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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, intitulado Relatório Final de Estágio Supervisionado em 

Serviço Social, tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas na Instituição 

Beneficente Cidade Nova. Durante o estágio obrigatório curricular, que foi devidamente 

acompanhado pelas assistentes sociais da instituição, como também orientado pela 

supervisora acadêmica Fernanda Silva Nascimento, as quais se destinam a abordar as 

observações técnicas utilizadas pelo assistente social, possibilitando a integração entre a teoria 

e a prática, através da realidade do usuário e as demandas institucionais. 

O estágio supervisionado é essencial na formação do aluno, pois propicia um 

momento específico de aprendizagem, colocando em prática o que foi estudado em sala de 

aula, assim refletindo sobre sua ação no exercício profissional, da visão crítica e da dinâmica 

das relações existentes no campo profissional. 

O supervisor tem um papel fundamental no processo de construção da 

articulação entre a teoria e a prática, transmitindo ao estagiário o conhecimento da prática 

profissional, apoiando, construindo conhecimento e aprendizado de forma construtiva 

promovendo a formação do futuro profissional. Oportuniza ao estagiário o desenvolvimento 

de sua capacidade para o trabalho profissional, proporcionando a reflexão sobre a realidade 

social a qual está inserido, pois o estágio é um processo de qualificação e aprofundamento 

teórico- metodológico, técnico – operativo e ético político do aluno. 

 

De acordo com Oliveira, 

 

É nessa perspectiva que o estágio supervisionado adquire um peso 

privilegiado no processo de formação profissional do estudante do curso de 

Serviço Social, podendo oportunizar não somente aproximação no processo 

de capacitação teórico-metodológico para o exercício profissional, mas 

também o conhecimento das diferentes relações que compõem o complexo 

tecido social. (OLIVEIRA, 2004, p.67). 

 

 

 

O estágio é uma fonte de construção de saberes, em que o conhecimento é 

compartilhado entre o estagiário e o supervisor.  É um espaço que o aluno adquire 

experiência, flexibilidade e conhecimento através da convivência com a futura idade 
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profissional e com o ensino da prática por parte do supervisor. Tem como objetivo constituir 

um profissional reflexivo, pronto para desenvolver sua competência investigativa levando a 

compreender a realidade que estar atuando, estabelecer uma postura crítica para desvelar as 

contradições da sociedade, elaborar projetos para o enfrentamento das desigualdades sociais e 

construir a sua identidade profissional.  

De acordo com Buriolla, 

 

Concebe o estágio como um campo de treinamento, um espaço de 

aprendizagem do fazer concreto de Serviço Social, onde um leque de 

situações, de atividades de aprendizagem profissional se manifesta para o 

estagiário, é o lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, 

construída e referida, volta – se para o desenvolvimento de uma ação 

vivenciada reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativamente 

e sistematicamente. (BURIOLLA, 2008 p.13) 
 

 

A vivência do aluno no campo de estágio estará direcionada para sua capacitação 

reflexiva e analítica acerca da prática do Serviço Social, possibilitando desvelar os aspectos 

imediatos do agir profissional, contribuindo assim para uma qualificação coerente, com os 

pressupostos da profissão e conciliada com as exigências dos novos tempos. 
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2 RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

2.1 As Expressões da Questão Social e a política objeto de estágio 

 

A expansão do Terceiro Setor está atrelada ao desenvolvimento do Brasil em sua 

conjuntura social, econômico e político, marcada pela complexidade e instabilidade. Os 

movimentos sociais ocorridos durante o período do Regime Militar proporcionaram o 

surgimento de várias entidades de caráter social filantrópico.  

Com a implantação da Política Neoliberal
1
, mudanças significativas ocorreram no 

contexto econômico e social do nosso país, visto que o Neoliberalismo defende a não 

interferência do Estado na economia, afirmando que o mesmo deve apenas ser regulador, 

privatizando empresas, ofertando apenas o mínimo para o social, e concedendo maiores 

vantagens ao mercado; agravando assim, a questão social impulsionando os Movimentos 

Sociais, que reivindicavam os seus direitos de acordo com o seu campo de atuação. 

De tal modo na década de 1990 houve o desenvolvimento significativo das 

entidades do terceiro setor, apontando a sociedade uma visão democrática na situação 

Política, social, econômico e cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

No Brasil o terceiro setor surge juntamente com as instituições filantrópicas no 

final do século XIX, a exemplo das Santas Casas de Misericórdia e outras criadas por meio 

das igrejas que prestavam serviço de assistência às comunidades desprovidas. 

A Política da Assistência Social em nosso país vincula-se ao processo histórico da 

caridade filantrópica e solidariedade religiosa, persistindo nesse sistema até 1940. A partir 

desta realidade foram surgindo entidades representativas, que propuseram um trabalho 

voltado a segmentos sociais subalternizados, principalmente aos protagonistas do sofrimento 

de entraves políticos.  

