
Relatório Nacional de Estágio: reflexões a partir do Formulário 

acerca da Situação do Estágio em Serviço Social durante a pandemia

Introdução/Contextualização:

A pandemia da Covid-19, vem trazendo, desde março do ano passado (2020), transformações 

no âmbito da vida social. Emergindo em um contexto de crise estrutural do capital, de crise política no 

Brasil e em diversos países do mundo, assim como, paralelamente, um avanço do neo-

conservadorismo e do facismo. A pandemia da COVID intensificou as formas de exploração dos 

sujeitos que coletivamente estruturam a força de trabalho. A partir da necessidade do capital em crise 

de aumentar a taxa de acumulação, intensificam as formas de exploração absoluta e relativa da força 

de trabalho e também as formas de exploração e violência étnico/racial e sexual, expressões do 

processo histórico de consolidação do capitalismo no Brasil,  sob bases racistas e sexistas. 

Inicialmente podemos concluir que a pandemia aprofunda um processo já em curso, que faz 

parte das crises cíclicas do capital, e por características próprias, potencializa as formas de exploração 

da classe trabalhadora e coloca na ordem do dia a necessidade de organização e resistência. Sendo 

assim, o cenário que vivenciamos expressa a brutalidade que a questão social no Brasil pode adquirir, 

e também escancara as bases bárbaras do modo de produção capitalista, que devem ser enfrentadas e 

destruídas através da luta coletiva em torno de outro projeto societário.

A Coordenação Nacional da ENESSO (2019-2020), Coordenações Regionais (2019-2020) e 

as Representantes Discentes  da ABEPSS (2019-2020), junto às/aos militantes de todo o país, 

realizaram uma pesquisa censitária, com o intuito de compreender a realidade do estágio obrigatório 

supervisionado na graduação em Serviço Social, no período da pandemia e os rebatimentos desse 

cenário de crise. O questionário foi divulgado nas redes sociais (instagram, facebook, blog e 

whatsapp) e ficou aberto no período de junho a agosto de 2020, contando com a participação de 550 

estudantes. 

Em relação aos dados recolhidos (dados abaixo), alguns pontos gerais merecem destaque: o 

alto índice de estudantes que não conhecem ou conhecem parcialmente as legislações que 

regulamentam o Estágio (como a Política Nacional de Estágio, a Resolução 533 do CFESS, a Lei nº 

11.788 de 2008, e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS); chama também a atenção, a questão de 

muitas Unidades de Formação Acadêmica, no período do levantamento, ainda estarem em processo de 

discussão sobre a realização do ensino remoto e do estágio, de forma que as informações coletadas, 

rapidamente ficaram desatualizadas, o que tem movido a ENESSO a construir novos mapeamentos 

das condições atuais do Estágio em Serviço Social nas regiões. 

O resultado final do levantamento revelou que as/os estudantes que tiveram conhecimento do 

formulário e o responderam, são aquelas e aqueles que têm acesso às redes sociais da Executiva e 



algum vínculo com o MESS. Por isso, através da autodeclaração inicial do formulário, constituiu-se 

um perfil de estudante formados por mulheres cis, brancas, heterossexuais que cursam a graduação em 

Serviço Social no ensino presencial. Por mais que não haja, de maneira expressiva, uma 

correspondência plausível do perfil apontado com a realidade concreta, pois já existem dados que 

revelam o maior número de estudantes em instituições privadas de ensino à distância, achamos 

importante destacar os dados que constituem o perfil que teve acesso ao formulário. Nos confirma 

Iamamoto que, 

Segundo o Censo Superior de 2009, o curso de Serviço Social já ocupava o 
terceiro lugar em número de matrículas na modalidade de EAD [...]. A 
degradação da qualidade do ensino aí fartamente identificada é motivo de 
preocupação na defesa do legado ético-político construído pelo Serviço 
Social nas últimas décadas ante o ambiente de avanço do conservadorismo 
na sociedade. (IAMAMOTO, 2017, p. 21).

O levantamento indicou que das 550 estudantes que responderam o formulário, 360 

informaram que suas Instituições de Ensino já haviam aderido ao modelo de ensino remoto 

emergencial, 49 responderam que ainda não haviam aderido e 141 que a adesão ainda estava em 

processo de discussão. Sobre a oferta da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, do 

montante total das estudantes, 95 responderam que seus cursos já estavam ofertando a disciplina, 278 

indicaram que ainda não, e 177 que ainda se estava discutindo o tema. 

Outro aspecto, identificado na análise do resultado do levantamento e no cotidiano da 

formação atualmente, é a relação contraditória entre o processo formativo do Estágio e as 

necessidades de renda e condições materiais de existência, que atualmente se acentuaram. Estas 

necessidades que já induziram, antes da COVID, a estudante-estagiária a realizar o momento do 

Estágio de maneira precária, após a pandemia e com o aprofundamento das crises econômicas, 

políticas, sociais e ambientais, multiplicam as dificuldades e os rebatimentos no processo formativo 

em que se relacionam profissional, docente e estudante. 

Em levantamento efetuado em 2015 junto aos Cress [...], a Comissão de 
Fiscalização do CFESS identificou situações que ferem a excelência do 
processo formativo: supervisor de campo com número excessivo de 
estagiários em relação à carga horária de trabalho; supervisor de campo sem 
vínculo trabalhista, atuando como voluntário; profissionais contratados 
exclusivamente para supervisão, com desconhecimento da dinâmica 
institucional; estagiários sem supervisão direta de assistentes sociais. Na 
supervisão acadêmica são registradas situações como: excesso de 
estagiários, supervisão presencial esporádica, supervisão realizada à 
distância, acúmulo de papéis de supervisor acadêmico e de campo. Esta é 
uma questão que com certeza exige a atenção de todos. (IAMAMOTO, 
2017, p.21).



Além dos elementos anteriores à COVID que nos apresenta Iamamoto, soma-se à isso, 

atualmente, o não acesso às condições materiais para chegar e permanecer no local do Estágio sem 

correr riscos, o não acesso das ferramentas para a realização do Estágio de maneira remota, a 

necessidade de prover os próprios materiais de proteção pessoal, a ampliação dos obstáculos para 

construir coletivamente com os sujeitos do processo formativo do estágio um momento qualificado, a 

diminuição do tempo de estudo pelo aumento do tempo necessário à venda da força de trabalho para 

suprir as necessidades básicas da família, com a diminuição do valor real do salário e o aumento do 

desemprego, entre outras. 

A contradição se expressa quando a sociedade do capital condiciona a existência à venda da 

força de trabalho. Sendo este o único meio de subsistência das e dos trabalhadoras/es, desprovidas/os 

dos meios de produção, ficam a mercê das necessidades do mercado e submissas/os à baixa 

remuneração e condições precárias de vida, pressionadas/os sempre pelo altíssimo desemprego. 

