções estatais massivas que teriam que ir contra 
a lógica neoliberal. (2021, p.13) 

Antunes (2020) classifica este período como capital pandêmico e 

chama atenção para a brutalidade em que a classe trabalhadora é afetada, privada 

de recursos hospitalares privilegiados e condições de habitação que garanta a 

quarentena, lutando para sobreviver em meio ao caos. 

Dentro da classe trabalhadora, seguindo o princípio da divisão 

sociossexual e racial do trabalho, encontramos diferentes expressões de opressão. 

As mulheres brancas são mais prejudicadas que os homens brancos, observa-se no 

aumento dos índices de violência doméstica e feminicídio; e, tratando das mulheres 
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negras, a base da pirâmide social, o grupo é triplamente afetado por esta conjuntura, 

Antunes (2020). 

“A classe trabalhadora, então, se encontra sob intenso fogo cruzado. 

Entre a situação famélica e a contaminação virótica, ambas empurrando para a 

mortalidade e a letalidade.” (Antunes, 2020). 

É neste cenário político e econômico que se encontrava o país às 

vésperas da pandemia da Covid-19. Devido ao desconhecimento deste novo subtipo 

de coronavírus e a dimensão de sua transmissibilidade, um movimento mundial passa 

a acontecer, as organizações de saúde e os representantes de governos de diversos 

países começam a tomar as providências na intenção da contenção da doença.  

Segundo informações divulgadas pela Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS), foi no último dia de 2019 que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) foi alertada sobre os frequentes casos de pneumonia em Wuhan, província de 

Hubei na República Popular da China. A doença fora causada por um tipo de 

coronavírus ainda não conhecido ou identificado em organismo humano. Responsável 

por causar a COVID-19, o novo coronavírus recebeu a nomenclatura SARS-CoV-2. 

No dia 11 de março de 2020, o diretor da OMS Tedros Adhanom 

Ghebreyesus noticiou em Genebra que a epidemia da Covid-19 a partir daquela data 

era caracterizada como pandemia, este termo refere-se à distribuição geográfica de 

determinada doença e não necessariamente à sua gravidade (OPAS, 2020). 

Ghebreyesus em seu pronunciamento recomendou medidas de isolamento, 

mobilizações intersetoriais e atuação conjunta entre sociedade e governo a fim de 

minimizar os impactos.  

Até a data de realização deste trabalho - 19 de maio de 2022 - 665.216 

brasileiros tiveram sua história interrompida em decorrência da Covid-19. Os dados 

fornecidos pelo Ministério da Saúde demonstram a extensão da Pandemia em 

território nacional. O ápice da quantidade de óbitos por dia no país ocorreu em abril 

de 2021, o número de mortes ultrapassou 4 mil pessoas por dia.  

Uma das situações que mais chamaram a atenção no país foi a 

expressiva tragédia de Manaus. Somente nos primeiros 45 dias de 2021, 3.572 

pessoas morreram vítimas da má gestão da pandemia. Os jornais retratavam 

superlotações de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), fim do estoque de oxigênio, 

corpos sendo armazenados em caminhões frigoríficos e enterrados em grandes valas 
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comuns, famílias que não tiveram a chance do tratamento e tampouco de uma 

despedida.  

Em contrapartida ao projeto político presente, o Instituto Butantan em 

parceria com o laboratório chinês Sinovac produziu a vacina Corona Vac que fora 

autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em janeiro de 

2021. Em oposição ao propagado pelo ministro da saúde e pelo presidente, a primeira 

pessoa foi vacinada em 17 de janeiro de 2021.  

A partir deste período, o país avança na vacinação em massa. No 

último domingo de março de 2021, o Brasil recebeu 1.022.400 doses da vacina contra 

Covid, por meio do Mecanismo COVAX Facility, um esforço global da Coalizão para 

Promoção de Inovações em prol da Preparação para Epidemias (CEPI), da Aliança 

Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi), do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). (OPAS, 2021). 

É observado nos dados disponibilizado pelo Ministério da Saúde que 

o retorno às atividades presenciais, após o calendário vacinal consolidado, refletiu em 

aumento de casos, mas no declínio da letalidade da doença. (Ministério da Saúde, 

2022). 

A grande proporção que a pandemia tomou no Estado brasileiro é 

reflexo deste movimento político que já vem acontecendo no país. A negligência do 

governo brasileiro desde os primeiros anúncios e recomendações da OMS gerou e 

continua gerando expressivos impactos negativos em todas as políticas públicas e 

sociais.  

A propagação de ideias negacionistas difundidas pelo próprio 

presidente que diz desacreditar da gravidade da doença, da eficácia da vacina e da 

importância do isolamento, acontecem nesta conjuntura de intensificação das políticas 

neoliberais e a solidificação de uma necropolítica, culminando na agudização da crise 

que se torna econômica, sanitária e política.  

Dada a sequência de desmontes das políticas sociais e dos direitos 

do trabalho, as universidades e suas comunidades foram afetadas. Alvo do governo 

com cortes de orçamento público no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, tentam 

minimamente garantir o quadro de funcionários e estrutura para sua manutenção. 
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A pandemia se instaurou neste contexto já desfavorável para a 

política de educação brasileira, intensificando estes processos e afetando ainda mais 

a vida dos discentes e docentes, além do orçamento e da logística das instituições.  

Os estudantes passaram a trabalhar mais ganhando cada vez menos 

para subsistir, afetando sua jornada acadêmica. Os que já não conseguiam participar 

das atividades complementares devido a carga horária de trabalho e cuidados com a 

família agora passam a ter dificuldades para assistir às aulas. Insegurança alimentar, 

desemprego e vida em risco face ao vírus são alguns dos exemplos dos entraves 

enfrentados pelos estudantes do ensino superior.  

Fez-se necessário encontrar formas de viabilizar o ensino-

aprendizagem neste contexto buscando não abrir brechas para as privatizações, uma 

vez que a educação envolve mais do que a sala de aula. 

Durante o próximo tópico serão apresentados os impactos da 

pandemia especificamente no ensino superior brasileiro. 

 
3.2 OS IMPACTOS DA PANDEMIA NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 
  

Dentro do sistema vigente, a educação superior é também alvo da 

mercantilização. Incentivada pela classe dominante que visa à qualificação da mão de 

obra, esta política é alvo das instituições privadas e das chamadas parcerias público-

privadas. 

Como explica Faquin, Portes e Portes:  

 
 A educação superior sofreu as interferências diretas dessa política 

econômica, por meio de um conjunto de diretrizes para a reforma da 
educação superior atendendo às orientações dos organismos internacionais 
para os países ditos em desenvolvimento. Essas diretrizes sustentavam, 
dentre outras, as premissas de redefinir a função do Estado com relação ao 
ensino superior, reduzindo sua participação no financiamento e focando suas 
ações no âmbito avaliativo; fomento da diversificação das IES e a 
diferenciação das modalidades de ensino, combatendo um “modelo único”, 
defendo a flexibilização sob o discurso de desburocratizar e tornar mais ágil, 
mais eficiente; diversificação das fontes de financiamento das IES por meios 
de parcerias, sobretudo com o setor privado.  

                                                                                                                    (FAQUIN; PORTES; PORTES, p.06, 2021). 
 

É na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que se 

encontram brechas para a implantação desta modalidade de ensino, em seus artigos 

está orientada a modalidade de educação à distância, colocada como alternativa ao 

ensino presencial.  
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Além dos diversos prejuízos já conhecidos e demostrados ao decorrer 

deste trabalho, na modalidade remota e Ensino à Distância (EAD), o princípio da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão preconizado pela política não se 

materializa. 

Durante a pandemia os setores privatistas e eadistas aproveitaram a 

conjuntura atual para arregimentar a educação nos moldes do mercado e da 

modalidade EAD, levantando as ditas potencialidades do ensino remoto, seu aspecto 

democrático e inclusivo, do uso de ferramentas tecnológicas que facilitariam este 

processo. (Faquin; Portes e Portes, 2021). 

O processo formativo e seus participantes são atravessados pelas 

mazelas do capitalismo, a precarização do trabalho também afeta o corpo docente, 

conforme o Censo de Ensino Superior de 2020: 

 
Em 2020, havia 366.289 docentes em exercício na educação superior no 
Brasil. Desse total, 53,2% tinham vínculo com IES privada e 46,8%, com IES 
pública; 
Houve queda no número de docentes em tempo integral e em tempo parcial 
entre 2019 e 2020. O número de horistas, por outro lado, registrou aumento 
nesse período. Esse movimento ocorreu tanto na rede pública quanto na rede 
privada.  
                                                                                     (INEP, 2020, p.31) 

 

Segundo o Censo de Educação Superior de 2020, neste ano o Brasil 

contava com 2.457 instituições que ofereciam o ensino superior, delas, 2.153 são 

pertencentes a esfera privada, totalizando 87,6% das instituições. No ano de 2020, 

3,8 milhões de alunos ingressaram na graduação, sendo 86% em instituições 

privadas. Em comparação ao desenvolvimento da rede privada e pública entre os dois 

Censos (2010 e 2020) a rede privada cresceu 89,8% em comparação ao crescimento 

de 10,7% da rede pública. 

Em relação à modalidade EAD, estavam matriculados em 2020 na 

graduação 2.948.431 estudantes na esfera privada e 157.372 estudantes na esfera 

pública, o que representa 35,8% do total de matrículas de graduação. (INEP, 2020). 

Em relação à comparação de ingressantes nas diferentes modalidades desde o último 

censo, observou:  
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“O aumento do número de ingressantes entre 2019 e 2020 é ocasionado, 
exclusivamente, pela modalidade a distância, que teve uma variação positiva 
de 26,2% entre esses anos, já que nos cursos presenciais houve um 
decréscimo de -13,9%.”  

                                                                                     (INEP, 2020, p.17) 

Os números tornam-se ainda mais expressivos quando comparados 

ao saldo negativo e positivo de ambas as modalidades, onde o ingresso na 

modalidade a distância mais do que quadruplicou “Entre 2010 e 2020, o número de 

ingressos variou negativamente 13,9% nos cursos de graduação presencial e nos 

cursos à distância aumentou 428,2%;” (INEP, 2020, p.17).  