                                                           
1
- Neoliberalismo é uma corrente de pensamento, uma forma de ver e julgar o mundo social, podendo ser 

considerada uma redefinição do liberalismo clássico, movimento que surgiu na Europa após a Revolução 

Francesa, em 1789, defendendo conceitos de liberdade, de autonomia individual. 

7 



10 
 

Dentre essas entidades podemos citar a Legião Brasileira de Assistência que foi 

criada em 1947 com objetivo de atender as famílias dos pracinhas combatentes da 2ª Guerra 

Mundial, em que inicialmente o atendimento era materno-infantil, porém, diante do 

crescimento das demandas do desenvolvimento econômico-social e comunitário do país, bem 

como da população em estado de vulnerabilidade, foi necessário estabelecer ampla parceria 

com organizações não governamentais, governos estaduais e municipais com o Programa 

Nacional de Voluntariado. 

Nos anos 1970 e parte dos anos1980 época do regime militar o Estado tornou 

mínimo suas ações com relação ao social, aparecendo à atuação das Organizações Não 

Governamentais (ONGs), grupos começam a se organizar contra o regime até então vigente, 

esse período pode ser chamado de ONGs cidadãs e militância. Um momento político em que 

a luta era contra o Estado, mas não contra o Estado de exceção.  

Segundo Montano: 

No “projeto do terceiro setor”, não se luta pelo poder estatal e/ou do 

mercado, pois eles seriam inatingíveis; o que se quer é o poder que está ao 

alcance do subalterno, do cidadão comum, o “micropoler” foucaltiano, 

criado nas associações e organizações comunitárias. Portanto, luta-se dentro 

da (e reforçando a) ordem capitalista. (MONTANO,2010, p.141). 

 

A década de 80 tornou-se um marco importante para a expansão do terceiro setor, 

devido ao processo de redemocratização posterior ao fim do regime militar, caracterizando-se 

por um movimento intenso de luta, pela ampliação dos mecanismos institucionais de diálogo 

entre o Estado e os cidadãos. 

Com o advento da Constituição Federal (CF) de 1988, marcada pela 

descentralização e a participação popular, no processo de elaboração das políticas públicas, 

especialmente nos espaços de políticas sociais e urbanas, houve a necessidade do 

reordenamento das instituições estatais e privadas no aspecto técnico e administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Portanto, a relação da sociedade civil e do Estado no enfrentamento das 

desigualdades sociais decorrentes dos ditames da Política Neoliberal, acontece via Políticas 

Públicas, como também através da atuação que a sociedade civil vem fazendo na gestão 

pública, por meio das Organizações não Governamentais (ONGs) e demais instituições, 

possibilitando à sociedade uma visão democrática. 
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Destarte o terceiro setor atua na implantação de Políticas Sociais de forma 

considerável, operando sobre uma ampla parcela dos setores sociais desapossados de seus 

direitos, abrangendo ações voltadas para projetos de desenvolvimento social, direitos 

humanos, educação, assessoria de movimentos sociais, pesquisa de informação, meio 

ambiente, formulação de políticas sociais alternativas.  

Segundo Montaño, citado por Santos, 

Considera-se terceiro o conjunto de instituições, ONGs, fundações etc. que, 

desempenhando funções públicas, encontram-se fora do Estado, no espaço 

de interseção entre este e o mercado, porém sem declarar fins lucrativos.  

(2007,p.126) 

 

O Terceiro Setor é constituído por instituições sem fins lucrativos, com 

voluntariado e de direito privado, atuando como sociedade civil, de forma complementar na 

oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da Política Social, realizando trabalhos 

em benefício de uma coletividade. 

Todas as entidades juridicamente são reconhecidas apenas como Fundação ou 

Associação, ambas apresentam algumas diferenças; a Associação é uma pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, formada pela reunião de pessoas com um objetivo em 

comum, voltada ao interesse público, para sua criação não é necessário à existência de um 

patrimônio nem criador antecedente; já a Fundação também é pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, porém é indispensável à existência de um patrimônio avulso à 

sua criação pelo seu fundador, servindo um objetivo específico de interesse público. 

As Associações e Fundações devem criar o Estatuto Social, devendo expressar às 

vontades dos participantes e regras de funcionamento; a captação de recursos para o 

desenvolvimento das ações pelas entidades procede de várias fontes, dentre elas,os adeptos, 

membros da própria instituição e público em geral, empresas nacionais e internacionais, 

atividades comerciais, vendas de serviços, e inclusive do próprio Estado. Tais recursos se dão 

por meio de doações, contribuições e subvenções, registradas pela Norma Brasileira de 

Contabilidade Técnica (NBC-T 19.04), Resolução CFC nº 1.026/05 e a Lei 9.790/99 que 

disciplina o Termo de Parceria, visando dessa forma, instituir vínculos com o Estado; porém 

para isso, é imprescindível que o objetivo social das instituições atenda aos desígnios da Lei 

9.790/99, dispostas nos incisos do artigo 3°: 

     

10 
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A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 

universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será 

conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham 

pelo menos uma das seguintes finalidades: 

 

I - promoção da assistência social; 

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 

III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar 

de participação das organizações de que trata esta Lei; 

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

(BRASIL- Lei 9.790/99).  