Assim, muitas/os estudantes não conseguem se dedicar aos estudos da forma que gostariam, dividindo 

seu tempo entre diversas atividades e não podendo contar com políticas de permanência suficientes, 

dependendo muitas vezes da bolsa do Estágio para a própria subsistência, e por vezes de sua família 

também. Dada essa contradição central da sociabilidade capitalista, são compreensíveis, mas não 

isentas de crítica, as defesas individuais pela continuidade da realização dos estágios remunerados 

durante a pandemia. 

Outro dado expressivo, por parte das estudantes, é a denúncia das condições éticas e técnicas 

de realização do estágio, identificadas em sua maioria como parcialmente satisfatórias ou não 

satisfatórias. Este ponto inclusive merece maior estudo nos próximos levantamentos, para 

conhecermos melhor as condições enfrentadas pelas/os estagiárias/os no dia-a-dia do estágio, que 

podem apontar, muito provavelmente, para uma grande precarização deste momento formativo, 

quadro muito relacionado ao desmonte das políticas públicas e a deterioração das condições de 

trabalho da/o assistente social. 

Das e dos estudantes que responderam o formulário e estavam realizando o Estágio, 389 

responderam que estavam em Estágio Obrigatório não Remunerado, 83 em Estágio Obrigatório 

Remunerado e 78 em Estágio não obrigatório remunerado. A respeito da área de realização do 

Estágio, 167 responderam que o realizam em espaços sócio-ocupacionais da Política de Assistência 

Social, 124 da Saúde, 33 da Educação, 57 do Sócio-jurídico e 31 da Saúde Mental.

Por fim, outro dado que destacamos aqui é do número significativo de estudantes que estão 

sem supervisão acadêmica e/ou de campo. 70 estudantes responderam que estão tendo supervisão 

acadêmica e de campo, 56 apenas supervisão de campo, 49 apenas supervisão acadêmica e 78 não 

estão tendo nenhuma supervisão. Nos preocupa a fragmentação do processo didático-pedagógico, 

considerando a indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de campo, prevista nas 

Diretrizes Curriculares da ABEPSS e na Política Nacional de Estágio, que trata da importância da 

articulação entre estes três sujeitos para o processo coletivo de ensino-aprendizagem, buscando 



qualificar a construção, junto a estagiária, de conhecimentos e competências para o exercício da 

profissão. Mais além, a realização sistemática e comprometida com o Projeto Ético Político na 

supervisão acadêmica e de campo, possibilita a qualificação da formação e também do cotidiano de 

trabalho, pela fundamental relação que se constrói no Estágio, entre o espaço sócio-ocupacional e a 

academia, tendo como elo fundamental dessa corrente, a/o estudante-estagiária/o. Reitera-se que os 

momentos de supervisão são fundamentais na reflexão acerca da realidade social e para analisar os 

limites e possibilidades da intervenção profissional nessa trama complexa, e por isso devem 

imprescindivelmente ser garantidos. 

Alguns pontos que, nós, estudantes de Serviço Social organizados/as através da ENESSO, 

gostaríamos de destacar, refere-se à mercantilização da vida e de todas as esferas sociais. Como 

dissemos anteriormente, a pandemia da COVID intensifica as formas de exploração da classe 

trabalhadora, e ao mesmo tempo aponta e destaca as fendas por onde rugem as bases do capitalismo. 

Ou seja, essa pandemia, em um período de capitalismo mundializado e financeirizado, que vive crises 

sequenciais cada vez menos espaçadas desde os anos 70, faz gritar a brutalidade das expressões da 

questão social. Estas, como sabemos, são matéria prima do trabalho de assistente sociais, e portanto, 

presentes a todo o momento no cotidiano de trabalho das/os profissionais e estudantes-estagiárias. 

O momento do Estágio realizado nesta conjuntura, com os elementos que trouxemos, 

apresenta diversos obstáculos à construção coletiva de um momento formativo qualificado, como já 

tem sido observado e vivenciado pelos três sujeitos políticos envolvidos no Estágio. Além de serem 

afetados pela pandemia, como todos os demais sujeitos coletivos, levando em conta a fragilidade que 

o momento atual suscita, atuam diretamente, ou irão atuar, com as expressões mais violentas da crise 

mundial do capital, intensificadas com a pandemia da COVID. Portanto, muitos dos Estágio atuais, 

além de enfrentar os, digamos “velhos” desafios da qualificação do formação, se deparam com novos 

que podem ser fatais, principalmente quando o Estágio se dá, de maneira presencial, na que, se 

convencionou chamar de linha de frente do enfrentamento da pandemia.

O Estágio então aglutina, em um mesmo processo, a supervisora de campo, que é a assistente 

social que atua no espaço sócio-ocupacional, a supervisora acadêmica, ou seja, a assistente social que 

atua no exercício da docência e a estudante-estagiária, que assim como as demais, em sua maioria 

pertence à classe trabalhadora e está sujeita às mais diversas formas de exploração em todas as esferas 

que compõem seu cotidiano e, por vezes, é responsável pelo sustento de sua família. 

Portanto, é fundamental situar o Estágio Supervisionado em Serviço Social nas contradições 

essenciais das relações sociais no capitalismo, destacando o agravamento das condições materiais de 

vida da classe trabalhadora, situando o estágio como renda necessária para algumas estudantes, tendo 

em vista as particularidades da formação sócio-histórica brasileira. Por outro lado, mas na mesma 

moeda, é preciso reconhecer e defender as conquistas históricas da nossa profissão no que diz respeito 

à qualificação do exercício e da formação profissional, com a compreensão da importância do método 

materialista histórico-dialético e da perspectiva crítica para desvelar as contradições da realidade.



As condições éticas e técnicas que têm enfrentado as profissionais e estudantes envolvidas no 

processo formativo do Estágio, sem acesso às EPI’s, à supervisão direta de campo e/ou acadêmica, 

sem conhecimento pleno das legislações que buscam garantir a qualidade do processo, sem 

estabilidade econômica, política e social devido à conjuntura, sofrendo ameaças cotidianas pelo 

avanço do neoconservadorismo, com a intensificação das mais diversas formas violentas e fatais de 

expressão do racismo e sexismo, apontam para nós, estudantes, junto das entidades representativas da 

categoria profissional, um cenário pandêmico, mas de muita luta e fortalecimento coletivo.

A construção da unidade na luta coletiva, que enfrentamos ao longo desses dias de 

precarização e violência, de mercantilização generalizada, do lucro acima da vida, e de 

conservadorismo nos costumes e neoliberalismo na economia, quando construída de maneira ativa, 

crítica e genericamente humana, não se desfaz com os ataques infundados do irracionalismo, do 

neoliberalismo e do conservadorismo. 

Sabendo-se ir à luta com raça e classe; resistindo e avançando, com ousadia na luta; e sendo 

nós as sementes das conquistas futuras em um presente de luta, a emancipação é tão certa como o sol 

que nasce por dentro da noite escura. 

