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UNIDADE CURRICULAR ESTÁGIO (41025) 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS – MINOR EM SERVIÇO SOCIAL 

 

ESQUEMA ORIENTADOR PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTÁGIO 

 

Introdução 

Cara/o estudante, 

O Estágio alicerça-se numa parceria entre duas instituições – a Universidade Aberta e a 
Instituição de acolhimento – que, por sua vez, se consubstancia num trabalho colaborativo 
entre os diversos intervenientes: a/o estagiária/o; o/a orientador/a académico; o/a 
orientador/a local. O principal objetivo desta parceria colaborativa é o de estimular e reforçar 
as competências do/a estudante, de modo a fazer do Estágio uma experiência enriquecedora, 
tanto ao nível da reflexão teórica sobre Serviço Social e Política Social, como ao nível da prática 
profissional. 

O Estágio é a oportunidade para aplicar os conhecimentos. É também uma experiência de 
intervenção profissional que deve constituir exemplo para o futuro no que respeita à 
metodologia da sua implementação. Use o seu tempo de estágio como tempo de 
desenvolvimento profissional e pessoal. Vai ver que o futuro lhe recompensa essa atitude! 
Dedique tempo a: 

− Estudar - há muita bibliografia a consultar, seja sobre o serviço social, seja sobre a sua 
problemática de estágio; 

− Refletir - não se limite a reproduzir diariamente o tipo de ações que vê desenvolver na 
instituição e que rapidamente aprende e começa também a reproduzir; reflita, à luz 
dos conhecimentos que aprendeu ao longo do curso e dos que vai aprendendo ao 
longo do estágio. Será que a instituição, ou a intervenção, que realiza, estão a 
corresponder aos objetivos a que se propõem? Será que esses objetivos são os 
adequados à realidade social em presença? Será que há outras formas de intervenção 
possíveis? 

Realizar um bom projeto de estágio é um primeiro passo para orientar bem o estágio. Retome 
os manuais do curso e procure bibliografia sobre a temática em que vai realizar o estágio: em 
bibliotecas ou centros de documentação especializados (por exemplo de universidades; 
lembre-se que muitos centros de documentação estão acessíveis na internet, alojados nos 
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sites das instituições); junto de instituições ou de profissionais que trabalham nessa temática; 
etc. Será útil que visite outras instituições que intervêm na mesma temática daquela em que 
vai estagiar. Enfim, para realizar o estágio de forma positiva e com sucesso tem de aprofundar 
o estudo e a pesquisa académica pois o mesmo se passará ao longo da sua vida profissional: 
terá de continuar a actualizar-se e a refletir, de modo a assumir-se como um/a profissional 
competente e a desenvolver uma intervenção adequada e de elevada qualidade face à 
constante mudança e complexificação dos contextos de intervenção dos/as técnicos/as de 
Serviço Social. 

Desde o início do Estágio, deve trabalhar com o objetivo de clarificar, aprofundar e 
complementar os conteúdos teóricos do projeto e a planificação da intervenção social a 
desenvolver. Aconselha-se que tenha em mente a elaboração do Relatório Intermédio e do 
Relatório Final desde a etapa inicial de aprovação do Projeto de Estágio. O objetivo é que o 
trabalho realizado em etapas anteriores seja rentabilizado para as etapas seguintes, num 
processo cumulativo de conhecimentos (teóricos e práticos).  

Considerando que o Estágio tem uma duração muito limitada e é um primeiro contacto com a 
prática profissional, deve evitar que o trabalho se disperse por vários temas, acções ou 
objetivos demasiado abrangentes ou ambiciosos. Ao contrário, deve ter presente que o 
Estágio visa a concretização de um trabalho social circunscrito a objetivos muito concretos, em 
que os objetivos, as ações para os alcançar e a metodologia utilizada formam um todo 
coerente. Além da utilidade que, naturalmente, o trabalho da/o Estagiária/o deve assumir para 
a instituição de acolhimento, importa não esquecer que o produto a apresentar sob a forma de 
Relatório Final deve ter “um princípio, um meio e um fim”, cuja concretização seja compatível 
com a carga horária estipulada.  

