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Anexos

ANEXO 1: CARTA-CONVITE PARA SUPERVISORES DE CAMPO
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
Departamento de Serviço Social
Pesquisa: “O supervisor de campo e a formação profissional do Assistente Social”
Caro (a)s Colega(s):
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710340/CA

Assistentes Sociais – Supervisores de Campo colaboradores na formação
dos alunos do Dpto. de Serviço Social da PUC-Rio.
Meu nome é Marcio de Souza, sou mestrando do Programa de PósGraduação em Serviço Social da PUC-Rio e venho por meio desta gentilmente
solicitar sua colaboração na pesquisa que estou realizando para minha
Dissertação. Meu objeto de estudo é o Supervisor de Campo e sua participação no
processo de formação profissional do futuro assistente social.
Como sou supervisor de campo de alunos do Departamento de Serviço
Social da PUC-Rio e devido ao interesse do mesmo na minha pesquisa, elegi os
profissionais que compõem o quadro de supervisores do referido Departamento
para minha pesquisa de campo.
Assim, envio a você um questionário que corresponde à primeira etapa do
estudo do qual constam questões relacionadas à sua formação profissional, prática
profissional e de supervisor de campo, bem como sua interação com a unidade de
ensino.
Você tem o direito de não participar nesta pesquisa. A informação coletada
será utilizada somente para pesquisa. A resposta ao questionário é voluntária e
você não é obrigado a participar. Se você se recusar a participar, não haverá
conseqüências negativas relativas ao seu trabalho e nem à sua colaboração como
supervisor de campo de alunos do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio.
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Sua participação é confidencial. Sua identidade bem como a da instituição
em que trabalha NÃO serão reveladas em nenhuma hipótese, e as leis regulando
tais procedimentos serão seguidas quando os resultados do estudo forem
publicados. A informação obtida neste estudo será usada somente para propósitos
da pesquisa e as respostas serão agrupadas por área de atuação profissional. A
informação coletada é apenas para pesquisa e não oferece benefícios diretos para
você. A sua participação trará como benefício a ampliação do conhecimento de
questões relacionadas a atuação do supervisor de campo na formação profissional
em serviço social. Ao final do questionário você encontrará um campo onde
poderá indicar se gostaria de fazer parte da segunda fase da pesquisa, quando
ocorrerá um contato pessoal com vista à realização de uma entrevista a ser
agendada de acordo com sua disponibilidade e que seguirá os mesmos critérios de
confidencialidade deste questionário.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710340/CA

Como responsável pela coleta de dados, estarei disponível para esclarecer
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, no telefone residencial: (21)
2507-9493; e-mail: dsouza@aluno.puc-rio.br ; e telefone celular: (21) 8860-1230.
Se preferir, você também pode contatar minha orientadora a Profa. Dra. Sueli
Bulhões da Silva, através dos telefones: (21) 3527-1290 ou 1291 ou pelo e-mail
sueli@puc-rio.br
Na expectativa de poder contar com seu apoio, solicito o especial favor de
enviar suas respostas até o dia 06/02/2009 neste mesmo endereço eletrônico.
Atenciosamente,
Marcio de Souza
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA SUPERVISORES DE
CAMPO
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Dados relativos a Instituição campo de estágio:
1) Nome da Instituição:______________________________________________
2) Esfera de atuação: ( ) pública

( ) privada

3) Área de atuação: ( ) Criança e Adolescente
( ) Sistema Penal

( ) Saúde

( ) ONG

( ) Outra:____

( ) Educação ( ) Assistência

( ) Habitação

( ) Outra: ___

4) Onde está situada a Instituição: __________________________ (Registrar o
endereço completo)
5) Qual é o público alvo da Instituição: _________________________________
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6) Há quanto tempo esta Instituição colabora como campo de estágio da PUCRio: ( ) menos de um ano
( ) quatro anos

( ) um ano

( ) dois anos (

) três anos

( ) mais de quatro anos

7) Quantos alunos da PUC-Rio realizaram estágio, no período 2008.2, nesta
Instituição:
( ) um aluno

( ) dois alunos

( ) quatro alunos ( ) cinco alunos

( ) três alunos
( ) mais de cinco alunos.

8) Desses alunos, quantos irão permanecer em 2009:
( ) um aluno

( ) dois alunos

( ) quatro alunos ( ) cinco alunos

( ) três alunos
( ) mais de cinco alunos.