MEU CAMINHAR

Se tu acha que vou parar
Se enganou

Se tu acha que vou arredar meu pé
daqui

Não vou
Caminhei até

Para chegar aqui
Inserida nessa sociedade errada

Torta
Que comigo até foi gentil

E tal gentileza me permitiu ver
Ver um pouco além

Que o direito se faz na luta
No dia a dia

Contra opressão
Contra a exploração

Contra o que não tem objetivos
coletivos e justos

Se tu acha que vou me abalar com as
retrocessos

Não vou
Se tu acha que vou me permitir
desanimar por mais de um dia

Não vou
Estou aqui pra fazer diferença

Com minhas limitações
Com meu ritmo
Com meu andar

Estou aqui pra levantar camaradas



Estou aqui pra contribuir onde eu
puder

Mesmo que, talvez, não possa,
Eu tento

Vou tentar e tentar
Até meu caminhar se cansar

E meu olho fechar
Até eu poder compartilhar essa luta

com outras e outros
Compartilhar esse fogo que fica

dentro de mim
E, espero,

Não vai se extinguir.

Sofia Carneiro
Caderno ENESSO em Versos, 2ª edição

Análise Geral das Respostas do Formulário da ENESSO sobre Estágio na 
Pandemia.

1) Como você se autodeclara em relação à cor/etnia?

Cor/Etnia Respostas

Brancas 285

Pretas 159

Pardas 68

Indígenas 4

Amarelas 34

Total 550

A maioria das/os estudantes que responderam o formulário se autodeclaram brancas (285), em 
seguida 159 pessoas se autodeclaram pretas, 68 pardas, 4 indígenas e 34 amarelas. 

2) Qual sua identidade de gênero? 

Identidade de gênero Respostas



Mulheres cis 480

Homens cis 56

Mulher trans 4

Homem trans 2

Não binário 2

Total 544

Observação: Algumas pessoas confundiram identidade de gênero com orientação sexual e acabaram 
respondendo de acordo com sua orientação, foram essas 6 pessoas.

A maioria das respostas foram de mulheres cis (480), logo em seguida, as respostas foram de homens 
cis (56), mulher trans (4), homem trans (2), não binário (2).
Algumas pessoas confundiram identidade de gênero com orientação sexual e acabaram respondendo 
de acordo com sua orientação, foram essas 6 pessoas. 

3) Qual sua orientação sexual?

Orientação sexual Respostas

Heterosessuais 389

Bissexuais 96

Lésbicas 34

Gays 26

Pansexuais 4

Não sabe 1

Total 550

389 pessoas responderam ser heterossexuais, 96 bissexuais, 34 lésbicas, 26 gays, 4 pansexuais e 1 
pessoa respondeu que não sabe. 

4) Qual sua faixa etária? (540 respostas)

Faixa etária Respostas

17 a 20 anos 42 

21 a 24 anos 269

25 a 29 anos 86

30 a 34 anos 50



Mais de 35 anos 93

Total 540

269 pessoas têm de 21 a  24 anos; 93 pessoas mais de 35 anos; 86 pessoas de 25 a 29 anos; 50 pessoas 
de 30 a 34 anos;  e 42 pessoas têm de 17 a 20 anos. 
Obs: Não era uma pergunta obrigatória

5) Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?
- Essa pergunta foi analisada por Região, mas abaixo teremos os recortes.

6) Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

Modalidade Respostas

Presencial 497

EaD 33

Semi-presencial 20

Total 550 respostas

A grande maioria, equivalente a 497 das pessoas que responderam, cursam Serviço Social na 
modalidade presencial, 33 pessoas na modalidade à distância e 20 pessoas na modalidade semi-
presencial. 

7) Qual semestre/período do curso está?

As respostas são apenas uma média, resultado final com variações.

Semestre/período Repostas

1º semestre 0

2º semestre 1

3º semestre 2

4º semestre 6

5º semestre 57*

6º semestre 108*



7º semestre 201*

8º semestre 122*

9º semestre 19

10º semestre 3

11° semestre 1

2º ano 1**

3º ano 8**

4º ano 3**

Último ano 4**

Penúltimo ano 2**

Segundo semestre/oitava etapa 1**

Total de respostas 539

*Variação das respostas para mais ou para menos
**Algumas respostas não conseguimos identificar o ano ou período, algumas colocaram que estavam 
finalizando ou fazendo apenas monografia e estágios

8) Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial (ERE)?

Adesão ao ERE Respostas

Sim 360

Não 49

Em discussão 141

Total 550

Na época, a maioria das pessoas (360) responderam que suas UFAs haviam aderido ao ERE, 141 
responderam que estava em discussão e 49 responderam que a UFA não aderiu. 

9) Sua UFA aderiu à modalidade de estágio remoto?



Adesão ao Estágio Remoto Respostas

Sim 95

Não 278

Em discussão 177

Total 550

278 pessoas responderam que sua UFA não aderiu, 177 responderam que está em discussão, e 95 
responderam que sim.  

10)  Qual a área de atuação de seu atual estágio?

Nº Área de atuação Respostas

01 Assistência Social 167 

02 Saúde 124

03 Educação 33

04 Jurídico/SocioJurídico 57

05 Saúde Mental 31

06 Terceiro Setor/ONGs 12

07 Habitação 10

08 Assistência Estudantil 7

09 Gestão 7

10 Meio Ambiente 5

11 População em Situação de Rua 5

12 Sistema Prisional/Penitenciário 5

13 Ministério Público 4

14 Direitos Humanos 3

15 Previdência 2

16 Acolhimento 4

17 Estágio diretamente com a questão de gênero 7

18 Não identificado 35



19 Sem estágio 32

Total 17 áreas de atuação identificadas 550 respostas

11) Sobre a obrigatoriedade e remuneração

Estágio Nº respondentes

Obrigatório remunerado 389 estudantes

Obrigatório não remunerado 83 estudantes

Não-obrigatório 78 estudantes

12) Qual a natureza de seu local de estágio?

Natureza N° respondentes

Pública 422 estudantes

Privada 36 estudantes

Sem fins lucrativos 61 estudantes

Parceria público-privada 06 estudantes

TOTAL: 525 estudantes*

*As demais respostas são de estudantes que estão buscando ou estão sem local de estágio no 

momento. 

13)  Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social?

Não conhece 25 estudantes

Conhece parcialmente 217 estudantes

Conhece 308 estudantes

14) Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

Situação Nº respondentes

Não 410 estudantes

Sim, de forma remota 67 estudantes

Sim, presencialmente 73 estudantes

15) Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

Fazem parte de grupo de risco 129 estudantes



Não fazem parte de grupo de risco 421 estudantes

16) Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estão estagiando 297 estudantes

Não estão tendo supervisão 78 estudantes

Estão tendo supervisão acadêmica e de campo 70 estudantes

Estão tendo apenas supervisão de campo 56 estudantes

Estão tendo apenas supervisão acadêmica 49 estudantes

17) Atividades que estão sendo realizadas pelos estagiários nesse período:

Atendimento ao cidadão ( 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 socioeconômica da instituição;

Atendimento a 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…

18) Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de 

estágio (de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006)

Condições Nº respondentes

Adequadas 289

Parcialmente adequadas 206

Inadequadas 45

19) Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 

nesse momento de crise sanitária pela pandemia da Covid 19?

