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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESTÁGIO
Identificação:
Disciplina:
Campo de Estágio:
Endereço:
CNPJ:
Responsável pela Instituição:

1. Identificação do Campo de Estágio
 Identificação da Instituição
 Equipe Técnica
 Período de estágio (data de início e término)
 Carga horária prevista (semanal)
2. Apresentação
Apresentar um breve histórico da instituição, sua missão, objetivos e a população usuária dos serviços.
3. Justificativa
Justificar a importância do trabalho a ser desenvolvido indicando as principais dificuldades tanto no aspecto pedagógico (do estagiário)
quanto no aspecto da atuação (voltado para a população usuária).
4. Objetivos
Destacar os objetivos a serem alcançados no processo de formação do estagiário na instituição, relacionando-os às atividades do
Serviço Social no âmbito institucional.
5. O Processo de Estágio
Metodologia
 Definir as atividades ou programas em que o estagiário será inserido.
 Descrever como o estagiário será gradualmente introduzido no campo. Ex.: observação direta, consulta a documentos (leis,
projetos, estatísticas, pesquisas e etc.), participação em grupos, realização de entrevistas, etc.
 Apresentar como dará o processo de supervisão do estagiário, tendo por base a discussão das rotinas de trabalho e a supervisão
no desenvolvimento das ações voltadas para a formação profissional (entrevistas, reuniões, visitas, plantão de atendimentos,
documentação, projetos, registro das atividades, estatísticas, etc.).
Supervisão
 Explicitar como será a rotina de supervisão do estagiário e a sua participação.
 Expor como o acompanhamento do aluno será sistematizado, considerando o momento de sua aprendizagem (observar as
ementas das disciplinas de Análise do Processo Metodológico I, II, III, IV e Estágio Supervisionado I e II, entregues no início de
cada período letivo).
Avaliação
 Detalhar como será realizada a avaliação e quais os aspectos a serem considerados (Ex. capacidade do estagiário em fazer a
relação entre a teoria e a prática, compromisso, responsabilidade, pontualidade e assiduidade, etc.), com base nos instrumentos
fornecidos pelo Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e das diretrizes institucionais.
Bibliografia
Relacionar o material bibliográfico que será consultado na execução do plano de estágio.
Anexos
Juntar o material de trabalho utilizado da execução do plano de estágio.