9) Quantos alunos da PUC-Rio são supervisionados por você:
( ) um aluno

( ) dois alunos

( ) quatro alunos ( ) cinco alunos

( ) três alunos
( ) mais de cinco alunos.

10) Nesta instituição, você é o (a) único (a) profissional que atua como supervisor
(a) de alunos: ( ) sim

( ) não

Se a resposta for negativa, quantos profissionais, além de você, atuam como
supervisor (a) de campo: _______________________
11) Como é realizada a distribuição dos estagiários entre os profissionais:
_______________________________________________________________
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12) Há quanto tempo você trabalha nesta instituição: ( ) menos de um ano
( ) um ano

( ) menos de dois anos

( )quatro anos

( ) cinco anos

( ) dois anos (

( ) outros (especificar): __________

13) Regime de trabalho nesta instituição: ( ) estatutário
( ) Autônomo ( )

) três anos

voluntário ( )

( ) CLT

outros (especificar): _______

14) Forma como foi contratado (a) nesta Instituição: ( ) processo seletivo
( ) indicação de conhecidos

( ) concurso público

(

)

outros (especificar): ______________________________________________
15) Carga horária semanal de trabalho nesta Instituição campo de estágio:
( )abaixo de 20h

( ) de 20h a 30h

( ) de 30h a 40h

16) Tempo que atua como Supervisor (a) de Campo nesta Instituição:
( ) menos de um ano

( ) um ano

( ) dois anos ( ) três anos

( )quatro anos

(

) menos de dois anos
( ) cinco anos
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( ) outros (especificar): ________________________________________
Dados relativos a(o) Supervisor(a) de Campo:
01) Idade: ________
02) Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
03) Nome da universidade/faculdade/escola onde realizou o curso de Serviço
Social:_________________________________________________________
(Registrar por extenso o nome da universidade/faculdade/escola. Ex.:
Universidade Federal do Rio de Janeiro)
04) Natureza da universidade/faculdade/escola:
( ) Federal

( ) Estadual

( )Particular

05) Se particular, teve algum tipo de bolsa: ( ) sim ( ) não
06) Ano de conclusão do curso de Serviço Social: ______________ ( Registrar o
ano de conclusão do curso com quatro dígitos)
07) Após a graduação, você realizou outros cursos ligados à sua área de atuação
profissional ou em outras áreas? ( ) sim ( )não
Se a resposta for positiva, qual tipo:
( ) Aperfeiçoamento ( ) Extensão ( ) Especialização
( ) Doutorado

(

) Mestrado

( ) Outros, quais:____________________________

Local:____________________________(Registrar por extenso, o nome da
universidade/faculdade/escola ou Conselho Regional e outros)
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08) No momento, você está realizando algum curso de atualização ou capacitação:
( ) sim

( ) não

Se a resposta for positiva, quais: ____________________________________
Local:_______________________ (Registrar por extenso, o nome da
universidade/faculdade/escola/Conselho Regional ou outros)
09) Se você não está realizando nenhum curso no momento, poderia dizer quando
foi

o

último

realizado:________________________________________

Local: __________________________Ano de término: _______________
(Registrar por extenso, o nome da universidade/faculdade/escola/Conselho
Regional ou outros e o ano com quatro dígitos)
10) Tempo que esperou para ser admitido (a) no primeiro emprego como
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Assistente Social:
( ) menos de um ano

( ) um ano

( ) menos de dois anos

( ) dois anos

( ) mais de dois anos ( ) mais de três anos

( ) outros (especificar): _________________
11) Tempo de atuação como Assistente Social:
( ) menos de um ano ( ) um ano
( ) três anos

( )quatro anos

( ) menos de dois ano

(

) dois anos

( ) cinco anos

( ) outros (especificar).
12) Esta é a primeira experiência como Supervisor (a) de Campo: ( ) sim ( ) não
Se

a

resposta

for

negativa,

em

quais

áreas:

_______________________________________________________________
13) Realizou algum curso de capacitação na área de Supervisão: ( ) sim

( )não

14) Cite pelo menos 2 aspectos que você considera facilitadores de sua atuação
como Supervisor de Campo:________________________________________
15) Cite pelo menos 2 aspectos que dificultam sua atuação como Supervisor de
Campo:________________________________________________________
16) Você segue algum planejamento para a realização da Supervisão de Campo:
( ) sim