Posição Nº respondentes

Favorável 119 estudantes

Contrária 341 estudantes

Total: 460 estudantes*

Os demais estudantes também se posicionaram, mas elencaram alguns pontos que julgaram 

pertinentes: Alguns só seriam favoráveis se o estágio fosse de forma remota. Alguns só são favoráveis 

à manutenção dos estágios remunerados de preferência de forma remota. Alguns são contrários, mas 

temem a perda de contrato de estágio. Alguns, além de serem contrários, acreditam que as bolsas 

deveriam ser mantidas independentes da situação do estágio. Alguns seriam favoráveis caso fossem 

garantidas condições de cuidado à saúde do estagiário, mas entendem que isso não acontece agora. 

Alguns acreditam que ter estágio nesse momento faz parte da experiência formativa e é nosso dever. 

Alguns entendem que sem a supervisão não é possível fazer estágio. Alguns acham que o estágio 

remoto só é possível em alguns campos, os mais burocráticos. Alguns estão se formando e, por isso, 

defendem o estágio remoto.



Recortes Regionais do Formulário acerca da Situação do Estágio em 

Serviço Social durante a pandemia

REGIÕES DA ENESSO: 

Região I – Pará, Maranhão, Piauí, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima

Região II – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco

Região III – Alagoas, Bahia e Sergipe

Região IV – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal

Região V – Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais 

Região VI – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Região VII – São Paulo

Cada uma das 7 Regiões da ENESSO, analisaram e fizeram o levantamento Regional do Formulário 
acerca da Situação do Estágio em Serviço Social durante a pandemia. 

Importante ressaltar, que na organização do formulário, acabamos não colocando a opção da/o 
estudante escolher de qual Região ENESSO era, mas na grande maioria conseguimos fazer o 
levantamento através do nome da escola, porém algumas escolas não permitiam a identificação da 
região a qual pertenciam, uma vez que se tratavam de faculdades particulares presentes em diversos 
estados do país e no questionário não havia a pergunta sobre o estado no qual o/a/e discente estudava. 
Essas respostas foram consideradas na contagem total, mas pela impossibilidade de identificar sua 
região foram desconsideradas de todas as análises regionais, consequentemente.

Análise Região RI (Pará, Maranhão, Piauí, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima) - 

Total de respostas: 61

1) Como você se autodeclara em relação à cor/etnia?

Cor/Etnia Respostas

Brancas 17

Pretas 25

Pardas 13

Indígenas -

Amarelas 6

Total 61



2) Qual sua identidade de gênero?

Identidade de gênero Respostas

Mulheres cis 53

Homens cis 7

Mulher trans -

Homem trans -

Não binário 1

Total 61

3) Qual sua orientação sexual?

Orientação sexual Respostas

Heterosessuais 49

Bissexuais 9

Lésbicas -

Gays 3

Pansexuais -

Não sabe -

Total 61

4) Qual sua faixa etária? (540 respostas)

Faixa etária Respostas

17 a 20 anos 5 

21 a 24 anos 28

25 a 29 anos 13

30 a 34 anos 6

Mais de 35 anos 9

Total 61



5) Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?

UFA QUANT. DE RESPOSTAS

Universidade Federal do Maranhão - UFMA 18

UNISULMA 1

Unifacex 1

Universidade Ceuma 1

Faculdade São Salvador 1

Universidade Federal do Pará - UFPA 7

Faculdade do Baixo Parnaíba-FAP 1

Faculdade Sucesso – PI 2

UNINASSAU 3

Cristo Faculdade do Piauí – CHRISFAPI 1

Uninovafapi – PI 7

Universidade Federal do Piauí - UFPI 14

Faculdade de Tecnologia Educação Superior e 
Profissional – PI

2

Faculdade Atenas Maranhense – MA 1

Centro Universitário Metropolitano da 
Amazônia – UNIFAMAZ

1

TOTAL 61

6) Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

Modalidade Respostas

Presencial 53



EaD 7

Semi-presencial 1

Total 61 respostas

7) Qual semestre/período do curso está?

PERÍODO QUANT. DE RESPOSTAS 

9° período 2

8° período 26

7° período 28

6° período 1

5° período 2

Fatorial 2

8) Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial?

Adesão ao Ensino Remoto Respostas

Sim 28

Não 9

Em discussão 24

Total 61

9) Sua UFA aderiu a modalidade de estágio remoto?

Adesão ao Estágio Remoto Respostas

Sim 9

Não 32

Em discussão 20

Total 61



10) Qual a área de atuação de seu estágio?

ÁREA QUANT. DE PESSOAS

Saúde 24

Educação 4

Sociojurídico 12

Previdência Social 2

Assistência Social 12

Terceiro Setor 2

Ministério Público 1

Política Agrícola 3

Rural 1

Total 61

11) Sobre a obrigatoriedade a remuneração?

Estágio Respostas

Obrigatório remunerado 2

Obrigatório não remunerado 54

Não-obrigatório 5

12) Qual a natureza de seu local estágio? 

Natureza Respostas

Pública 54

Privada 3

Sem fins lucrativos 1

Parceria público-privada 1



13) Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social? 

Não conhece 2

Conhece parcialmente 21

Conhece 38

14) Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

Situação Nº respondentes

Não 54

Sim, de forma remota 2

Sim, presencialmente 5

15) Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

Fazem parte de grupo de risco 11

Não fazem parte de grupo de risco 50

16) Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estão estagiando 41

Não estão tendo supervisão 8

Estão tendo supervisão acadêmica e de campo 6

Estão tendo apenas supervisão de campo 4

Estão tendo apenas supervisão acadêmica 2

17) Atividades que estão sendo realizadas pelos estagiários nesse período:

Nenhuma atividade no momento, pois o calendário acadêmico da UFMA está suspenso para 
atividades presenciais; Emissão de documentos relativos a benefícios sociais, atendimento ao usuário, 
orientação sobre rotinas e normas hospitalares, orientações sobre benefícios socioassistenciais; Não 
estou realizando estágio; Orientação Social, Acompanhamento dos alunos, organização de atividades 
como palestras, seminários, oficinas que dizem respeito à terceira idade; Atendimento e orientação ao 
público. Elaboração de documentação variada... Visitas domiciliares, elaboração de relatório social; 
Elaboração de documentos; visitas domiciliares e ao presídio; escuta etc. Registro Público, demandas 
de Execução penal e Infância. Elaboração de relatórios, fichas, ofícios, encaminhamentos e demais 
atividades pertinentes ao estágio; Monitorando crianças com algum tipo de especialidade/necessidade, 
com doenças crônicas ou congênitas, fazendo sua inclusão necessária. Apenas batendo o ponto, já que 
o meu supervisor está afastado. Uso dos instrumentos técnicos, atendimento telefônico, ao público, 
interação com outros núcleos da Defensoria; Atendimento à população, porém com os devidos 
cuidados e em quantidade reduzida. Diário de Campo, projeto de intervenção; Acompanhamento de 



programas de concessão de benefícios e seus desdobramentos; Parecer social, laudo social, visita 
domiciliar.

18) Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de 

estágio (de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006)

Condições Nº respondentes

Adequadas 36

Parcialmente adequadas 22

Inadequadas 3

19) Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 

nesse momento de crise sanitária pela pandemia da Covid 19?

Favorável 15

Contrário 42

Outro: 4
1 - Não estamos em condições completamente 
favoráveis para tanto, mas não sou contrária ao 
retorno das atividades, já que a instituição onde 
estágio já retomou as atividades de maneira 
adaptada a atual conjuntura. Ademais a 
necessidade de cumprir as horas curriculares é 
latente.
2 - Não tenho opinião própria pois preciso 
estagiar primeiro 
3- Vai depender das condições propostas para 
tal. 
4) Deveria ter alternativas para cumprir a carga 
horária. 

Análise Região RII (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) - Total de respostas: 

93

1) Como você se autodeclara em relação à cor/etnia?

A Região não fez o levantamento. 



2) Qual sua identidade de gênero?

A Região não fez o levantamento. 

3) Qual sua orientação sexual?

A Região não fez o levantamento. 

4) Qual sua faixa etária? 

A Região não fez o levantamento. 

5) Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?

 A Região não fez o levantamento das UFAs.

6) Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

A Região não fez o levantamento. 

7) Qual semestre/período do curso está?

A Região não fez o levantamento. 

8) Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial?

Adesão ao Ensino Remoto Respostas

Sim 54

Não 9

Em discussão 30

Total 93

9) Sua UFA aderiu à modalidade de estágio remoto?

Adesão ao Estágio Remoto Respostas

Sim 10

Não 55

Em discussão 28



Total 93

10) Qual a área de atuação de seu estágio?

A Região não fez o levantamento. 

11) Sobre a obrigatoriedade da remuneração?

A Região não fez o levantamento. 

12) Qual a natureza de seu local estágio? 

A Região não fez o levantamento. 

13) Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social? 

Não conhece 4%

Conhece parcialmente 33%

Conhece 62%

14) Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

Situação Nº respondentes

Não 80%

Sim, de forma remota 10%

Sim, presencialmente 10%

15) Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

Fazem parte de grupo de risco 24

Não fazem parte de grupo de risco 69

16) Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estão estagiando 56

Não estão tendo supervisão 14

Estão tendo supervisão acadêmica e de campo 4



Estão tendo apenas supervisão de campo 9

Estão tendo apenas supervisão acadêmica 10

17) Atividades que estão sendo realizadas pelos estagiários nesse período:

A Região não fez o levantamento. 

18) Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de 

estágio (de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006)

Condições Nº respondentes

Adequadas 49

Parcialmente adequadas 40

Inadequadas 4

19) Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 

nesse momento de crise sanitária pela pandemia da Covid 19:

A Região não fez o levantamento. 

Análise Região III (Alagoas, Sergipe, Bahia) - Total de Respostas: 21

1) Como você se autodeclara em relação à cor/etnia?

Cor/Etnia Respostas

Brancas 4

Pretas 13

Pardas 2

Indígenas -

Amarelas 2

Total 21

2) Qual sua identidade de gênero?



Identidade de gênero Respostas

Mulheres cis 19

Homens cis 2

Mulher trans -

Homem trans -

Não binário -

Total 21

3) Qual sua orientação sexual?

Orientação sexual Respostas

Heterosessuais 19

Bissexuais 2

Lésbicas -

Gays -

Pansexuais -

Não sabe -

Total 21

4) Qual sua faixa etária? (540 respostas)

Faixa etária Respostas

17 a 20 anos 2

21 a 24 anos 10

25 a 29 anos 4

30 a 34 anos 2

Mais de 35 anos 3

Total 21

5) Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?



UFA QUANT. DE RESPOSTAS

Universidade Federal de Alagoas - UFAL 5

Centro Universitário Dom Pedro II - BA 2

Universidade Federal de Sergipe 5

Faculdade Madre Thais 1

Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE 1

Universidade Federal da Bahia - UFBA 7

6) Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

Modalidade Respostas

Presencial 21

EaD -

Semi-presencial -

Total 21 respostas

7) Qual semestre/período do curso está?

PERÍODO QUANT. DE RESPOSTAS 

9° período 2

8° período 9

7° período 4

6° período 6

8) Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial?

Adesão ao Ensino Remoto Respostas

Sim 5



Não 2

Em discussão 14

Total 21

9) Sua UFA aderiu a modalidade de estágio remoto?

Adesão ao Estágio Remoto Respostas

Sim 4

Não 13

Em discussão 4

Total 21

10) Qual a área de atuação de seu estágio?

ÁREA QUANT. DE PESSOAS

Saúde 5

Sociojurídico 5

Assistência Social 5

Terceiro Setor 4

Instituição de Libras 1

Habitação 1

Total 21

11) Sobre a obrigatoriedade a remuneração?

Estágio Respostas

Obrigatório remunerado 1



Obrigatório não remunerado 18

Não-obrigatório 2

12) Qual a natureza de seu local estágio? 

Natureza Respostas

Pública 21

Privada -

Sem fins lucrativos -

Parceria público-privada -

13) Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social? 

Não conhece 1

Conhece parcialmente 9

Conhece 11

14) Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

Situação Nº respondentes

Não 18

Sim, de forma remota 2

Sim, presencialmente 1

15) Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

Fazem parte de grupo de risco 4

Não fazem parte de grupo de risco 17

16) Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estão estagiando 11

Não estão tendo supervisão 6

Estão tendo supervisão acadêmica e de campo -

Estão tendo apenas supervisão de campo 1

Estão tendo apenas supervisão acadêmica 3



17) Atividades que estão sendo realizadas pelos estagiários nesse período:

Acompanhamento social;Leitura de textos passados pela coordenadora do curso e alguns trabalhos 
relacionados ao campo de estágio; Atendimento ao usuário da política de assistência; Diante do 
contexto, fazendo articulação com a rede dos municípios necessários; Acompanhando usuários por 
ligações, encaminhamento para TDF e etc…

18) Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de 

estágio (de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006)

Condições Nº respondentes

Adequadas 10

Parcialmente adequadas 9

Inadequadas 2

19) Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 

nesse momento de crise sanitária pela pandemia da Covid 19?

Favorável 3

Contrário 17

Outro: 1
A carta da ABEPSS, apoiada pelo CFESS, 
coloca o estudante trabalhador numa situação 
muito difícil com seu diploma retido por meses e 
talvez anos, trabalhando em subemprego, sem 
poder utilizar da sua formação acadêmica. Acho 
que uma decisão arbitrária. Embora entenda a 
problemática da precarização do ensino, entendo 
que estamos vivendo numa situação excepcional 
e que deveria ser dado o direito do estudante do 
oitavo semestre poder colar grau.

Análise Região RIV (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins) - 
Total de respostas: 33

A Região IV contou com respostas apenas de discentes de faculdades presenciais, acreditamos que, 

principalmente, pela impossibilidade de identificar graduandas de EaD, pela ausência de identificação 

do estado no qual estuda, como ressaltado anteriormente, totalizando 30 respondentes.



