PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CUROS DE GRADUAÇÃO SERVIÇO SOCIAL
ROTEIRO DE AVALIAÇÃO
O aluno no decorrer de 3º. período, deverá ser capaz de implementar os seguintes aspectos:
A) Instrumentos e técnicas do Serviço Social:
Diário de campo
Entrevista
Atendimento individual
Ficha social
Visita domiciliar
Relatórios técnicos
B) Habilidades:
Lidar com conflitos
Ter postura ética
Relacionar-se com estagiários e profissionais de outras áreas
Relacionar-se na equipe intra e inter-profissional
Utilizar-se de recursos institucionais
Ter iniciativa na solução de problemas
Relacionar teoria e prática
C) Iniciação no mundo do trabalho:
Responsabilidade nas atividades que lhe são confiadas
Pontualidade
Assiduidade
Capacidade de auto-avaliação
Conhecimento da instituição e dos projetos em andamento (ao final do período)
Associação das demandas da clientela com os recursos da Instituição
Participação em reuniões de supervisão
O aluno no final do 4º. Período deverá ser capaz de implementar os seguintes aspectos:
A) Instrumentos e técnicas do Serviço Social:
Diário de Campo
Entrevista
Atendimento individual
Ficha social
Visita domiciliar
Relatórios técnicos
Dinâmica de grupo
Atendimento grupal
Diagnóstico social
Acompanhamento de caso social
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B) Habilidades:
Lidar com conflitos
Ter postura ética
Relacionar-se com estagiários e profissionais de outras áreas
Relacionar-se na equipe intra e inter-profissional
Utilizar-se de recursos institucionais
Ter iniciativa na solução de problemas
Relacionar teoria e prática
Identificar os diversos programas da instituição enquanto executores de políticas sociais
C) Iniciação no mundo do trabalho:
Responsabilidades nas atividades que lhe são confiadas
Pontualidade
Assiduidade
Capacidade de auto-avaliação
Conhecimento da instituição e dos projetos em andamento (ao final do período)
Associação das demandas da clientela com os recursos da Instituição
Participação em reuniões de supervisão
O aluno no decorrer do 5º. e 6º. Período, deverá ser capaz de implementar os seguintes aspectos:
A) Instrumentos e técnicas do Serviço Social
Diário de campo
Entrevista
Atendimento individual
Ficha social
Visita domiciliar
Relatórios técnicos
Dinâmica de grupo
Atendimento grupal
Diagnóstico social
Acompanhamento de caso social
Prontuários
Pesquisa social
Parecer social
B) Habilidades:
Lidar com conflitos
Ter postura ética
Relacionar-se com estagiários e profissionais de outras áreas
Relacionar-se na equipe intra e inter-profissional
Utilizar-se de recursos institucionais
Ter iniciativa na solução de problemas
Relacionar teoria e prática
Identificar os diversos programas da instituição enquanto executores de políticas sociais
Coordenar eventos (reuniões de trabalho, seminários e grupos de estudo)
Ter criatividade na sugestão de novos projetos ou atividades
C) Iniciação no mundo do trabalho:
Responsabilidade nas atividades que lhe são confiadas
Pontualidade
Assiduidade
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Capacidade de auto-avaliação
Conhecimento da Instituição e dos projetos am andamento (ao final do período)
Associação das demandas da clientela com os recursos da Instituição
Participação em reuniões de supervisão
Identificação das possibilidades e limites da prática profissional
O aluno no decorrer do 7º. e 8º. Períodos, deverá ser capaz de implementar os seguintes aspectos:
A) Instrumentos e técnicas do Serviço Social:
Diário de campo
Entrevista
Atendimento individual
Ficha social
Visita domiciliar
Relatórios técnicos
Dinâmica de grupo
Atendimento grupal
Diagnóstico social
Acompanhamento de caso social
Prontuários
Pesquisa social
Parecer social
Projeto social e intervenção
B) Habilidades:
Lidar com conflitos
Ter postura ética
Relacionar-se com estagiários e profissionais de outras áreas
Relacionar-se na equipe intra e inter-profissional
Utilizar-se se recursos institucionais
Ter iniciativa na solução de problemas
Relacionar teoria e prática
Identificar os diversos programas da instituição enquanto executores de políticas sociais
Coordenar eventos (reuniões de trabalho, seminários e grupos de estudo)
Ter criatividade na sugestão de novos projetos ou atividades
Planejar objetivos e ações no estágio/prática
C) Iniciação no mundo do trabalho:
Responsabilidade nas atividades das ações que lhe são confiadas
Pontualidade
Assiduidade
Capacidade de auto-avaliação
Conhecimento da Instituição e dos projetos em andamento (ao final do período)
Associação das demandas da clientela com os recursos da Instituição
Participação em reuniões de supervisão
Identificação das possibilidades e limites da prática profissional
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