Esse processo é facilitado com o objetivo de angariar o maior número 

de matrículas e atingir determinado perfil de estudante. Este fato não justifica a 

abertura de brecha na luta pela educação superior pública, presencial, laica e de 

qualidade, uma vez que o ponto chave deste debate é a necessidade de ampliação 

da educação superior pública e não as condições “facilitadas” para os ingressos em 

modalidades precarizadas. 

Esta tendência de estudos online que já estava ganhando força as 

vésperas da pandemia e nos períodos de isolamento se fortaleceu. O crescimento 

deste monopólio perdura, superando as metas financeiras e tornando-se 

investimentos em que os lucros superam a casa das centenas de milhões. (TradeMap, 

2021)  

Em contrapartida, a educação superior pública segue perdendo 

espaço e tornando-se cada vez mais elitizada. Devido ao cenário pandêmico atípico 

e inesperado vivido atualmente associado ao avanço das políticas neoliberais, 

portanto, a ineficiência da gestão da crise político-econômica-sanitária na perspectiva 

da classe trabalhadora, os estudantes brasileiros foram diretamente afetados com a 

falta de destinação de recursos para a execução do seu processo formativo. 

Uma pesquisa realizada pela consultoria PricewaterhouseCoopers - 

PwC em parceria com o Instituto Locomotiva em 2021 objetivou retratar o acesso dos 

brasileiros à rede de internet, demonstrou que 33 milhões de brasileiros não possuem 

acesso à internet e 86 milhões não conseguem se conectar todos os dias. O grupo 

plenamente conectado consiste em 49.400 milhões de brasileiros e dentro deste as 

pessoas com idade universitária somam 29%, porcentagem composta principalmente 

por pessoas brancas, das classes A e B. 
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O Brasil é país de capitalismo periférico e marcado pela desigualdade, 

portanto, é impraticável o ensino remoto, mesmo em situações emergenciais. O 

ensino presencial possibilita um convívio que mais se aproxima da igualdade de 

condições entre os estudantes, constituindo no ambiente mais democrático de ensino-

aprendizagem existente até o momento. 

Também é preciso considerar que o retorno às pressas em um 

contexto de grande volume de óbitos, dos alunos e professores sintomáticos e/ou com 

sequelas da Covid-19, gerou sequelas físicas e psicológicas. A obrigatoriedade da 

produtividade neste cenário é cruel e desumana. 

A estratégia encontrada pela política de educação superior foi o 

Ensino Remoto Emergencial (ERE). Esta estratégia afasta os alunos do ambiente 

universitário, enfraquece os vínculos e fragiliza o processo de ensino-aprendizagem, 

haja vista o processo de mercantilização da educação associado ao expressivo 

crescimento dos cursos de graduação EAD. 

O ERE foi imposto às Instituições de Ensino, sua regulamentação 

consiste na Lei n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e nas Portarias do Ministério 

de Educação (MEC), n.º 343, de 17 de março de 2020; n.º 345, de 19 de março de 

2020; n.º 473, de 12 de maio de 2020 e a n.º 544, de 16 de junho de 2020. 

Segundo o material produzido por ABEPSS, CFESS, Conselho 

Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS-RJ), Executiva Nacional dos 

Estudantes de Serviço Social (ENESSO) no Fórum Nacional em Defesa da Formação 

e do Trabalho com Qualidade no Serviço Social: 

 

  Essas portarias foram emitidas de forma autoritária e sem diálogo com a 
sociedade, com uma nítida perspectiva de flexibilizar a legislação educacional 
e efetivar um Ensino a Distância (EaD) e o projeto mercantil de educação no 
âmbito de cursos universitários presenciais.  

                                                                                                                     (ABEPSS, 2021, p.39) 

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES) também se manifestou contra a modalidade: 

 
Além de precisarem reestruturar sua vida cotidiana, estão sobrecarregados 
com o enfrentamento dessa nova realidade, em que a busca pela 
sobrevivência e pelo cuidado dos seus é imperativa, especialmente, àquelas 
e aqueles mais vulneráveis, a saber: mulheres, negros e negras, moradores 
das periferias e favelas, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e 
outros povos tradicionais.  
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                                                   (ANDES, 2021, apud ABEPSS, 2021, p. 16). 

O ambiente virtual possibilita conexões profissionais e acadêmicas 

com pessoas que estão distantes, promove encontros emocionantes entre familiares 

e amigos que por algum motivo estão afastados e propicia o início de novas amizades. 

Portanto, quando envolve o ensino, sobretudo em países subdesenvolvidos, este 

ambiente não está alinhado aos princípios de igualdade e equidade ao acesso das 

informações, devido ao alto índice de desigualdade social existente, utilizar meios 

digitais como única forma de aprendizado é antidemocrático e insustentável no 

contexto brasileiro.  

Farage destaca marcas desta modalidade de ensino: 

 
• ausência ou baixa qualidade de diagnósticos sobre a realidade material, 
objetiva e subjetiva de docentes e discentes; • redução dos mapeamentos 
realizados ao aspecto do acesso à tecnologia; • ausência de transparência 
sobre os resultados dos levantamentos realizados; • desvinculação do tripé 
ensino-pesquisa-extensão; • subordinação às tecnologias dos grandes 
conglomerados tecnológicos que dominam as plataformas de mediação 
tecnológica; • esvaziamento do processo de ensino-aprendizagem com a 
organização das disciplinas em “aulas” síncronas e assíncronas; • 
inviabilização do estágio como parte constitutiva da formação profissional.                       
                                                            (Farage apud ABEPSS, 2021, p.40) 
 

O ensino remoto desconsidera diversos fatores importantes, como: o 

local de onde os estudantes acessa as aulas, como é configurado suas relações 

familiares e de residência, as condições em que estão seus materiais para estudo, 

equipamentos, mobília e seu acesso à internet. 

Durante o próximo tópico, serão tratados os impactos para o curso de 

Serviço Social, considerando suas especificidades, com o objetivo de delimitar o 

objeto desta pesquisa. 

 

3.3 OS IMPACTOS DA PANDEMIA NOS CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL DO BRASIL 
 

Devido ao seu caráter crítico advindo do conteúdo da sua trajetória 

histórica, as organizações dentro do Serviço Social, como: CFESS, CRESS, ABEPSS, 

ENESSO; compreendem em suas mais variadas instâncias que a educação deve ser 

pública, laica, gratuita, presencial e de qualidade, concebida como um direito social 

que deve potencializar as formas de sociabilidade humanizadoras, visando o processo 

emancipatório de cada indivíduo. 
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O cenário de distanciamento social, de acirramento das 

desigualdades e de risco de vida pessoal e de seus pares, enfraqueceu as 

mobilizações das lutas estudantis e sindicais. Contexto propício para instituição das 

ideias impostas pela classe dominante. Foram decididas de cima para baixo as 

condições da formação acadêmica, sendo o maior alvo de suas nefastas 

consequências os estudantes pertencentes à classe trabalhadora. 

A ABEPSS (2020) em nota, ressalta que a modalidade acentua as 

tendências à improvisação e à desqualificação do processo e gera a 

responsabilização individual dos docentes e discentes na garantia do processo de 

aprendizagem. 

Sendo assim, apresenta o perfil composto majoritariamente por 

mulheres, entre alunas e professoras, que sofrem sobrecarga de suas jornadas triplas, 

próprias das divisões de tarefas e cargos desiguais sofridas pelo gênero. A situação 

de pobreza que impossibilita para alguns o acesso à internet, possíveis violações de 

direito de imagem, sobrecarga de profissionais e sofrimento psíquicos de alunos e 

professores.  

Segundo ABEPSS e Barbosa: 

 
90% das estudantes de Serviço Social no país são mulheres, das quais mais 
de 70% delas são trabalhadoras que têm dificuldades provocadas pela 
pandemia, tanto econômicas quanto emocionais, combinadas com as 
múltiplas jornadas.  
                                                                                              (p. 05, 2021) 
 

A flexibilização do processo de ensino-aprendizagem e de trabalho 

gerou mudanças nas concepções destas relações. A falta de limite entre o público e 

o privado associados à desigual condição material para a realização dos processos 

do “novo normal” e da exaustão mental e física vivenciadas pelos alunos, professores 

e supervisores corroboram para a descaracterização do projeto formativo do Serviço 

Social. 

A universidade pública assume caráter liberal em que os discentes 

que não possuem condições materiais, ambiente adequado, aparelhos eletrônicos 

funcionais ou saúde mental são indicados ao trancamento de matrícula, tendo sua 

possibilidade de prospecção profissional e consequentemente de melhor salário 

atrasada ainda mais, novamente demonstrando a agudização de uma crise já imposta 
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pelo capital e o projeto existente que favorece os que por gerações já estão 

acostumados a serem favorecidos. 

Para Barbosa (2021) estamos chocando com nosso ethos 

profissional, uma mudança profunda no perfil profissional, tendo o papel social da 

docência reorganizado no que o ERE impõe.  

O projeto ético-político do Serviço Social não permite conciliações 

com a lógica imposta no período pandêmico. O projeto político é composto pela Lei 

de regulamentação da Profissão, pelo Código de Ética Profissional de 1993 e pelas 

Diretrizes Curriculares de 1996. Mencionadas no primeiro capítulo deste trabalho. 

A farsa do ERE afasta e desqualifica o processo de ensino e 

aprendizagem, fragiliza os vínculos e compromete a educação pública tornando-a 

cada vez mais vista como mercadoria. Para Farage (2021, apud ABEPSS, 2021, p.55) 

“O ensino remoto emergencial deve ser compreendido como um dos elementos do 

processo de contrarreforma da educação em curso no Brasil e em toda América 

Latina”. 

Do ponto de vista pedagógico, as críticas perpassam à diminuição da 

carga horária e a adequação forçada do currículo aos moldes do ERE. O que contraria 

o preconizado nas Diretrizes Curriculares de 1996. 