1) Como você se autodeclara em relação à cor/etnia?

Cor/Etnia Respostas

Brancas 13

Pretas 13

Pardas 2

Indígenas -

Amarelas 5

Total 33

2) Qual sua identidade de gênero?

Identidade de gênero Respostas

Mulheres cis 26

Homens cis 3

Mulher trans -

Homem trans 1

Não binário -

Total 30

3) Qual sua orientação sexual?

Orientação sexual Respostas

Heterosessuais 20

Bissexuais 8

Lésbicas -

Gays 1

Pansexuais -

Não sabe 1

Total 30



4) Qual sua faixa etária?

Faixa etária Respostas

17 a 20 anos 5

21 a 24 anos 19

25 a 29 anos 2

30 a 34 anos 1

Mais de 35 anos 3

Total 30

5) Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?

UFA QUANT. DE RESPOSTAS

Universidade Nacional de Brasília - UnB 24

Universidade Federal de Goiás - UFG 2

Universidade de Mato Grosso - UFMT 3

Universidade de Cuiabá -UniC 1

TOTAL 30

6) Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

Modalidade Respostas

Presencial 30

EaD -

Semi-presencial -

Total 30 respostas

7) Qual semestre/período do curso está?



PERÍODO QUANT. DE RESPOSTAS 

5° período 6

6° período 12

7° período 9

A partir do 8º semestre: 3

Total 30

8) Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial?

Adesão ao Ensino Remoto Respostas

Sim 20

Não 3

Em discussão 7

Total 30

9) Sua UFA aderiu à modalidade de estágio remoto?

Adesão ao Estágio Remoto Respostas

Sim -

Não 11

Em discussão 19

Total 30

10) Qual a área de atuação de seu estágio?

ÁREA QUANT. DE PESSOAS

Assistência Social 6

Assistência Estudantil 1

Habitação 1



Setor Análise Psicossocial 2

Saúde 13

Sócio-jurídico 4

Sem Campo 2

Total 29

11) Sobre a obrigatoriedade a remuneração?

Estágio Respostas

Obrigatório remunerado 8

Obrigatório não remunerado 18

Não-obrigatório 4

Total 30

12) Qual a natureza de seu local de estágio? 

Natureza Respostas

Pública 25

Privada 2

Mista 1

Sem campo 2

Total 30

13) Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social? 

Não conhece 5

Conhece parcialmente 14

Conhece 11

Total 30



14)  Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

Situação Nº respondentes

Não 30

Sim, de forma remota -

Sim, presencialmente -

15) Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

Fazem parte de grupo de risco 5

Não fazem parte de grupo de risco 25

16) Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estão estagiando 17

Não estão tendo supervisão 3

Estão tendo supervisão acadêmica e de campo 1

Estão tendo apenas supervisão de campo 9

Estão tendo apenas supervisão acadêmica -

Obs: Apesar de quem participou da pesquisa não estar cursando a disciplina de estágio 
supervisionado, houveram relatos de acompanhamento de supervisão acadêmica e/ou de campo.

17) Atividades que estão sendo realizadas pelos estagiários nesse período:

Essa pergunta foi analisada pela leitura das respostas das participantes partindo de ideia-chaves.

Em “Atendimento” inclui-se tele-atendimentos, ligações a usuários para mapeamento de diagnóstico 
de Covid-19, acompanhamento de usuários/famílias e atualizações em formulários de evolução; em 
“Elaborações de documentos diversos” incluem-se projetos de intervenção, dissertação de 
formulários, organização de planilhas de atendimento, confecção de materiais informativos e 
relatórios. Em “Outras atividades” incluem articulação com a rede, leituras, e apenas observações em 
campo. Destaca-se que 17 pessoas, cuja a disciplina não estava sendo realizada, não responderam essa 
questão.

18) Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de estágio 
(de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006)



Condições Nº respondentes

Adequadas 18

Parcialmente adequadas 12

Inadequadas -

Total 30

19) Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 
nesse momento de crise sanitária pela pandemia da Covid 19?

Favorável 12

Contrário 16

Outro: 2
1-Não fui a campo ainda e não sei responder
2-Uma outra resposta apenas se manifestou 
dizendo ser complicado;

Análise Região RV (Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) - Total de respostas: 84 
respostas.

1. Como você se autodeclara em relação à cor/etnia? 

Preto Amarelo Branco Indígena Pardo

21 3 52 - 8

 

2. Qual sua identidade de gênero?

Homem trans

 

Homem cis Mulher trans

 

Mulher cis Outro



- 12 1 71 -

 

3. Qual sua orientação sexual?

Heterossexual Gay Lésbica

 

Bissexual Outro

50 4 12 18 -

 

4. Qual sua faixa etária?

Entre 17 e 20 
anos

Entre 21 e 24 
anos

Entre 25 e 29 
anos

Entre 30 e 34 
anos

Mais de 35 anos

3 50 15 7 9

 

5. Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?

UFA QUANT. DE RESPOSTAS

Centro universitário Una 1

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória - EMESCAM

11

Estácio de Sá - Niterói II 1



Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio 3

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 2

Universidade Federal Fluminense- UFF 1

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 7

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 5

Universidade Federal de Viçosa - UFV 8

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 10

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG 8

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM 27

 

6. Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

Presencial Semipresencial À distância

83 - 1

 

7. Qual semestre/período do curso está?



PERÍODO QUANT. DE RESPOSTAS

10º Período 1

9º Período 4

8º Período 7

7º Período 49

6º Período 17

5º Período 5

4º Período 1

 

8. Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial?

SIM NÃO ESTÁ EM DISCUSSÃO

55 8 21

 

9. Sua UFA aderiu à modalidade de estágio remoto?

SIM NÃO ESTÁ EM DISCUSSÃO



9 54 21

 

10. Qual a área de atuação de seu atual estágio?

ÁREA QUANT. DE RESPOSTAS

Saúde 21

Educação 12

Assistência Social 34

Terceiro Setor 7

Sócio-Jurídico 4

ILPI - Instituto de Longa Permanência para 
Idoso

2

Habitação 1

Gestão de Políticas Públicas 4

 

11. Sobre a obrigatoriedade e remuneração

Obrigatório não remunerado Obrigatório remunerado Não-obrigatório remunerado



64 13 7

 

12. Qual a natureza de seu local de estágio?

Pública Privada Sem Fins 
Lucrativos

Público/Privada Não definido

67 5 10 1 1

 
13. Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social?

