
 

 
 

CONVITE PARA O VII ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE SUPERVISÃO DE 
ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL (FESSS) 

 
 É com alegria que os cursos de Serviço Social da UNISC, UFSM e UNIPAMPA, 
com o apoio do CRESSRS, ABEPSS Região Sul 1 e ENESSO vêm através deste, 
convidar estagiários/as, supervisores/as de campo e supervisores/as acadêmico/a, para 
participarem do VII Encontro do Fórum Estadual de Supervisão de Estágio em 
Serviço Social (FESSS), que ocorrerá na sala 101 – Bloco 1 - Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC) - Av. Independência, 2293 - Universitário, Santa Cruz do Sul – 
RS, nos dias 10 e 11 de agosto de 2017.  
 O tema deste encontro será Supervisão direta no estágio curricular em Serviço 
Social: desafios à formação e ao trabalho profissional. Nesse sentido, queremos 

destacar a importância das Unidades de Formação Acadêmica (UFAs) realizarem os 
encontros dos Fóruns Locais de Supervisão de Estágio, os quais contribuirão para 
qualificar o debate e as reflexões do encontro estadual, tendo em vista o reconhecimento 
das particularidades de cada instituição. 
 Os Fóruns de Estágio tem o "intuito de aglutinar docentes, profissionais e 
estudantes em torno das questões do estágio, como uma estratégia política de 
fortalecimento e permanência do debate sobre a temática, bem como a garantia de 
construção de alternativas comuns à qualificação do estágio em Serviço Social" (PNE, 
2010, p. 35). A pauta do VII prevê os seguintes momentos: 
  

10/08/2017 (quinta-feira)  
 
18h30min – Credenciamento 
 
19h – Abertura com Entidades 
Representativas da Categoria (ENESSO, 
ABPESS, CRESS) e FESSS 
 
19h30min – 1ª Mesa: Repercussões da 
conjuntura atual e os processos de 
precarização na formação e no trabalho 
profissional em Serviço Social 
 
20h30min - Debate 
21h30min – Encerramento 
 

11/08/2017 (sexta-feira) 
 
08horas - Credenciamento 
 
08h30min – 2ª Mesa: Relatos de 

experiências sobre processos de 
supervisão de estágio: desafios e 
potencialidades 
 
- Debate 

 
10h – 3ª Mesa: Leitura crítica sobre a 

precarização do trabalho e da formação 
profissional com foco na Supervisão 
Direta de Estágio Curricular Obrigatório e 
Não-Obrigatório em Serviço Social 
- Debate 
 
12horas – Almoço 
 
13h30min – 4ª Mesa: Panorama dos 
campos de estágio no Rio Grande do Sul 
e o processo de fiscalização do 
CRESSRS  
 

15h - 5ª Mesa: Perspectivas para o 

processo de supervisão de estágio a 
partir da organização da tríade 
 
16h – Grupos de trabalho – Atualização 
da agenda e definição do grupo 
articulador 
17h - Socialização dos grupos e definição 
das propostas 
17h30min - Avaliação do Fórum e 
Encerramento 



 

 
 

PROCESSO PREPARATÓRIO: 
 
Convidamos cada UFA a realizar o Fórum Local/Regional de Supervisão como parte do 
processo preparatório ao Encontro do Fórum Estadual de Supervisão. É importante que 
haja uma reflexão/problematização sobre o tema: Supervisão direta no estágio 
curricular em Serviço Social: desafios à formação e ao trabalho profissional, com 

destaque para as particularidades de cada UFA. 
 
Cada UFA é convidada a apresentar uma experiência sobre processos de supervisão de 
estágio, as quais podem estar relacionadas a: Fórum Local de Supervisão, Educação 
Permanente, Relato de Pesquisa sobre Estágio, Estágio em Projetos de Extensão, entre 
outros. Fica a critério da UFA a escolha da experiência. É previsto o tempo de 10min 
para a apresentação de cada experiência no dia 11 de agosto (sexta-feira), conforme 
programação. Para melhor organização da pauta de trabalho solicitamos que as 
UFAS confirmem até do dia 31 de julho, a experiência que será apresentada e o 
nome das pessoas de referência para o e-mail: formacaocress10@gmail.com 

 
ATENÇÃO: 

 
Na tarde do dia 10 de agosto, das 14h às 17h acontecerá na UNISC, sala 101 do 

Bloco 1, a Reunião Descentralizada da Comissão de Formação e Trabalho Profissional do 
CRESSRS. A pauta prevê a problematização sobre o tema da Supervisão Direta de 
Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório em Serviço Social, considerando-se a legislação 
em vigor. 

 
Contamos com a presença de supervisores/as de campo, supervisores/as 

acadêmicos/as, estagiários/as, docentes e gestores/as dos Cursos de Serviço Social e 
representantes dos NUCRESS nesta construção.  

 
 
Esperamos por vocês! 

 
 
Realização:     Fórum Estadual de Supervisão de Estágio 
 
 
Equipe Articuladora: 
 
 

 
 
 
  
Apoio: 
 
 

                  
 

 

 

                                
   