Para ABEPSS: 

 
Assim, oferecer e/ou transpor matérias de forma aleatória, sem o devido rigor 
e criteriosa apreensão das Diretrizes Curriculares no formato remoto 
emergencial pode comprometer a lógica das Diretrizes. A transposição 
mecânica de conteúdo é incompatível com as Diretrizes Curriculares da 
ABEPSS.  
                                                                                              (2021, p. 42) 
 

A gestão ABEPSS 2021-2022 se comprometeu a realizar avaliações 

e mapeamentos a respeito desta modalidade de ensino, das possíveis alterações no 

projeto de ensino, da situação de estágio, das condições de trabalho docente e das 

condições de aprendizagem do discente.  

A pesquisa realizada pela atual gestão remotamente com 97 UFAs, 

48 instituições públicas e 38 privadas, a pesquisa demonstrou que 96% delas 

adotaram o ERE. 

Em relação aos prejuízos: sinalizaram que houve prejuízos para a 

formação (50,5%); sinalizaram que houve prejuízos de forma parcial para a formação 

(46,4%); não consideram que houve prejuízo (3,1%). 
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Entre os prejuízos, estão: perda de estratégias pedagógicas que 

ampliem interação docente/discente (70,1%); perda da interlocução teoria/prática 

(62,9%); falta de aprofundamento dos conteúdos das disciplinas (48,5%); redução do 

conteúdo programático (43,3%); aligeiramento da formação (36,1%). 

Em relação ao PPC, que traz a proposta formativa além de orientar a 

dinâmica do estágio e do trabalho de conclusão de curso, 20% consideram que houve 

alteração no projeto vigente. Entre as mudanças estão: incorporação, no PPC, de 

estratégias para o ERE; revisão de referências bibliográficas; oferta de disciplinas 

eletivas não previstas no PPC e quebra de pré-requisitos; adoção de 20% das 

disciplinas para plataforma EAD e reformulação da estrutura curricular; redução das 

cargas horárias de disciplinas; alteração do formato do Trabalho de Conclusão de 

Curso, de Monografia para artigo científico, com carga horária de 60 horas. 

Em relação aos discentes, 70,1% aderiram à proposta e 29,9% 

aderiram parcialmente. Mesmo com o elevado número de adesões, os discentes 

demonstraram dificuldades no cumprimento das atividades: dificuldades de acesso às 

tecnologias (89,6%); de estudo no ambiente doméstico (76%); dificuldades 

pedagógicas (41,7%); e de acesso à assistência estudantil (33,3%). As Instituições 

que observaram evasão no curso somam 59,4%. 

 
[...] o ERE exclui grande parcela de discentes, não considera as 
particularidades sócio-históricas, culturais, territoriais, de acesso à internet de 
qualidade e desconsidera as particularidades da relação ensino-aprendizado 
de grande parcela das/dos discentes. Demonstra, pois, que o ERE pode ser 
um caminho que reforça o histórico elitismo da universidade brasileira, após 
um período de pequena ampliação de acesso.  
                                                                               (ABEPSS, 2021, p.49) 

A mobilização da categoria enquanto ABEPSS é imprescindível para 

o não apagamento desta realidade. A luta pelo projeto societário preconizado pelo 

Serviço Social continua, a categoria permanece sistematizando e debatendo as 

condições acadêmicas e de trabalho. 

O processo educativo na modalidade remota ou híbrida tem sua 

estrutura comprometida. A ABEPSS (2020) publicou uma nota específica sobre o 

estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório, posicionando-se a favor da 

suspensão das atividades, relembrando que o estágio não é serviço essencial 

independente do espaço sócio-ocupacional em que ele é realizado.  
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A Associação levantou a descaracterização das prerrogativas legais 

estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão, do Código de Ética da/o 

Assistente Social (1993) e da Resolução CFESS nº 533/2008, sendo indicativo até 

mesmo da invalidação dessa atividade que é indispensável e integrada ao currículo 

de acordo com as Diretrizes, ignorando a PNE e todas essas outras normativas que 

são detalhadas e objetivas quanto a explicitar a direção da atividade acadêmica e 

profissional. 

A ABEPSS publicou a avaliação deste processo. Entre as situações 

analisadas, foram levantadas: restrições e fechamentos de convênios; dificuldades de 

promoção do distanciamento social e/ou equipamentos de proteção, redução das 

atividades, limitando o estudante na prática de estágio; perda de bolsas de estágio e 

de assistência estudantil; reestruturação do planejamento; cursos, leituras e 

participação em eventos contabilizando como carga horária de estágio; unilateralidade 

nos debates e responsabilização das UFAs e Coordenações de Estágio; 

responsabilização de estudantes e supervisores através das assinatura de termos de 

compromisso para inserção nos campos. (2021, p.52) 

Segundo pesquisa realizada pela ABEPSS, da oferta de estágio: 

UFAs que não estão ofertando estágio (36,1%), estão ofertando as duas modalidades 

(36,1%), somente o obrigatório (18,6%) e somente o não obrigatório (18,6%). Estão 

ofertando o estágio de forma presencial (47,3%), no modelo híbrido (34,6%) e remoto 

(18,1%).  

No que diz respeito à supervisão, elemento indispensável para a 

consolidação do estágio e disposto na resolução 533/2008 do CFESS, estas foram 

comprometidas. Apenas 59,8% dos cursos têm realizado a supervisão e 9% não 

estão. A supervisão estava sendo realizada na modalidade remota (45,8%), de forma 

híbrida (8,3%) e de forma presencial (5,2%). 

Da disposição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), são de 

responsabilização do estagiário (25%) e apenas possuem seguro de cobertura para 

COVID-19 (18,8%). 

O Estágio Supervisionado é duplamente afetado pelas consequências 

geradas pelo cenário pandêmico no Brasil, uma vez que está inserido em espaço de 

contradição, afetado pelo campo profissional e acadêmico. Pouco compreendido de 

forma crítica e nada favorecido pelo cenário atual, sua dimensão pedagógica é 

negligenciada e passa a predominar as relações de trabalho.  
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As crescentes terceirizações refletem a utilização do estagiário como 

mão de obra barata, afetando materialmente e fisicamente o estudante/estagiário. As 

bolsas de estudos cada vez mais escassas, as ofertas de campos em instituições 

públicas reduzida, o sucateamento da profissão e suas repartições nas mais variadas 

políticas contribuem para a precarização do processo de estágio e de supervisão. 

As múltiplas demandas e cenário de caos favorece o mau 

aproveitamento da carga horária de estágio, sobretudo dos estudantes estagiários 

inseridos em estágio não-obrigatório. Estes acabam por ter a mesma carga horária 

dos profissionais e acabam sendo identificados em campo como um deles, exercendo 

também funções extras, por exemplo na atuação da contenção de falta de Recursos 

Humanos (RH) da instituição.  

Aos alunos que não se encontravam em campo de estágio foram 

direcionadas atividades pedagógicas e remotas na tentativa de aproximação com a 

realidade profissional e institucional. Impondo limites na comunicação, interação e 

troca de experiências. Outro ponto levantado foi o controle de sigilo e das questões 

éticas quando realizado esta modalidade de atividade. (ABEPSS, 2021, p. 56) 

O que marca os documentos construídos pela Associação é a 

preocupação com a qualidade destes processos, debates e reflexões a fim de 

contornar esta excepcionalidade e minimizar os impactos futuros na formação 

profissional. Além do fato de que a bolsa estágio passa a ser fonte do sustento de 

muitos discentes, portanto a necessidade de permanência nos campos mesmos 

nestas condições. Vale ressaltar que a bolsa de estágio não deve ser compreendida 

como permanência universitária, devendo a universidade prover programas de 

permanência estudantil. (ABEPSS, 2009). 

Uma das análises deste processo feita pelos estudantes foi através 

do Relatório Nacional de Estágio, a ENESSO mapeou as condições de Estágio 

Supervisionado dos estudantes de Serviço Social no início da pandemia, sinalizando 

a realidade dos estudantes estagiários no panorama nacional e específico das 

regiões. 

A executiva considera que a pandemia pela Covid-19 escancarou as 

desigualdades já existentes, e, os estudantes que já estavam inseridos em condições 

precárias de estágio agora encontram-se mais fragilizados neste processo. 
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A executiva considera que os estudantes estagiários que tiveram 

acesso ao questionário são pertencentes aos grupos das redes sociais, uma vez que 

foi divulgado por estes meios. 

O relatório inicia com o mapeamento de etnias, gênero, orientação 

sexual e idade dos estudantes, demonstrando que 285 se autodeclaram brancos, 227 

pretos ou pardos, 34 amarelos e 4 indígenas; 484 são mulheres, sendo 4 delas 

mulheres trans, 58 homens, sendo 2 deles homens trans e 2 não binários; 389 são 

heterossexuais, 160 LGBTQIA+ e 1 pessoa não soube responder; em relação à idade 

269 dos 550 estudantes que responderam à pesquisa possuem entre 21 e 24 anos. 

Este mapeamento indica o perfil da estudante de Serviço Social, mulher cis, branca, 

heterossexual entre 21 e 24 anos. 

Em relação à modalidade de ensino das UFA’s, 53 dos estudantes 

que responderam à pesquisa estão cursando na modalidade remota ou 

semipresencial, e, 497 na modalidade presencial. Das 550 respostas, apenas 49 não 

aderiram ao ERE, acerca do estágio remoto 278 das respostas indicam não adesão 

ao modelo. 

Os três campos com maior prevalência de estudantes estagiários são: 

Assistência Social (167), Saúde (124) e Educação (33). 389 estudantes estavam 

inseridos em estágio obrigatório remunerado, 78 em não obrigatório e em estágio 

obrigatório não remunerado (83). 422 estudantes estavam inseridos em instituições 

públicas e 25 deles não estavam inseridos em nenhum campo de estágio. 

Dos 550 estudantes que responderam à pesquisa, 242 possuem 

conhecimento parcial ou nenhum conhecimento sobre as legislações de estágio em 

Serviço Social. Dos estudantes que estavam estagiando, 73 estavam estagiando de 

forma presencial durante o período de isolamento e 67 de forma remota. 

A respeito da dupla supervisão direta, 105 alunos estavam sendo 

supervisionados por apenas uma delas, campo ou acadêmica, 78 não estavam 

supervisionados por nenhuma e 70 estavam sendo duplamente supervisionados. 