SIM NÃO PARCIALMENTE 

45 3 36

 

14. Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

NÃO SIM, DE CASA SIM, PRESENCIALMENTE

71 8 5

 
15. Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

SIM 15

NÃO 69



 

16. Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estou estagiando 60

Sim, acadêmica e de campo 6

Apenas de campo 6

Apenas acadêmica 3

Não estou tendo supervisão 9

 

17. Descreva as atividades que está realizando no estágio.

Apenas leituras e reuniões do campo do estágio; Fichamentos de textos e discussão com supervisão, 
além de elaboração de relatório mensal das atividades; Inserção de documentação em Sistema 
Específico da Defensoria Pública da União; Reuniões e apoio técnico; Recepção, Cadastro Único, 
acolhida, orientações presenciais e por telefone. Tudo que já fazia antes da pandemia, todos 
presencialmente. A única diferença é que a demanda aumentou muito mais agora na pandemia; 
Participação em reuniões de equipe pelo Zoom e Contato telefônico com os pacientes da instituição; 
Realizo relatório técnico social de ocorrência de sinistro, acompanhamento e controle de processos, 
inclusão de beneficiários bolsa família e bpc em tarifa social dá conta de água; Planejamento de 
planos de contingência para atuação dos trabalhadores nesse contexto de pandemia; organização de 
pesquisas na área da assistência social; reuniões de modo remoto a cada 2 semanas; Cadastramento de 
usuários  on-line; atualização de prontuários por demanda espontânea dos técnicos do estado; reuniões 
on-line; Reuniões virtuais, aproximação com conselhos municipais, fomentação de informações via 
redes sociais. 

18. Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de 
estágio (de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006):

Adequadas 44

Parcialmente 36



adequadas

Inadequadas 4

 

19. Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 
nesse momento de crise:

Favorável 16

Contrário 59

Não sabe 3

Outro: Adequado no que diz respeito a suspensão do 
estágio, mas extremamente contrário no que diz 
respeito a suspensão do contrato e remuneração, 
tendo a estudante o estágio como fonte de renda 

e sobrevivência.

Deve-se haver uma articulação entre supervisão, 
faculdade e instituição com atividades fora do 

campo, para valer como horas parciais, para não 
prejudicar a conclusão da carga horária exigida.

Sou contrária a ideia do estágio supervisionado 
remoto. Portanto, se o estágio presencial retornar 
mesmo em período de crise não serei contrária, 

pois prefiro passar por ele com as devidas 
precauções de segurança do que aceitá-lo em 

formato remoto e não cumprir com seu objetivo 
de ensino-aprendizagem.

Algumas atividades devem ser realizadas 
presencialmente e o estágio remoto pode ficar 



complicado, além de o fato de ser obrigatório 
tornar tudo mais complicado já que talvez os 
estudantes não estejam bem psicologicamente 

para realizarem as atividades.

Apesar do risco seria importante estar no campo 
de  estágio, mas sem o retorno da aula , é 

impossível.

Acho válida porém requer cuidados.

 

Análise Região VI (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) - 128 respostas

1) Como você se autodeclara em relação à cor/etnia?

Cor/Etnia Respostas

Brancas 105

Pretas 13

Pardas 06

Mistura 01

Amarelas 03

Total 128

2) Qual sua identidade de gênero?

A Região não fez a sistematização.

3) Qual sua orientação sexual?

A Região não fez a sistematização.

4) Qual sua faixa etária? 

A Região não fez a sistematização.



5) Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?

A Região não fez a sistematização.

6) Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

A Região não fez a sistematização.

7) Qual semestre/período do curso está?

A Região não fez a sistematização.

8) Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial?

Adesão ao Ensino Remoto Respostas

Sim 88

Não 6

Em discussão 40

Total 128

9) Sua UFA aderiu a modalidade de estágio remoto?

Adesão ao Estágio Remoto Respostas

Sim 35

Não 36

Em discussão 57

Total 128

10) Qual a área de atuação de seu estágio?

A Região não fez a sistematização.

11) Sobre a obrigatoriedade e remuneração?

A Região não fez a sistematização.



12) Qual a natureza de seu local estágio? 

A Região não fez a sistematização.

13) Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social? 

Não conhece 3

Conhece parcialmente 55

Conhece 70

14) Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

Situação Nº respondentes

Não 73

Sim, de forma remota 26

Sim, presencialmente 29

15) Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

Fazem parte de grupo de risco 39

Não fazem parte de grupo de risco 89

16) Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estão estagiando 46

Não estão tendo supervisão 21

Estão tendo supervisão acadêmica e de campo 34

Estão tendo apenas supervisão de campo 13

Estão tendo apenas supervisão acadêmica 14

17) Atividades que estão sendo realizadas pelos estagiários nesse período:

A Região não fez a sistematização.

18) Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de 

estágio (de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006)

Condições Nº respondentes

Adequadas 55



Parcialmente adequadas 48

Inadequadas 23

19) Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 

nesse momento de crise sanitária pela pandemia da Covid 19?

A Região não fez a sistematização.