Em síntese, o Estágio tem de apresentar uma coerência entre: 

− a teoria sobre a temática ou área de intervenção do estágio; 

− a metodologia de serviço social aplicada a essa temática/área;  

− e a intervenção que se propõe desenvolver para atingir os objetivos que definiu 
para o estágio. 
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O projeto de estágio 

O Regulamento de Estágios define como objetivos do estágio:  

− a articulação entre os conhecimentos teóricos e a realidade social; 

− a reflexão crítica sobre a realidade social 

No sentido de responder ao estipulado no Regulamento, deve elaborar o seu projeto de 
acordo com o seguinte esquema: 

Capa 

 

− Título do projeto 

− Identificação da área: "Projeto de Estágio em ...."; 

− Identificação de: Universidade, Curso, Instituição de 

estágio, estudante, orientador/a local, data. 

Índice Apresentar o índice do trabalho. 

Introdução 

(1 página) 

Apresentação do objeto e da finalidade do estágio e justificação 

da pertinência do trabalho social a desenvolver. 

Capítulo 1. 

Abordagem teórica da temática 

que faz o objeto do estágio e sua 

problematização como problema 

social 

(2 a 3 páginas) 

O objeto de estágio é um fenómeno social (por exemplo, o 

emprego, o envelhecimento, a exclusão social, etc.). Neste 

capítulo deve apresentar uma síntese do conhecimento teórico 

nesta temática/área de intervenção, com base na bibliografia 

especializada. Nem todos os fenómenos sociais configuram 

problemas sociais nem justificam a intervenção do serviço social. 

No caso em presença, verifica-se um problema social? Porque se 

justifica a intervenção de serviço social nesse fenómeno? 

 

Capítulo 2. 

A intervenção social na temática 

em causa (ex. o serviço social na 

área da habitação) 

(2 a 3 páginas) 

 

Apresentação de uma breve síntese dos objetivos, princípios 

orientadores e métodos do serviço social aplicados à realidade 

em causa (em relação com a bibliografia especializada). 

Capítulo 3. 

Caracterização da instituição de 

acolhimento do estágio e do seu 

departamento de serviço social 

(2 a 3 páginas) 

− Identificação, localização, estatuto legal, objetivos e 

organização (caracterização formal); 

− Funcionamento (com relevo para o sector de estágio); 

− Apresentação do serviço social na instituição. 

Capítulo 4. 

Trabalho social a desenvolver 

(2 a 4 páginas) 

Apresentação do trabalho social a desenvolver. O projeto tem de 

apresentar, de modo relacionado, os objetivos a atingir, as 

actividades a realizar para alcançar os objetivos e a metodologia 



 

4 

que vai seguir para desenvolver cada uma dessas atividades – o 

conjunto destas tarefas define a sua intervenção enquanto 

estagiário/a em serviço social: 

− objetivo geral e objetivos específicos, fundamentados; 

− caracterização da população à qual se dirige as 

intervenção; 

− atividades que se propõe realizar (justificadas em função 

dos objetivos); 

− metodologia a seguir para implementar as atividades; 

− cronograma. 

Capítulo 5. 

Condições de realização 

(1/2 página) 

 

Descrição da inserção institucional (ex. departamento, divisão ou 

sector onde irá realizar o estágio) e horário semanal do estágio. 

Bibliografia Apresentação das obras consultadas e referenciadas no projeto. 

Aconselha-se a seguir uma norma bibliográfica comummente 

aceite no domínio das Ciências Sociais (vd. documento ‘Regras de 

bibliografia - Estágio’).  

 

 

Por fim, salientamos que a realização do Estágio deve ser tomada em mãos como uma 
oportunidade de dar os primeiros passos no caminho que será a experiência profissional ‘no 
terreno’ – uma experiência que se quer enriquecedora ao permitir (e exigir) que se reflita e se 
questione sobre as formas de aplicar a teoria às situações em que o/a estagiário/a desenvolve 
a sua ação e, assim, proporcionar uma aprendizagem da prática profissional num contexto 
organizacional e numa área de intervenção concretos. Esta relação dinâmica e integrada do 
conhecimento conduz ao desenvolvimento de competências específicas fundamentais para a 
intervenção em contextos sociais e culturais em constante mudança e face a problemas sociais 
complexos e multifacetados. 

Desejamos-lhe um excelente trabalho! 

 

A Coordenadora de Estágios – Minor em Serviço Social, Licenciatura em Ciências Sociais 