Entre as atividades mapeadas pela ENESSO (2021) realizadas nos campos de 

estágio, estavam:     
Atendimento (por telefone e presencial); Organização de relatórios técnicos; 
Leitura de bibliografia indicada pela supervisora; Participação nas reuniões 
(digitais) locais de rede; Observação nos atendimentos aos usuários; 
Verificação da documentação socioeconômica da instituição; Participação em 
reuniões de equipe; Participação de atividades de educação permanente; 
Observação dos atendimentos aos usuários; Verificação da documentação 
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socioeconômica da instituição; Atendimento à população (com os devidos 
cuidados e em quantidade reduzida); Cadastramento de usuários on-line; 
Atualização de prontuários por demanda espontânea dos técnicos do estado; 
Entrega domiciliar de cesta básica; Mapeamento de serviços do território; 
Estudo de bibliografia do Serviço Social relacionada ao campo de estágio; 
Acompanhamento de casos junto a assistente social supervisora; 
Acompanhamento dos atendimentos realizados pela supervisora técnica; 
Levantamento de dados referentes ao período da pandemia; Participação via 
WhatsApp do grupo de Mulheres que sofrem/sofreram algum tipo de 
violência; Realiza relatório técnico social de ocorrência de sinistro, 
acompanhamento e controle de processos; Inclusão de beneficiários bolsa 
família e bpc em tarifa social da conta de água; Realização (sob orientação 
do supervisor) de avaliações socioeconômicas dos estudantes usuários do 
Serviço de Bolsa; Apenas construção de trabalhos em formato Power point 
sobre o campo/curso em meio à pandemia… 
                                (Relatório Nacional do Estágio – ENESSO, 2020, p.14) 
 

Das condições éticas e técnicas do campo de estágio, consideram 

parcialmente adequadas ou inadequadas (251). Os estudantes estavam contrários à 

continuidade das atividades de estágio supervisionado obrigatório e não-obrigatório 

(341).  

Trazendo a análise para a região VI, que engloba Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná, 128 estudantes responderam.  

A respeito do perfil dos estudantes da região, os indicadores 

demonstram que 105 autodeclararam ser brancos, 19 pretos ou pardos, 3 amarelas e 

1 mistura. 

Da adesão ao ERE, 88 respostas demonstraram adesão e 40 

estavam em discussão. Da adesão ao estágio remoto, 35 respostas demonstraram a 

adesão e 57 estavam em discussão no momento da pesquisa. 

O conhecimento parcial ou nulo das legislações de estágio estiveram 

presentes em 58 respostas, demonstrando uma parcela significativa. 

Dos estudantes que estavam em campo, 55 estavam realizando as 

atividades de estágio, sendo 26 de maneira remota e 29 presencial. 

A respeito da dupla supervisão direta, 27 alunos estavam sendo 

supervisionados por apenas uma delas, campo ou acadêmica, 21 não estavam 

supervisionados por nenhuma e 34 estavam sendo duplamente supervisionados, o 

restante não estava inserido em campo de estágio. 

Das condições éticas e técnicas do campo de estágio, 71 consideram 

parcialmente adequadas ou inadequadas.  
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No próximo tópico, serão apresentadas as considerações sobre a 

realidade paranaense dos cursos de serviço social. 

 

3.4 A REALIDADE DAS UFA’S NO ESTADO DO PARANÁ 

 

A realidade das escolas de Serviço Social no período pandêmico no 

estado do Paraná foi pesquisada pela Comissão de Orientação e Fiscalização e pela 

Comissão de Trabalho e Formação Profissional, disponibilizada na Revista CRESS 

em Movimento: Trabalho e Formação Profissional. Abaixo, serão apresentados os 

dados fornecidos:  

Como mencionado na revista: 

 
Com relação ao calendário acadêmico, 62,5% informam que não houve 
suspensão e 37,5% informam que o calendário foi suspenso, sendo o período 
médio de suspensão de até 6 meses. Já no que se refere à adesão ao ensino 
remoto, 83,3% das UFAs informa adesão ao ERE como alternativa à 
manutenção da oferta das atividades acadêmicas no período, contudo 
podemos afirmar que 100% das UFAs do estado tem ofertado as atividades 
acadêmicas por meio de ambiente virtual, isso porque, os demais 16,7% de 
UFAs 15 que indicam a não adesão o ERE justifica que ofertam o ensino na 
modalidade EAD, logo já fazem uso das tecnologias, métodos e plataformas 
direcionadas ao ensino à distância.  
                                                                                 (CRESS, 2021, p.14) 
 

Estes valores demonstram grande adesão à modalidade EAD no 

estado.  Esta modalidade de ensino representa distanciamento e desmobilização da 

comunidade universitária, refletindo em pendências na formação e posteriormente na 

atuação profissional. 

Em relação ao processo de estágio, o contato entre supervisões 

acadêmicas e de campo foram realizados presencialmente somente em 4,3% das 

UFAS.  Devido ao contexto de excepcionalidade, no estado do Paraná foi unânime a 

decisão de suspender o estágio. Portanto, foi levantado as questões próprias do 

estágio não-obrigatório, como a manutenção de bolsas e de conclusão do curso em 

ambas as modalidades. (CRESS-PR, 2021). 

O Estágio Supervisionado em Serviço Social, que pode ser realizado 

na modalidade Obrigatória ou Não Obrigatória, compõe o currículo do curso de modo 

a integrar os saberes no processo formativo. Neste espaço há interlocução dos 

aprendizados em campo e na academia e são discutidas ações próprias da 
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instrumentalidade profissional, compondo um dos processos da formação profissional 

preconizado nas diretrizes Curriculares e em sua Política Nacional de Estágio (PNE).   

Ambas as modalidades presumem supervisão direta por profissionais 

do Serviço Social e estão presentes no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com 

limitações de carga horária. A principal diferença é o caráter opcional presente na 

modalidade Não Obrigatória.  

Um dos desafios específicos da modalidade remota é a falsa 

percepção do processo remunerado, onde por muitas vezes é perdido sua dimensão 

pedagógica devido à equivocada percepção da atividade do estagiário, 

desqualificando e atribuindo aos demais setores do campo não pertencentes ao 

Serviço Social. Devido a múltiplos fatores, como: sucateamento das políticas, ideais 

neoliberais de meritocracia e precarização da educação; o processo de estágio não–

obrigatório é frequentemente violado, perdendo seu sentido. 

Ademais, o estágio na modalidade não-obrigatória devido à 

dificuldade cada vez maior de inserção no mercado de trabalho, não pode ser 

percebido pelas UFAs como política de permanência na universidade, sendo este um 

papel da assistência estudantil, responsabilizando as devidas partes e diferenciando 

suas atribuições.  (ABEPSS, 2009) 

Apenas 29,2% das UFAs que responderam à pesquisa preveem no 

PPC o aproveitamento de horas de estágio não-obrigatório, no cômputo das horas 

exigidas para o estágio supervisionado não-obrigatório (CRESS-PR,2021, p.17) 

Os estágios não-obrigatórios não foram suspensos em 37,5% das 

UFAS; foram suspensos e retomados em 45,8% e permaneceram suspensos em 

16,7%. Devido às suspensões, houve prejuízo ao recebimento de bolsas em 12,5%. 

Os campos de estágios em que os 249 estagiários informados pelas 

UFAS permaneciam, eram: Assistência Social (32,7%); Saúde (22,4%); Sociojurídico 

16,3%; Habitação 10,2%; Educação 8,2%; Outros 6,1%. 

Entre as atividades realizadas pelos estagiários, estão: atendimento 

direto aos usuários/as (51,7%), atividades de gestão (24,1%) e atividades 

administrativas (24,1%), podendo ser realizado de maneira remota, no caso dos que 

compõem o grupo de risco ou presencialmente. A disponibilidade de EPI’s foi 

realizada pelo campo de estágio somente em 27,8% das vezes. E a supervisão 
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Em 25% das UFAS as atividades de estágio foram realizadas de 

maneira remota e em 75% de maneira presencial. Em relação às supervisões diretas 

presenciais ou remotas, elas não foram garantidas em 16,7% das UFAs. 

Esta carência de unidade do tríplice estagiário, supervisão acadêmica 

e de campo, colabora com a perspectiva de treinamento, perspectiva esta que deve 

estar em constante superação, mesmo em contexto de contrarreformas. 

A pesquisa também contemplou os estudantes em Estágio Curricular 

Obrigatório, disciplina que deve ser ofertada e cumprida sob responsabilidade da UFA. 

O cumprimento da carga horária de Estágio Curricular Obrigatório é 

exigência para a obtenção do diploma em Serviço Social. De acordo com a PNE, a 

carga horária mínima de estágio deve ser de 450 horas. Como pesquisado pelo 

CRESS-PR (2021), 41,6% das UFAs paranaenses pesquisadas possuem prevista em 

seu PPP carga horária mínima inferior a 450 horas.  

No período pesquisado, somente em 12,5% não houve suspensão do 

estágio. Os 495 estagiários inseridos em estágio não obrigatório estavam distribuídos 

nos seguintes campos: Assistência Social (40,9%); Saúde (18,2%); Sociojurídico 

(13,6%); Educação (13,6%); Habitação (9,1%). 

Entre as atividades realizadas pelos estagiários, estão: atendimento 

direto aos usuários/as (50%), atividades de gestão (25%) e atividades administrativas 

(25%), podendo ser realizado de maneira remota orientada pelo campo de estágio, no 

caso dos que compõem o grupo de risco (28,6%), remota em forma de validação de 

atividades pedagógicas pela UFA (33,3%), ou presencialmente (38,1%). 

Em 66,78% o campo de estágio fornece EPI para estagiário e 

supervisor, em 22,2% há possibilidade de testagem, 11,1% dos seguros cobrem a 

COVID-19. 

Em relação à terceira modalidade apresentada, que corresponde à 

atividade pedagógica, 33,3% das UFAS já faziam o uso deste recurso para o 

cumprimento parcial da carga horária, prevista no projeto pedagógico.  