( ) não

17) Você reserva um tempo para a realização da supervisão dos alunos:
( ) sim

( ) não

Se a resposta for positiva, qual a freqüência: _________________________
Se a resposta for negativa, por quê?__________________________________
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Dado relativo a interação com a Unidade de Ensino:
01) Participa das reuniões de supervisores realizadas pelo Departamento de
Serviço Social da PUC-Rio: ( ) sim

( ) não

Por que: ________________________ (Responder independente da resposta)
Como avalia sua participação? ______________________________________

Caso tenha interesse em continuar participando da desta pesquisa, registre
aqui como deverei proceder para estabelecer outros contatos.
e-mail: _____________________________________________________
telefone: ____________________________________________________
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endereço para correspondência: __________________________________
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ANEXO 3: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS SUPERVISORES DE
CAMPO
1)

Qual a sua concepção de estágio?

2)

Qual a sua concepção de supervisão?

3)

O que significou o estágio na sua formação profissional?

4)

O que significou a supervisão na sua formação profissional?

4.1 Na relação com os supervisores de campo que você teve ao longo de sua
formação, o que ficou de positivo e o que ficou de negativo?
5)

Quais as razões que a conduziram à prática da supervisão?

6)

Na sua concepção o curso de Serviço Social forma profissionais assistentes
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sociais para atuar na supervisão de campo? Por quê?
7)

O bom supervisor para você teria quais características?

8)

Como se preparou para a prática da supervisão?

9)

Como você realiza a supervisão de seus estagiários?

10) No processo de supervisão, que competências e habilidades você prioriza na
formação dos seus estagiários?
11) Quais as principais dificuldades que você enfrenta no seu papel de
supervisor?
12)

Quais alternativas você utiliza para o enfrentamento dessas dificuldades?
Na interlocução entre a Instituição campo de estágio e a Instituição de

Ensino Superior, que aspectos você considera importante de serem considerados?
E, portanto, deveriam ser reforçado? Por quê

133

ANEXO 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
Departamento de Serviço Social
Pesquisa: O supervisor de campo e a formação profissional do Assistente Social
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Marcio de Souza, estou desenvolvendo uma pesquisa para minha
Dissertação de Mestrado em Serviço Social, junto aos Assistentes Sociais –
Supervisores de Campo, colaboradores na formação dos alunos do Dpto. de
Serviço Social da PUC-Rio, do qual você é um dos integrantes.
A pesquisa tem como objetivo geral: conhecer como vem se realizando a
Supervisão de Campo na visão dos Supervisores do Departamento de Serviço
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710340/CA

Social da PUC-Rio.
A primeira etapa da pesquisa, que contou com sua valiosa participação e
colaboração, foi a aplicação de um questionário com questões relacionadas à sua
formação profissional, prática profissional e de supervisor de campo, bem como
de sua interação com a unidade de ensino.
As informações, neste segundo momento, serão obtidas através de uma
entrevista que constará de perguntas a respeito de sua prática enquanto supervisor
de campo - partícipe da formação profissional do assistente social. As entrevistas
serão gravadas para melhorar a qualidade dos dados. A gravação da entrevista é
imprescindível para a sua participação nesta pesquisa. As entrevistas serão
transcritas. É importante ressaltar que sua participação é confidencial. Seu nome
não será gravado nem será usado na transcrição da entrevista. Sua identidade bem
como a da instituição em que trabalha não serão reveladas em nenhuma hipótese,
e as leis regulando tais procedimentos serão seguidas quando os resultados do
estudo forem publicados. A informação obtida neste estudo será usada somente
para os propósitos da pesquisa.Você pode desistir de participar a qualquer
momento e a entrevista será desgravada na hora.
Você não é obrigado a participar dessa segunda etapa. A sua participação é
totalmente voluntária. A sua recusa não mudará nada na sua condição de
supervisor de campo de alunos do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio.
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Esta pesquisa não oferece qualquer risco para o seu trabalho e nem para a
sua colaboração como supervisor de campo de alunos do Departamento de
Serviço Social da PUC-Rio. A informação coletada é apenas para pesquisa e não
oferece benefícios diretos para você. A sua participação trará como benefício a
ampliação do conhecimento de questões relacionadas a atuação do supervisor de
campo na formação profissional em serviço social.
Como responsável pela coleta de dados, estarei disponível para esclarecer
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, no e-mail: dsouza@aluno.pucrio.br ou pelo telefone celular: (21) 8860-1230. Se preferir, você também pode
contatar minha orientadora a Profa. Dra. Sueli Bulhões da Silva, através dos
telefones: (21) 3527-1290 ou 1291 ou pelo e-mail sueli@puc-rio.br
Desde já agradeço.
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Declaração e Consentimento
Declaro ter entendido os objetivos, riscos e benefícios da pesquisa e
concordo em participar.