Análise Região RVII (São Paulo) - Total de respostas: 80 

1. Como você se autodeclara em relação à cor/etnia?

Cor/Etnia Respostas

Brancas 38

Pretas 31

Pardas 9

Indígenas ●

Amarelas 2

Total 80

2. Qual sua identidade de gênero?

Identidade de gênero Respostas

Mulheres cis 64

Homens cis 14

Mulher trans 2

Homem trans -

Não binário -

Total 80

3. Qual sua orientação sexual?



Orientação sexual Respostas

Heterosessuais 59

Bissexuais 7

Lésbicas 7

Gays 6

Pansexuais 1

Não sabe -

Total 80

4. Qual sua faixa etária? (540 respostas)

Faixa etária Respostas

17 a 20 anos 4

21 a 24 anos 20

25 a 29 anos 9

30 a 34 anos 12

Mais de 35 anos 26

Não responderam 9

Total 80

5. Em qual Unidade de Formação Acadêmica (curso de Serviço Social) você estuda?

UFA QUANT. DE RESPOSTAS

Anhanguera 3

Cruzeiro do Sul 2

Faculdade Brasil 1

FAMA 1



Faculdade Paulista de Serviço Social -FAPSS/SP 2

FAPSS - São Caetano 1

Faculdades metropolitanas unidas FMU 1

PUC-Campinas 7

PUC-SP 3

Universidade Cruzeiro do Sul - Unicsul 2

Unifran - Universidade de Franca 3

Universidade Brasil 1

Ubc Braz cubas 1

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP 5

UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA 9

Uninove (Memorial, Santo Amaro, Vila Maria) 28

UNESP – FRANCA 5

UNIFESP BAIXADA SANTISTA 5

TOTAL 80

6. Você cursa Serviço Social em qual modalidade?

Modalidade Respostas

Presencial 66

EaD 9

Semi-presencial 5



Total 80 respostas

7. Qual semestre/período do curso está?

PERÍODO QUANT. DE RESPOSTAS 

9° período -

8° período 18

7° período 40

6° período 12

5° período 9

4º período 1

8. Sua UFA aderiu ao Ensino Remoto Emergencial?

Adesão ao Ensino Remoto Respostas

Sim 66

Não 8

Em discussão 6

Total 80

9. Sua UFA aderiu à modalidade de estágio remoto?

Adesão ao Estágio Remoto Respostas

Sim 12

Não 57

Em discussão 11

Total 80

10. Qual a área de atuação de seu estágio?



ÁREA QUANT. DE PESSOAS

Saúde 8

Educação 1

Sociojurídico 8

Previdência Social -

Assistência Social 31

Terceiro Setor 5

Ministério Público 1

Habitação 1

Demais áreas ou não informou 25

Total 80

11. Sobre a obrigatoriedade da remuneração?

Estágio Respostas

Obrigatório remunerado 26

Obrigatório não remunerado 46

Não-obrigatório 8

12. Qual a natureza de seu local estágio? 

Natureza Respostas

Pública 42

Privada 6

Sem fins lucrativos 14

Parceria público-privada 2

Outras respostas 7

Não responderam 9



13. Considera que conhece as legislações de estágio no âmbito do Serviço Social? 

Não conhece 5

Conhece parcialmente 32

Conhece 43

14. Estagiou ou está estagiando durante o período de isolamento?

Situação Nº respondentes

Não 66

Sim, de forma remota 4

Sim, presencialmente 10

15. Você faz parte de algum grupo de risco para o COVID-19?

Fazem parte de grupo de risco 18

Não fazem parte de grupo de risco 62

16. Está tendo acompanhamento sistemático de supervisão?

Não estão estagiando 43

Não estão tendo supervisão 8

Estão tendo supervisão acadêmica e de campo 8

Estão tendo apenas supervisão de campo 9

Estão tendo apenas supervisão acadêmica 12

17. Atividades que estão sendo realizadas pelos estagiários nesse período:

REMOTAMENTE

● Demandas vinculadas às violações institucionais de direitos humanos;

● No estágio remoto realizei uma produção textual, o projeto de intervenção do estágio e um 

relatório final;



● Conclusão de análises sociais que já havíamos realizado VD, VI. Mapeamento de serviços 

(CRAS, NAISPD, RESIDÊNCIA INCLUSIVA), para conclusão de um relatório, 

mapeamento de contágio em relação a COVID-19  nas ILPIs de São Paulo, realização de 

bibliografias do serviço social relacionadas a atuação do estágio; 

● Reuniões, ligações telefônicas, registro de contato, registro de reuniões, leitura de textos e 

produção de material reflexivo.

PRESENCIALMENTE

● Acompanhamento e observação a toda rotina da Assistente Social;

● Apresentação da Legislação da Ouvidoria do SUS Atendimento ao cidadão ( por telefone e 

presencial) Apresentação da rede de Saúde municipal, Grupo gestor da Secretaria da Saúde; 

● Visitas domiciliares;

● Recebimento de protocolos, despacho para serviços da rede;

● Atendimentos e encaminhamentos; 

● Estagiária na equipe técnica de processos judiciais em saúde mental, atuando no recebimento 

de demandas, encaminhamentos, discussão de caso e resposta ao Poder;

● Observação das atividades executadas pela assistente social supervisora de campo; relatório 

social, parecer social, visita domiciliar, atendimento ao público, planejamento;

● auxiliando com as políticas públicas emergenciais, tendo noção da burocracia p aderir a tais 

fatores e se inteirando da situação dos usuários;

● Emissão de notas, distribuição de Alimentos para entidades cadastradas;

● Visita em residência  e elaboração de relatório;

● Entrega de cesta básica devido a pandemia.

18. Com relação à condições de éticas e técnicas, como avalia as condições do campo de estágio 
(de acordo com a Resolução CFESS nº 493/2006)

Condições Nº respondentes

Adequadas 38

Parcialmente adequadas 28

Inadequadas 5

Não se aplica 9

19. Como você avalia a realização do estágio supervisionado, obrigatório e não-obrigatório, 
nesse momento de crise sanitária pela pandemia da Covid 19?



Favorável 23

Contrário 42

Outro ou não 
responderam:

15
- Não da melhor maneira, mas é o que é possível no momento. 

- Sou a favor desde que seja de forma remota

- Sou favorável a quem está no último ano do curso. 

- Entendo a importância do estágio ter que ser supervisionado, porém pra 

quem concluiu a graduação em 30 de junho e ficou com essa pendência 

deveria ser liberado dessa obrigatoriedade uma vez que a maioria dos 

serviços ainda não abriu.

- Compreendo a necessidade do estágio ter que ser presencial e 

supervisionado, porém diante da pandemia em estamos, deveria desobrigar os 

alunos que já finalizaram no primeiro semestre e por conta da pandemia não 

conseguiu entregar as últimas horas de estágio.

- segurança da vida em primeiro lugar, porém diminuir a carga horária 

presencial e completar com atividades.

- Não concordo em não poder estagiar durante as férias letivas. Não vejo 

problemas em estagiar em dezembro ou julho, por exemplo. Se estiver tudo 

ok qual o problema estagiar em férias letivas? Não entendo.., 

- De acordo com a suspensão nesse momento de pandemia 

- Temos que ter outra alternativa!

- No caso da situação do estágio na UNINOVE, extremamente desfavorável

DEMAIS INFORMAÇÕES DA SITUAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REGIÃO VII

● AMBAS AS UFAS PÚBLICAS ESTÃO EM AULA REMOTA PRIMEIRO UNIFESP E 

DEPOIS UNESP

● AS UFAS PRIVADAS NÃO DEMORARAM PARA ADERIR AO FORMATO REMOTO, 

EXEMPLO DA PUC- CAMPINAS E SP

● TEMOS SITUAÇÕES DIVERSAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO:

● ESTUDANTE EM ESTÁGIO REMOTO QUE REALIZA ATIVIDADES VIA TELEFONE 

E/OU RELATÓRIO, PASSANDO INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS E TRABALHOS 

ADMINISTRATIVOS;



● ESTUDANTES QUE PARA NÃO PERDER A BOLSA DO CONTRATO ESTÃO 

ESTAGIANDO PRESENCIALMENTE EM ESCALA;

● ESTUDO DE CASO, LEITURA E VÍDEOS ESTÃO SENDO PASSADOS PARA 

FICHAMENTO É COMPREENDIDO COMO ESTÁGIO;

● ESTUDANTES QUE NÃO ESTÃO ESTAGIANDO;

● DEFENSORIA QUE DEMITIU TODOS/AS ESTAGIÁRIAS/OS DO ESTADO DE SP;

● UTILIZAÇÃO DO ESTÁGIO EXCEDENTE PARA ESTUDANTE QUE ESTÁ PARA SE 

FORMAR;

● ESTÁGIO PRESENCIAL EM ESCALA;

● NÃO ESTÃO ESTAGIANDO;

● ESTUDANTES QUE ESTÃO EXIGINDO REALIZAR ESTÁGIO CAMPO E 

ACADÊMICO;

● SÓ SUPERVISÃO DE CAMPO;

● SÓ SUPERVISÃO ACADÊMICA;

● PERDA DE BOLSA POR CONTA DO ISOLAMENTO;

● DEMISSÃO POR CONTA DA PANDEMIA.

● Estudantes que paralisaram o estágio e que continuaram a receber a bolsa pela Secretaria 

Municipal de desenvolvimento e Assistência Social