 
Posto isso, reitera-se que o serviço social é uma profissão interventiva e que 
atua diretamente sobre as situações cotidianos que incidem sobre a vida da 
população usuária e, nesse sentido, o estágio supervisionado é componente 
central na formação em serviço social, dada a relação inequívoca entre a 
formação profissional o exercício profissional, é a ferramenta que deve 
possibilitar que os/as estudantes se aproximem da concretude da realidade 
social e das situações imediatas que se apresentam no cotidiano dos espaços 
de trabalho do/a assistente social, assim como proporcionar a reflexão e 
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apreensão de conhecimento prático, na perspectiva da totalidade percebendo 
as singularidades que orienta as relações sociais.  
                                                                            (CRESS-PR, 2021, p.25) 
 

A supervisão direta, presencial ou remota no estágio curricular 

obrigatório foi garantida em 84,6% das vezes, sendo as supervisões de campo 

realizadas 37,78% remotas ou híbridas, e as acadêmicas 58,3% remotas ou híbridas. 

O CRESS-PR (2021) promoveu diversas atividades para discutir o 

ensino remoto. Foram compartilhadas as percepções e realidades de cada escola; 

refletido sobre as condições objetivas para a operacionalização do estágio e ensino 

remoto; conversado com representantes discentes, docentes e supervisão de estágio; 

analisado a substituição de estágio em campo para as atividades pedagógicas; 

analisado as perdas para o processo formativo dos futuros assistentes sociais; além 

de atividades com foco nos estudantes estagiários. 

Muitos foram e serão os prejuízos sofridos pela categoria, trata-se de 

uma conjuntura caótica que revela de uma única vez grande parte das mazelas do 

capitalismo, afetando também a formação profissional. Neste contexto, é necessário 

que se faça a crítica propositiva, que sejam identificadas saídas e estratégias para 

que a situação seja contornada da maneira mais efetiva. 

Ao decorrer do próximo tópico, serão apresentadas os desafios e 

saídas encontradas pelo Serviço Social da UEL. 
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4. ADAPTAÇÕES E ESTRATÉGIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA (UEL) E DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19 

 
Neste capítulo, pretende-se apresentar como a UEL se adaptou ao 

ERE, assim como o curso de Serviço Social. Será apresentado também como foi 

organizado o processo de estágio e de supervisão no Serviço Social da UEL, a partir 

das novas orientações, resoluções e regulamentações. 

Seguindo o princípio da autonomia universitária preconizada por Lei, 

na LDB nos artigos 207 e 53 da Constituição Brasileira de 20 de dezembro de 1996, 

o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, Conselho Administrativo, Pró-Reitoria de 

Graduação e respectivos Colegiados de Curso partem para suas Resoluções que 

buscam a reorganização do calendário acadêmico.  

Através dos balizadores apresentados no próximo tópico, a UEL 

instrui a retomada das atividades acadêmicas da graduação. Nos documentos 

observou-se esforço com o comprometimento do cumprimento do PPC, a intenção de 

conservação da qualidade e dos conteúdos além de garantia de permanência.  

A despeito dos esforços, este processo foi marcado por prejuízos, 

uma vez que foi constatado grande volume de evasão, trancamento de matrículas e 

prejuízos na saúde mental dos estudantes de Serviço Social, comprovando que a 

“nova” modalidade não é negociável. 

 

4.1 ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

(UEL) 

 

O ano letivo de 2020 da UEL iniciou no dia 2 de março de 2020, mas, 

o calendário foi suspenso após 15 dias, no dia 17 de março de 2020 devido a 

pandemia. As atividades retornaram apenas no dia 29 de junho do corrente ano, 

orientado por regulamentações próprias, ou seja, propostas de adaptações do PPC 

para a continuidade do ano letivo em período de excepcionalidade. 

Através da Resolução CEPE n.º 023/2020 foi definido o calendário 

das atividades da graduação na UEL para o ano letivo de 2020, com data de término 

no dia 25 de junho de 2021, salvo as especificidades de alguns cursos e atividades, 

determina de forma geral: 
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Art. 2” Fica a critério de cada Colegiada de Curso, a utilização do início do 
período letivo para preparação de atividades referentes à recepção de 
estudantes, planejamento de atividades académicas e/ou formação de 
professores e estudantes. 
Art. 3” Os exames deverão ser realizados até cinco dias úteis, após o término 
das aulas da disciplina, respeitando-se o período letivo aprovado em 
calendário. 
Art. 4” Os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios dos estudantes 
concluintes serão encerrados até o último dia do término do período letivo 
para os cursos de graduação  

 

A Resolução que regulamentou o início das atividades remotas 

emergenciais de graduação nos PPCs dos cursos e deliberou a criação dos Planos 

Especiais de Matriz Curricular foi a Resolução CEPE n.º 027/2020, nela consta a 

autorização da realização das atividades acadêmicas não presenciais enquanto 

perdurarem os efeitos da pandemia da Covid-19, mediante respaldo das autoridades 

sanitárias. 

Esta resolução traz o objetivo do ERE na universidade, que seria a 

retomada gradual das atividades acadêmicas, visando a comunicação e cumprimento 

do PPC. Define as atividades do ERE, como atividades síncronas e assíncronas 

realizadas pela UEL sob a orientação de professores, com a presença simultânea de 

professor, estudante ou técnico, desde que não haja presença física do estudante na 

universidade, podendo acontecer ou não através de meios de tecnologias digitais ou 

de informação. 

Nela, estão os direcionamentos das atividades, que devem seguir os 

princípios de (l) qualidade da formação (II) inclusão social (Ill) segurança sanitária. 

Exprime o monitoramento contínuo dos discentes e de suas condições de 

acompanhamento das atividades além da permanência estudantil e demais planos 

alternativos para o acompanhamento das aulas, prevê também a integralidade na 

carga horária de conteúdo e equivalência na formação, independente do formato 

respeitando o protocolo sanitário da universidade. 

Prioriza o processo coletivo de avaliação, prevê flexibilização dos 

prazos e adequações conforme as necessidades observadas, inclusive pelos 

estudantes com deficiência, que poderão recorrer ao Núcleo de Acessibilidade (NAC) 

da UEL. 

As atividades da graduação devem ser realizadas em até duas 

plataformas digitais salvo aprovações dos respectivos colegiados e gratuitas para os 
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estudantes. Todas as atividades realizadas deverão ser registradas e disponibilizadas 

pelos docentes, não havendo restrição de horário para acesso, para que o estudante 

consiga gerenciar seu horário devido às limitações de acesso impostas pela 

pandemia. 

As atividades remotas deveriam estar explicitadas no Plano Especial 

de Matriz Curricular (PEMC) de 2020, considerando a carga horária de atividades 

síncronas e assíncronas definidas a critério do respectivo Colegiado de Curso 

conforme suas especificidades junto às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), e 

outras normativas específicas do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Conselho 

Estadual de Educação (CEE).  

O PEMC foi orientado pela Instrução de Serviço 001/2020 e 002/2020 

da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UEL, seu objetivo era organizar as 

atividades preferencialmente de maneira gradual como estratégia de adaptação de 

estudantes e professores e deve garantir a integralidade dos componentes 

curriculares e sua respectiva carga horária original, previstos no PPC vigente.  

O PEMC deveria respeitar o período de início e término do ano letivo, 

já disposto no calendário divulgado, nele, deveria conter os componentes curriculares 

ofertados e suas respectivas modalidades e o percentual de suas cargas horárias, 

síncronas e assíncronas e a forma que os componentes curriculares seriam ofertados, 

podendo ser adaptados de maneira blocada nos cursos seriados e anuais, alinhados 

com a matriz curricular ou em forma de módulos nos cursos do Sistema Acadêmico 

de Crédito.  

O PEMC poderia sofrer adequações durante o período letivo de 

acordo com necessidades sanitárias e/ou de componentes curriculares, mediante 

aprovação do Colegiado de Curso e Conselho de Centro do Curso e deve ser 

divulgado a todos os estudantes. 

A Instrução da PROGRAD orientou três fases para organização do 

plano, que devem considerar as determinações das autoridades sanitárias, 

governamentais e da Comissão de Contingenciamento da Pandemia da UEL: 

a) fase 1: atividades predominantemente não presenciais para todos 

os cursos e séries que tiverem condições de já iniciarem as 

atividades. Entende-se pelo retorno das atividades presenciais 

somente as essenciais e dos últimos anos de curso mediante a 
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condições sanitárias que permitem. 

b) fase 2: retomada gradual e escalonada das atividades 

presenciais, associadas às não presenciais 

c) fase 3: retorno ampliado das atividades presenciais. 

Foram estas as orientações para o retorno remoto dos estudantes de 

graduação da UEL.  

A UEL (2020) mapeou as condições de acesso dos estudantes e 

identificou que aproximadamente três mil não possuíam equipamentos adequados ou 

acesso à internet para participarem da primeira e segunda fase do retorno às aulas 

nos moldes do ensino remoto.  

A partir desta informação, no dia 26 de junho de 2020 lançou a 

campanha Acess@ UEL – Rede Inclusiva para Estudantes, com o objetivo de criar 

uma rede inclusiva para dar suporte aos alunos em vulnerabilidade social, 

arrecadando aparelhos para que os estudantes pudessem participar das aulas na 

modalidade remota.  

Os aparelhos deveriam ter configurações mínimas exigidas para 

contemplar o acompanhamento das plataformas escolhidas pelos professores e 

poderiam ser entregues na universidade por qualquer doador. 

Os aparelhos eram provenientes também de equipamentos parados 

na UEL e da destinação de R$ 285 mil pela Assembleia Legislativa do Paraná para as 

UEL, o repasse de 1.131 smartphones, 135 tablets e 10 notebooks avaliados em R$ 961.5 

mil, mercadoria apreendida pela Receita Federal. Entre as doações divulgadas, estão a 

de 300 tablets pelo Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB/Londrina). 

(UEL, 2020) 

A iniciativa amenizou os impactos e promoveu acesso aos alunos da 

UEL, inclusive do Serviço Social, que relataram de maneira positiva a aquisição dos 

equipamentos.   