______________________________________
Participante

______________________________________
Pesquisador

Rio de Janeiro, ________ de ________________________ de 2009.
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ANEXO 5: ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A COORDENADORA DE
ESTÁGIO
a)

Qual a sua concepção de estágio?

b)

Qual a sua concepção de supervisão?

c)

Existem critérios adotados pela Instituição para a abertura de campos de
estágio? Quais são?

d)

Qual é a forma de encaminhamento dos alunos do Departamento de
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Serviço Social da PUC-Rio aos campos de estágio?
e)

Na sua concepção, o que seria um bom supervisor de campo?

f)

Existem critérios para habilitar o profissional às funções de supervisão?

g)

Qual a sistemática de relacionamento com os campos de estágio?

136

ANEXO 6: MANUAL DE ESTÁGIO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO
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SOCIAL DA PUC-RIO
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ANEXO 7: ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DO ALUNO
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Departamento de Serviço Social
ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DO ALUNO
IDENTIFICAÇÃO:
Instituição...................................................................................................................
Unidade/Campo Prática Estágio ...............................................................................
Supervisor..................................................................................................................
Aluno..........................................................................................................................

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710340/CA

Disciplina:.................................................................................Período.....................
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:
Atribuir uma nota de 1 a 10 para cada item enunciado e no final de cada
grupo, estabelecer a média alcançada pelo aluno.
A nota final corresponderá à média das notas dos diversos grupos (A, B, C,
D, E).
GRUPO A – Conhecimento da Instituição:
( ) Natureza

( ) Missão

( ) Programas ( ) Público Alvo

( ) História

( ) Objetivos ( ) Projetos

( ) Recursos

( ) Outros. Especifique .......................................................
NOTA ...............
GRUPO B – Capacidade do aluno no uso de Instrumentos:
( ) Entrevista ( ) Prontuário ( ) Pesquisa Social
( ) Diagnóstico Social ( ) Ficha Social
( ) Parecer Social

( ) Relatório Técnico

( ) Levantamento de Recursos
( ) Diário de Campo

( ) Projeto de Intervenção

( ) Visita Domiciliar
( ) Reunião de Grupo

( ) Outros Especifique ...............................................................
NOTA ...............
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GRUPO C – Habilidades do aluno em relação a :
( ) Lidar com conflitos
( ) Coordenar eventos (reuniões de trabalho, seminários, grupos de estudo)
( ) Utilizar-se de recursos institucionais e redes sociais
( ) Ter iniciativa na solução de problemas
( ) Relacionar teoria e prática
( ) Identificar possibilidades e limites da prática profissional
( ) Associar as demandas da clientela com os recursos institucionais
( ) Relacionar-se com a equipe intra e interprofissional
(

) Relacionar-se com estagiários de Serviço Social e demais áreas de
formação

( ) Outros Especifique ...........................................................................

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710340/CA

NOTA ..............
GRUPO D – Postura Ética:
( ) Ter responsabilidade nas atividades que lhe são confiadas
( ) Pontualidade
( ) Assiduidade
( ) Ter capacidade de autoavaliação
( ) Ter compromisso com o usuário
( ) Ter compromisso com a instituição
( ) Identificar e respeitar a hierarquia institucional
( ) Desenvolver postura crítica no âmbito institucional
( ) Respeitar os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional
( ) Outros Especifique .............................................................................
NOTA ...........
GRUPO E – SUPERVISÃO:
(

) Reconhecer da importância da supervisão como processo de
aprendizagem

( ) Participar nas entrevistas e / ou reuniões de supervisão
( ) Ter responsabilidade com sua formação profissional
( ) Outros Especifique .............................................................................
NOTA ...........

140

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES:
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
NOTA FINAL (média entre as notas dos grupos: A, B, C, D, E)

Rio de Janeiro, _____ de _________ de______

______________________________________

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710340/CA

Assinatura e Carimbo do Supervisor

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710340/CA

141

ANEXO 8: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
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ANEXO 9: TERMO ADITIVO
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