ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-

Qualificando o estágio como processo formativo: um diálogo com a Política de Assistência.
2CCSA
4- Nome: MARIA DAS GRAÇAS E SILVA

3- Departamento: SERVIÇO SOCIAL
5- Fone:
(81) 3269 1320 / 94213853

6-Fax:
2126 8860

7- E-mail:
graca_pe@yahoo.com.br

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Helena Lucia Augusto Chaves – Doutora – helena.chaves@bol.com.br

9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
Wânia Gomes dos Santos Figueirêdo – graduanda em
03
Serviço Social -

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ X ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

13- Local:
UFPE – curso
CRAS Santo Amaro e Boa Vista - Trabalho de campo

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

[ ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

14- Período de Execução:
10/09/2009 a 10/12/2010

15-Público Alvo:
Assistentes sociais da Secretaria de Assistência da PCR (atuais e futuros supervisores de campo), além de profissionais de
instituições conveniadas com a UFPE para a realização de atividade de estágio.
16- Objetivos:
Capacitar Assistentes Sociais da Secretaria de Assistência da Prefeitura da Cidade do Recife para a construção da Política de
Estágio da Secretaria, com vistas à ampliação e qualificação das práticas de estágio e ao aprimoramento dos serviços
prestados aos beneficiários da Política de Assistência Social, especialmente na Proteção Social Básica.
17- Parcerias:
Secretaria de Assistência Social da PCR
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
Este projeto tem como objetivo capacitar assistentes sociais da Secretaria de Assistência da Prefeitura da Cidade do
Recife para a construção da Política de Estágio da Secretaria, com vistas à ampliação e qualificação das práticas de estágio
e ao aprimoramento dos serviços prestados aos beneficiários da Assistência Social, especialmente na Proteção Social Básica.
A sua implementação se dará em duas dimensões: uma de natureza formativa – através de um curso em quatro
módulos – e outra que consistirá na elaboração coletiva e implantação da Política de Estágio da Secretaria de Assistência da
PCR, a qual deverá estabelecer os fundamentos da prática de estágio na Assistência municipal.
Neste sentido, visa atender a uma dupla demanda: abrir o momento formativo para os supervisores de estágio atuantes
nas diversas políticas sociais na busca por sensibilizá-los para a temática, ao mesmo tempo em que favorece o debate inter
e transdisciplinar; por outra via, ao estender a relação com os profissionais da Secretaria de Assistência para além do
processo formativo – através da formatação e implementação da Política de estágio da referida Secretaria – busca construir
instrumentos e práticas de referência para o conjunto das instituições conveniadas, com repercussões tanto na formação
profissional quanto na qualidade da prestação dos serviços.
19- Palavras-chave (5):
Diretrizes curriculares
Supervisão de estágio
Política de Assistência
20- Referências Bibliográficas:
ABEPSS. Formação do assistente social no Brasil e a consolidação do projeto ético-político. Revista Serviço Social e
Sociedade n° 79. São Paulo: Cortez, 2004
GUERRA, Yolanda. O ensino da prática no novo currículo: elementos para o debate. Palestra da oficina ABEPSS. Região
Sul I. Maio/2002. s/Ed.
_____________. O projeto profissional crítico: estratégias de enfrentamento das condições contemporâneas da prática
profissional In Revista Serviço Social e Sociedade No 91, Ano XXVIII. São Paulo, Cortez, 2007.
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Projeto Profissional, espaços ocupacionais e trabalho do(a) Assistente Social na atualidade.
In: CFESS. Atribuições Privativas do(a) Assistente Social; Brasília, 2002.