No próximo tópico, serão apresentados os PEMC e as Instruções do 

Colegiado de Serviço Social com o objetivo de demonstrar sua organização nestes 

moldes. 
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4.2  O SERVIÇO SOCIAL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) E O ENSINO 

REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

 

O primeiro Plano Especial de Matriz Curricular divulgado pelo 

Colegiado de Serviço Social é referente ao primeiro semestre do ano letivo de 2020, 

que compreende até o dia 18 de dezembro de 2020, intitulada “fase 1” de acordo com 

o instruído pela PROGRAD, contemplou atividades na modalidade remota. 

Este PEMC modificou a oferta das disciplinas, que foram ofertadas de 

forma blocada, com 04 horas/aula por dia, 02 síncronas e 02 assíncronas, que na 

primeira fase correspondeu a 40,8% da carga horária (CH) total do curso, assim 

dividida: 

 
Tabela 1 – Carga horária primeiro semestre de 2020.  
 

Total Horas % 

CH total do curso    3000  
CH remota de ativ. Complementares 
CH Remota de Estágio                     

       56 
     100 

1,87%  
3,33% 

CH Remota de Disciplinas    1068 35,60% 
Total     40,8% 

Fonte: Plano Especial de Matriz Curricular Obrigatório do Ano Letivo de 2020 – Colegiado de Serviço 
Social UEL 
 

Para o acompanhamento destas disciplinas foram escolhidas 

plataformas do Google, grupos de WhatsApp e e-mail. 

O PEMC do primeiro semestre do ano letivo de 2020 foi realizado as 

orientações das Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996 em relação a carga 

horária de estágio, contemplou 15% da CH do curso. Destas, 100 horas foram 

remotas, divididas entre os anos, 50 horas para cada. A Coordenação de Estágio, em 

diálogo com o Colegiado e NDE, realizou os encaminhamentos necessários para 

oferta de atividades de estágio de forma remota. 

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi ofertada de 

forma remota. Juntamente com o colegiado e NDE, a coordenação de TCC 

apresentará as condições necessárias para sua realização. 
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O PEMC do primeiro semestre do ano letivo de 2020 determina que 

suas fases 2 e 3 serão pensadas e planejadas seguindo as orientações sanitárias e 

as deliberações das instâncias colegiadas da UEL. A Fase 2 será executada a partir 

do 2º semestre (18 de janeiro de 2021) e considerará o planejamento do respectivo 

Centro para organização de escalas e protocolos sanitários.  

As disciplinas do Serviço Social e os percentuais de carga horária 

foram definidos conforme o docente. Das disciplinas em que o docente responsável 

era de um dos grupos de risco, foram organizadas para acontecerem de 100% de 

forma remota. 

Das disciplinas de 120h dos docentes não pertencentes aos grupos 

de risco, 40% da carga horária foi organizada de maneira remota e dos docentes que 

dividem a matéria com outro docente não pertencente aos grupos de risco, delimitou-

se 50% da carga horária remota. 

As disciplinas de 60h por docentes fora do grupo de risco foi 

organizada 30% de forma remota. 

Por fim, as disciplinas de docentes de outros departamentos foram 

organizadas 20% de forma remota. 

Esses critérios buscaram: 

 
Priorizar as disciplinas ministradas por professores em situação de risco; • 
Não concentrar disciplinas de 120 h de forma totalmente remota; • Possibilitar 
uma “unidade” entre os turnos, para que não haja discrepância na oferta das 
disciplinas; • Contar, nessa primeira fase, com disciplinas ministradas por 
professores que não estejam no grupo de risco para não dificultar o 
cumprimento da carga horária.  
                                                    (Colegiado Serviço Social da UEL, 2020). 

 

Devido às questões sanitárias, retornou em modelo remoto o segundo 

semestre do ano letivo de 2020 que ocorreu a partir do dia 18 de janeiro de 2020 nos 

cursos da UEL e no dia primeiro de fevereiro de 2020 no curso Serviço Social. 

O retorno das atividades do ano letivo de 2021 do curso de Serviço 

Social da UEL em ambiente virtual foi definido pelo Plano Especial de Matriz Curricular 

de 2021, realizado a partir da Resolução CEPE n. 21/2021 e 23/2021 que estabelece 

o calendário do ano letivo de 2021. As atividades serão realizadas 

predominantemente de maneira remota, contemplando dois semestres 02/08/2021 a 

15/12/2021 e 24/01/2022 a 23/06/2022. 
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A oferta das disciplinas se manteve de forma blocada com 04 

horas/aula por dia, 02 síncronas e 02 assíncronas e utilizado plataformas do Google, 

grupos de WhatsApp e e-mails 

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso foi ofertada de forma 

remota. Juntamente com o colegiado e NDE, a coordenação de TCC apresentará as 

condições necessárias para sua realização. 

Durante o ano letivo de 2021, a disciplina de Estágio Supervisionado 

se manteve remota no primeiro semestre letivo e de forma híbrida durante o segundo 

semestre letivo, conforme detalhado no próximo tópico. 

Com o avanço da vacinação e o mapeamento realizado pela UEL, de 

acordo com as especificidades do Centro CESA e do departamento de Serviço Social, 

o retorno presencial ocorreu de forma escalonada a partir de fevereiro de 2022, e o 

curso de Serviço Social a partir do dia 8 de março de 2022. 

Vale ressaltar que foi instituído o protocolo em que mais de três 

discentes e/ou docentes por turma caso estivesse contaminado pela Covid-19 as 

aulas voltariam a acontecer no modelo remoto por uma semana. Nos três primeiros 

meses de retorno, as aulas presenciais já foram suspensas em quatro das oito turmas 

de Serviço Social da UEL, demonstrando, ainda, alta taxa de contaminação.  

 

4.3  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO ESTÁGIO E DO PROCESSO DE SUPERVISÃO 

DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) NA 

MODALIDADE REMOTA EMERGENCIAL (ERE) 

 

Durante todo o ano letivo de 2020 o Estágio Curricular Obrigatório 

estava suspenso e foi substituído por atividades pedagógicas de estágio, onde, a cada 

semana os professores da disciplina “Estágio Supervisionado” convidaram 

profissionais de diversas áreas para relatar suas vivências profissionais, minimamente 

introduzindo o estudante às práticas e instrumentos utilizados.   

Todos os estudantes que estavam matriculados na terceira e quarta 

série do curso deveriam participar das atividades alusivas ao Estágio Curricular 

Obrigatório, mesmo os estudantes em contratos de Estágio Não Obrigatório que 

permaneceram em suas atividades conforme as especificações de cada campo. 

Após este período das atividades pedagógicas de estágio, que 

ocorreram nos dois semestres letivos de 2020, a PROGRAD orientou o retorno ao 
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estágio na modalidade remota, que aconteceu durante o primeiro semestre letivo de 

2021. O Colegiado de Serviço Social realizou interlocuções com supervisores de 

campo e encaminhou os estudantes para os campos de estágio, onde realizariam as 

atividades de maneira remota. 

O Estágio Curricular Obrigatório foi orientado pela Instrução de 

Serviço 001/2020 da PROGRAD, que, para este período de excepcionalidade instituiu 

facultativa a execução do estágio de maneira remota por cada curso, desde que fosse 

garantia de condições técnicas e pedagógicas que o permitam, assegurados os 

objetivos e direitos de aprendizagem previstos no Projeto Pedagógico do Curso 

vigente, respeitadas ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada Curso de 

Graduação. 

Nesta Instrução, a Coordenação de Estágio deveria encaminhar as 

atividades a serem desenvolvidas na modalidade, a CH, descrição da supervisão, do 

sistema de avaliação e regras para promoção e retenção, o amparo do estudante 

em relação ao regime especial de Estágio Curricular Obrigatório bem como o Termo 

de Compromisso assinado pelas partes. 

O Estágio Supervisionado na modalidade Não Obrigatória se manteve 

de acordo com os respectivos campos de estágio e as supervisões acadêmicas foram 

realizadas na modalidade remota, salvo visitas de campo quando necessário. 

Mediante ao avanço da vacinação, por consequência a diminuição da 

letalidade da Covid-19, foi proposto o retorno ao estágio na modalidade presencial. O 

retorno fora agendado para o segundo semestre letivo de 2021. 

Elaborado pelo Colegiado do Curso de Serviço Social para a 

organização didático-pedagógica do Estágio e do Processo de Supervisão, entrou em 

vigor no dia 02 de agosto de 2021, a Instrução de Serviço Colegiado do Curso de 

Serviço Social N. 002/2021 que estabelece os procedimentos relativos às atividades 

de Estágio supervisionado curricular obrigatório do curso de serviço social a serem 

desenvolvidas durante a vigência do período de excepcionalidade imposta pela 

pandemia covid-19. 

O documento autoriza a oferta de estágios obrigatórios e não 

obrigatórios e orienta a realização do Estágio Supervisionado, elemento indispensável 

para a conclusão do curso, exige frequência mínima de 75% e será realizado em duas 

fases, estas fases comtemplam, cada uma um dos semestres do ano letivo.  
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No primeiro semestre, devido às condições sanitárias já conhecidas, 

as atividades de estágio foram organizadas na modalidade remota. No segundo 

semestre, devido à hipótese de superação da fase mais crítica da pandemia em razão 

da vacinação, foi organizada na modalidade presencial: 

 

Quadro 5 – As fases adotadas pelo Colegiado de Serviço Social da UEL para 
operacionalização do Estágio Curricular e suas principais características. 
 
1ª fase 2ª fase 
Remota Presencial 
Carga horária de 100 horas Carga horária de 172 horas 

02 de agosto a 15 de dezembro de 2021 24 de janeiro a 23 de junho de 2022 (mediante 
a condições sanitárias) 

As atividades desempenhadas na primeira 

fase do estágio obrigatório deverão constar 

no plano de atividades e, além das 

atividades padronizadas, deverão conter 

atividades próprias do campo de estágio. 

As atividades deverão estar contempladas no 
Plano de Estágio, alinhadas com o programa 
da disciplina e com o campo de estágio. 

 

O Termo de Compromisso de Estágio 
Curricular Obrigatório deve ser assinado 
pelo estudante, docente supervisor do 
estágio, pela unidade concedente, 
representada pelo colegiado conforme 
previsto no plano especial de execução do 
estágio curricular obrigatório. 
 e pela coordenação de estágio ou 
PROGRAD. 
 

O Termo de Compromisso de Estágio 
Curricular Obrigatório deve ser assinado pelo 
estudante, docente supervisor do estágio, pela 
unidade concedente e pela coordenação de 
estágio ou PROGRAD. 

Fonte: dados sistematizados pela autora.  
 

O Estágio Curricular Não Obrigatório foi realizado de forma 

presencial, híbrida ou remota, conforme as normativas dos campos concedentes e foi 

realizado de acordo com o PPC e Regulamento de Estágio. 

A avaliação da disciplina de Estágio Supervisionado respeitará as 

normativas da UEL, constituindo duas avaliações para o ano letivo de 2021 e acordada 

entre os professores da disciplina de Estágio Supervisionado I e II e Prática 

Profissional I e II. 

A supervisão deste processo deverá atender o regulamento de 

estágio, de forma conjunta nos encontros da aula de Prática Profissional l e ll e de 

forma individual conforme acordado com cada professor. 
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As alterações dispostas no documento serão válidas somente para o 

ano letivo de 2021 e poderão ser alteradas a qualquer momento conforme condições 

sanitárias. 

A Coordenação de Estágio juntamente com o Colegiado e Serviço 

Social, elaborou o Plano Especial de Execução do Estágio Curricular Obrigatório para 

o ano letivo de 2021. O documento considera as resoluções da Universidade sobre 

calendários e orientações da logística em período de excepcionalidade e, também, as 

normativas próprias da profissão que orientam a formação e a prática do estágio. 

Portanto, este inicia com o resgate da definição do estágio elevando 

seu caráter pedagógico e de que não se trata de treinamento técnico. Deveria 

contemplar as dimensões: ético-política, técnico-operativa e teórico-metodológica e 

corresponder ao proposto na PNE, Diretrizes Curriculares e o respectivo Projeto 

Pedagógico.  

No documento, a coordenação detalha os processos das duas fases 

do estágio. Durante a primeira fase, que foi realizada de maneira remota, a 

coordenação de estágio entrou em contato com os campos de estágio para abertura 

de vagas com o objetivo de garantir a tríade estudante supervisor acadêmico e de 

campo. 

A primeira fase teve como objetivo o preparo do aluno para a segunda 

fase, que aconteceu de forma presencial. Prevista para o 2º semestre do ano letivo de 

2021.  As atividades deveriam estar contidas no Plano de Atividades e poderiam 

contemplar momentos síncronos e assíncronos, com atividades padronizadas e 

próprias do campo de estágio.  

A folha de frequência para esta modalidade de estágio foi substituída 

pelo Registro de Atividades de Estágio, devendo ser acompanhada pelo supervisor 

acadêmico. As 100 horas de carga horária previstas para a 1ª fase deveriam ser 

cumpridas em horário em que não estivesse proposto aulas síncronas, em média 5 

horas por semana. 

O acompanhamento das 172 horas correspondentes à 2ª fase foi 

realizado por meio de folha de frequência, assinada pelo supervisor de campo.  

A carga horária do Estágio Supervisionado Obrigatório foi 

recomendada pelo documento da seguinte maneira: 
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Tabela 2 – Carga horária Estágio Curricular Obrigatório ano letivo de 2021.  
 

Atividade 1ª fase 2ª fase 

Estágio 60h 132h 
Supervisão acadêmica 20h 20h 
Supervisão de campo 20h 20h 
Total 100h 172h 

Fonte: Plano Especial de Execução do Estágio Curricular Obrigatório do Ano Letivo de 2021 – 
Colegiado de Serviço Social UEL 
 

Nos casos de pendência de carga horária da primeira fase, o 

estudante poderá cumprir na 2ª fase, mantendo como requisito mínimo 272 horas de 

estágio a serem cumpridas.  

A supervisão segue o preconizado pela Resolução 533/2008 do 

CFESS. Realizada de forma direta com o objetivo de garantir a reflexão sobre as 

atividades desempenhadas e garantir o processo de aprendizagem. As duplas 

supervisões aconteceram de forma remota pelo Google Meet na 1ª fase e na 2ª fase 

de forma presencial mediante condições sanitárias. 

O Estágio Não Obrigatório é definido pela Lei do Estágio e no curso 

de Serviço Social é contabilizado também como carga horária de Estágio Obrigatório, 

conforme Projeto Pedagógico do Curso. 

A experiência do curso de Serviço Social da UEL foi documentada 

pelo respectivo Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE) e demonstra 

adoecimento mental dos discentes e sobrecarga de trabalho dos docentes. Faquin; 

Portes e Portes (2021). 

Foi constatado que a análise desta inédita realidade não pode ser 

desvinculada das determinações sócio-históricas. Por não se tratar de uma crise 

apenas sanitária, os impactos não ocorrem da mesma forma em todas as classes, os 

impactos da pandemia e as condições de prevenção não são escolhas individuais dos 

sujeitos, mas conformações das suas condições objetivas de vida.  

O Colegiado de Serviço Social da UEL monitorou o ERE através de 

questionário disponibilizado pela plataforma Google Forms, obtiveram 95 respostas 

no primeiro semestre do ano letivo e 57 respostas no segundo semestre do ano letivo. 

O documento objetiva um comparativo entre os dois períodos. 

No primeiro semestre, 31,6% dos estudantes não acessaram ou 

acessaram parcialmente às aulas. No segundo semestre 24,6% dos estudantes não 
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acessaram ou acessaram parcialmente às aulas. 

Entre os motivos para a não participação nas atividades, se 

mantiveram nos dois semestres: dificuldade de concentração, trabalho e ausência de 

espaço no ambiente. Também foram pontuadas a não concordância com o ensino, a 

ausência de equipamento compatível, e a necessidade de prestar cuidados a outra 

pessoa. 

Nas respostas abertas, em sua maioria foram acusadas questões de 

saúde mental agravadas por este contexto, jornadas múltiplas de trabalho e de 

cuidados, incompatibilidade de horários para acesso e a questão da privação de 

liberdade, onde o estudante teve acesso restrito à sala de informática pelos guardas. 

Em relação à entrega de atividades assíncronas, 43,2% não 

entregaram ou entregaram parcialmente as atividades, no segundo semestre a 

porcentagem corresponde à 28,1%. 

A dificuldade de concentração, o número de atividades solicitadas e o 

trabalho correspondem aos maiores motivos para a não realização das atividades. 

Estão entre os indicadores a complexidade das atividades, a ausência de espaço no 

ambiente, a não concordância com o ensino e a necessidade de prestação de 

cuidados à outra pessoa. 

No comparativo aos dois semestres houve queda de 9,3% nas 

queixas a respeito da complexidade das atividades e de 24,7% de reclamações acerca 

da quantidade de atividades, a partir de movimentações dos estudantes, foram 

acatadas pelos professores a redução de atividades, apesar do enxugamento de 

conteúdo refletir em defasagem na formação profissional, desta forma tornou-se mais 

possível a permanência e conclusão da graduação. 

A respeito do retorno presencial autorizado, no primeiro semestre do 

ano letivo de 2021 60% dos estudantes seriam contrários e no segundo semestre do 

ano letivo de 2021 68,4%. 

Em relação ao adoecimento dos estudantes, apenas 41,1% não 

adoeceram no primeiro semestre, com diminuição 9,5% para o segundo semestre. Os 

contaminados pela Covid-19 correspondiam a 9,5% no primeiro semestre e 15,8% no 

segundo.  

Acerca do sofrimento mental, os números chamam atenção, quase a 

metade dos estudantes, 48,4% estavam em sofrimento no primeiro semestre, 

chegando a mais da metade, 57,9% no segundo semestre. É importante salientar que 
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o sofrimento mental advém também das condições sociais e econômicas vivenciadas 

pelos estudantes, jornadas múltiplas, luto coletivo pela pandemia e preocupações com 

seu futuro acadêmico e profissional estão entre os motivos. 

Alguns dos estudantes desenvolveram doenças neste período, no 

primeiro semestre 12,6% e no segundo 14%. Problemas na visão, síndrome do 

pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agravamento de depressão, alergias, 

dermatites, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável e infecções urinarias de 

repetição agravadas pelo estresse, além das doenças respiratórias como bronquite, 

pneumonia, faringite, gripes e asma. 

A avaliação da distribuição das disciplinas pelos estudantes no 

primeiro semestre: 51,6% considerada regular ou ruim, e no segundo semestre 29,9%. 

A diminuição de 21,7% retrata melhoria percebida pelos estudantes em relação às 

disciplinas. 

As reclamações acerca das disciplinas envolvem o enxugamento de 

conteúdo e constantes atividades em grupos, a dificuldade de compreensão das 

matérias devido sua redistribuição, os momentos vagos não aproveitados para a 

ofertas de aulas, a defasagem e as dificuldades de conexão.  

Entre as principais sugestões indicadas pelos estudantes durante o 

segundo semestre do período letivo de 2020, estavam: padronização das plataformas 

digitais de ensino, comunicação através de e-mail e não WhatsApp, avaliações 

mensais no lugar das semanais, atividades individuais no lugar das atividades em 

grupo, maior articulação entre o colegiado e estudantes.  

Neste processo, as respostas dos estudantes demonstram 

sentimento de angústia e desamparo, a sobrecarga de atividades associadas a não 

condições reais de realização gerou insatisfação coletiva com o processo formativo.  

Os dados e a observação participante permitem fazer inferências 

sobre este processo, que como incontáveis outros no sistema vigente caminha para a 

direção antidemocrática de direito. A negação direta ou indireta do acesso à educação 

superior de qualidade, sobretudo aos que acreditam em uma profissão que vislumbra 

um projeto societário como o Serviço Social é cruel. 

Na execução destes Planos orientados pelas instâncias universitárias, 

os que possuíam direito ao distanciamento social, escritório em casa com 

equipamentos úteis e que não proviam a renda de sua família, apesar de terem a 
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saúde mental afetada, aproveitaram este tempo de reclusão para participar de eventos 

online, seminários e palestras internacionais através de seus aparelhos. 

Os que possuíam jornadas duplas e triplas, minimamente acessavam 

as aulas durante a realização do cuidado com a casa e os filhos, durante jornadas 

extras de trabalho remunerado e não remunerado através de aparelhos e ambientes 

inadequados e acessos limitados à internet, fragilizando todo o processo. 

Os alunos que estavam em campo de estágio estavam sob grande 

pressão, além do medo da eventual contaminação pela qual assinaram termo se 

responsabilizando, realizavam múltiplas atividades, jornadas exaustivas e de 

atividades muita das vezes que não eram do serviço social, reflexo da precarização 

do mundo do trabalho. 

Além do sucateamento das atividades em campo de estágio, os 

estudantes estagiários se depararam com a terceirização do estágio da Prefeitura de 

Londrina, grande contratadora de estagiários de Serviço Social, refletindo em 

diminuição da bolsa e de direito ao termo de isolamento caso houvesse contaminação 

pela Covid-19. 

A unidade entre o aprendido na universidade e o praticado em campo 

encontra-se fragilizada pelas múltiplas problemáticas dos avanços neoliberais 

desvelado e intensificado no cenário de disseminação da Covid-19. 

O Estágio Supervisionado não deve assumir perspectiva tecnicista ou 

escolar, trata-se do aprendizado de uma profissão em campo de atuação que preza 

pela reflexão prévia das suas ações e a partir das suas ações novas reflexões, 

realizando sistematização da práxis profissional.  

Ao deparar-se com o mundo do trabalho, suas requisições, seu ritmo 

e seus componentes, o estudante muita das vezes tem sua atividade engolida pela 

dinâmica da instituição em que atua, perdendo as características desde componente 

curricular preconizado nas diretrizes curriculares e em sua política própria, além de ter 

sua dupla supervisão prejudicada. 

O olhar crítico para este processo, com os direcionamentos dados 

pelo marco regulatório de estágio, deve contemplar suas múltiplas determinações, do 

estudante estagiário, da supervisão acadêmica, da supervisão de campo, da unidade 

concedente e do mundo do trabalho. Deve-se manter o debate atualizado 

considerando as novas configurações das relações. 
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Durante os últimos anos tem-se observado grandes modificações no 

modo de vida das pessoas, intensificado pela pandemia ainda em curso, a era digital  

de grande contaminação com publicidades que impõem e direcionam o modo de 

pensar é acessada da palma da mão, através de smartphones que se tornam o único 

meio para acessar esferas indispensáveis da vida, como trabalho, estágio e educação, 

onde os limites pessoais acabam se perdendo, e, caso o indivíduo opte por não utilizar 

estes meios acaba sendo deixado de lado, perdendo prazos e oportunidades. 

O indivíduo passa a ser empanzinado em suas redes pessoais de 

incontáveis mensagens fora da escala de trabalho, estágio ou estudos, o que gera 

ansiedade para a resolutividade das questões levantadas. As jornadas possuem 

infinita carga horária não remunerada ou não constam nos planos de curso, 

provocando adoecimento físico e mental da sobrecarga de atividades e da exposição 

às telas grande parte do dia. 

É neste contexto de terceirizações e aplicativos que os estudantes 

estagiários de Serviço Social da UEL se encontram. Ainda não é possível calcular em 

sua totalidade todos os prejuízos gerados por este processo de crise no capitalismo 

pandêmico3, mas, diante dos dados analisados e observação participante, constata-

se a exaustão dos participantes do processo e a frequente descaraterização destes.

                                            
3 Expressão criada por Ricardo Antunes que contempla três eventos principais desde 2018: A eleição 
do governo autocrático de Bolsonaro que trouxe fortes tendenciais neoliberais e fascistas; A tragédia 
das seis milhões de mortes brasileiras fundamentalmente compostas por negros, indígenas e da classe 
trabalhadora e da classe trabalhadora da informalidade; A pandemia da uberização do trabalho. Estes 
eventos refletem o Brasil de hoje. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do mês de março de 2020, em todo o país, a passos lentos, 

foram iniciadas medidas de distanciamento e lockdown. A disseminação do novo 

coronavírus que iniciou em Wang-CN chegou ao Brasil e devido sua alta 

transmissibilidade o cenário era considerado Pandemia global. Sendo uma das 

medidas tomadas a suspensão das aulas nas universidades, o curso de Serviço Social 

da UEL se depara com um entrave para continuidade de sua formação.  

Os quinze dias previstos de suspensão das aulas se tornaram 

aproximadamente seis meses, pois, durante este tempo milhares de brasileiros 

tiveram suas vidas interrompidas e outras milhares suas condições de subsistência 

cada vez mais precarizadas. Devido à crise já existente, a questão sanitária vivida 

intensificou as desigualdades no país, desvelando as mais cruéis expressões da 

questão social. 

Em julho de 2020, as aulas retornaram na modalidade remota, o 

chamado Ensino Remoto Emergencial (ERE), decisão vinda de cima e acatada pelo 

Colegiado do Curso de Serviço Social dada a necessidade de cumprimento do 

calendário. Foi necessário adequar o conteúdo programático à nova realidade, 

resultando na diminuição de carga horária e da qualidade das aulas ofertadas. 

Os estudantes encontravam-se em sua maioria sem equipamentos 

realmente adequados para o acompanhamento das aulas, tampouco possuíam 

espaços e mobílias em suas casas para o aproveitamento do conteúdo. O ambiente 

que antes serviria para o descanso e para o trabalho doméstico e de cuidado com os 

filhos, durante a oferta das aulas online consistia na “nova sala de aula”, tornando o 

conhecimento cada vez mais inacessível, sobretudo para as mulheres, negras e 

mães.  

A sobrecarga física e mental, entre muitas outras situações, era 

materializada em: insegurança alimentar, desemprego, aumento dos índices de 

violência contra mulher, jornadas de trabalho triplicada, medo da contaminação e da 

morte, luto, ansiedade pela exposição ininterrupta a telas e notificações simultâneas 

de grupos de diversas plataformas digitais... Sem contar as demais lutas que a classe 

trabalhadora enfrenta cotidianamente. 

Os estudantes de Serviço Social da UEL relataram adoecimento no 

período pandêmico. Entre as principais doenças estão: Problemas na visão, síndrome 
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do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agravamento de depressão, 

alergias, dermatites, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável e infecções 

urinarias de repetição agravadas pelo estresse, além das doenças respiratórias como 

bronquite, pneumonia, faringite, gripes e asma. 

A adesão à modalidade remota foi marcada pela frustração, angústia 

e desamparo. Uma das faces cruéis deste sistema foi desvelada em ambiente 

universitário, se fazia necessário se submeter ao cumprimento do calendário 

acadêmico sob condições inadequadas para que as bolsas de permanência não 

fossem cortadas, para que não atrasassem as possíveis oportunidades de trabalho 

melhores para os estudantes e para que os docentes não perdessem os seus. 

Com a suspensão das aulas presenciais, o Estágio Curricular 

Obrigatório também foi suspenso, em substituição os estudantes tiveram atividades 

pedagógicas de estágio durante todo o ano letivo de 2020.  A descaracterização deste 

processo gerou angústia entre o corpo discente e docente comprometido com a 

formação profissional em Serviço Social. As atividades remotas alusivas ao exercício 

profissional não contemplaram as múltiplas determinantes presentes no campo, a 

prática do caráter propositivo e interventivo da profissão é dificultada nestes moldes. 

Os estudantes que estavam em Estágio Curricular Não-Obrigatório 

experienciaram em campo a desfiguração do trabalho (Antunes, 2020). Além do 

aumento expressivo de demandas nos campos, pelo acirramento da desigualdade, 

que gerou jornadas exaustivas fisicamente e psicologicamente, houve terceirizações, 

diminuição de bolsas e fechamento de campos de estágio. 

Uma vez que o trancamento da matrícula não é opção viável para os 

estudantes que buscam o mais rápido possível seu diploma de ensino superior para 

melhores condições de trabalho, estes precisaram minimamente se adaptar e se 

sujeitar às hostis condições de aprendizagem em Serviço Social, em ambiente 

“universitário” remoto e de campo de estágio. 

A experiência do estágio supervisionado possibilita o estudante de 

Serviço Social realizar a interlocução entre teoria e prática, na medida em que os 

conhecimentos teóricos acumulados em sala de aula permitem a análise das 

situações concretas vivenciadas em campo de estágio, é neste espaço que o 

estudante se familiariza com a política social e as expressões da questão social em 

determinado território. Não se trata de uma formação meramente técnica de aplicação 
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de teoria na prática, ao contrário, a experiência de estágio e da supervisão objetivam 

a construção de sínteses teórico-práticas.  

A ausência e/ou limitação do cumprimento do que está preconizado 

no marco regulatório atual de estágio e da supervisão limitou o processo de 

aprendizagem dos conteúdos propostos em sala de aula, gerando defasagem de 

conteúdo e de aproximações com os saberes profissionais.  

Além da frustração das/os estudantes, estas condições preocupam 

em relação à qualidade do conteúdo aprendido. Entende-se que será necessário 

formação continuada e permanente dos egressos no curso para que seja possível 

minimizar os efeitos colaterais do ensino remoto e de uma experiência qualificada de 

estágio supervisionado. 

A pandemia chegou em contexto de crise do capitalismo, afetando as 

mais diversas instâncias da vida, esta questão sanitária é utilizada por muitos 

representantes do governo como cortina de fumaça para a crise já em curso no país.  

A ressaca pandêmica que vem trazendo consigo as consequências 

do avanço dos ideais neoliberais perdurará por algum tempo. As desfigurações do 

trabalho, as questões de saúde mental, a mercantilização da educação, a fome, a 

pobreza e o luto são apenas algumas das características do “novo normal”. 

Como uma das possibilidades de amenizar este cenário, em relação 

aos profissionais em formação de Serviço Social, deveriam acontecer, em conjunto 

com toda categoria a permanência e intensificação das articulações e formações em 

horários alternativos, onde os estudantes e profissionais, predominantemente 

pertencentes a classe trabalhadora pudessem participar, visando reduzir a lacuna que 

ficou na formação. 
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