 

Assim sendo, as entidades estão classificadas conforme a certificação provida pelo 

Governo e expedida pelo Ministério da Justiça como: Entidades de Utilidade Pública; 

Organizações Sociais (OS); Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

Através de parcerias firmadas com o Estado e empresas privadas, são implantadas 

Políticas Sociais de forma considerável, assumindo um papel de suma importância no 

combate à exclusão social na dialética da sociedade. As ações voltadas para a questão social e 
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que atendam às necessidades básicas dos cidadãos, hoje mais esclarecidos de seus direitos 

sociais,e principalmente sobre a importância de sua participação no processo de 

transformação da realidade.  

Assim com aumento significativo do Terceiro Setor a partir da década de 1990, 

foi possível ampliar a visão democrática das conquistas sociais adquiridas pela Constituição 

Federal de 1988 e suas Leis Orgânicas, nas quais possam estar pautadas, atuando de modo 

qualitativo, diferente das antigas práticas assistencialistas que marcaram a sua história. 

 

2.2 Reconhecimento do Espaço Institucional  

 

O Instituto Beneficente Cidade Nova, de caráter filantrópico, fundado em 07 de 

setembro de 2005, enquadrado no terceiro setor regulamentado pela Lei Municipal 460/77 de 

07 de novembro de 1977 e pela Lei Federal 91/35 de 28 de agosto de 1935 que reconhecem a 

instituição como de Utilidade Pública. Desenvolve ações pautadas na minimização das 

refrações da Questão Social, advindas da atual estrutura e conjuntura social, a primeira 

consiste na forma de produção a qual está submetida, isto é, aos protocolos estabelecidos na 

sociedade e a segunda se caracteriza pelo conjunto de acontecimentos ou circunstâncias de um 

dado momento.  

Ao analisarmos a relação da sociedade civil e do estado, no enfrentamento das 

desigualdades sociais decorrentes e dos ditames da política neoliberal, podemos verificar que, 

o controle social acontece via políticas públicas, como também, através da atuação que a 

sociedade civil vem fazendo na gestão pública, a exemplo das Organizações não 

Governamentais (ONGS).  

Desde anos 70 e parte dos 80, conhecidos como época do regime militar, em que 

o Estado minimizou suas ações com relação ao social, surge à atuação das Organizações Não 

Governamentais (ONGs) no Brasil,tendo em vista que os grupos começam a se organizar 

contra o regime militar, esse período pode ser chamado de ONGs cidadãs e militância. Um 

momento político, que a luta era contra o Estado, mas não contra o Estado de exceção. 

Dentre essas entidades podemos citar a Legião Brasileira de Assistência, que foi 

criada em 1947 com objetivo de atender as famílias dos pracinhas combatentes da 2ª Guerra 

Mundial. Iniciando com atendimento materno-infantil, mas diante do crescimento das 

demandas, do desenvolvimento econômico, social e comunitário do país, bem como da 

    

1

     12 
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população em estado de vulnerabilidade social, foi necessário estabelecer ampla parceria 

com organizações não governamentais, governos estaduais e municipais com um Programa 

Nacional de Voluntariado.  

O Instituto Beneficente Cidade Nova é reconhecido por parte da população como: 

“Casa da Comunidade”, que remete a vinculação de aproximação, de pertencimento ao 

contexto de “lar”, local de acolhimento e fortalecimento de laços afetivos entre a família e 

comunidade. 

A instituição vive em processo de transformação, pois esta é uma marca para uma 

gestão de reconhecimento da dialética traçada pelo cotidiano, tudo em nossa sociedade passa 

por mudança. Diante disso é que a Casa da Comunidade zela pelo aperfeiçoamento em 

atender as demandas existentes na localidade, em que está inserida e nos bairros adjacentes, 

tendo em vista a priorização de medidas que geram resultados,, e não em ações fragmentadas 

e descontínuas.  

Com o propósito de abranger a população acerca dos seus direitos, a instituição 

presta assessoramento jurídico e social, acompanhamento com nutricionista, psicólogo, 

pediatra, fonoaudiólogo e enfermagem, proporcionando um acesso mais igualitário para os 

que ficam à margem, ou seja, não são atendidos em seu sentido pleno, baseado no atual 

inchaço do sistema, pois há a garantia de saúde gratuita ao cidadão, mas há casos de extrema 

espera em filas invisíveis ocasionadas no gerenciamento do Sistema Único de Saúde, bem 

como na estrutura judiciária, que tem uma sobrecarga em diversos processos. Tornando-se 

inviável para as pessoas de menor poder aquisitivo em possuir condições financeiras para 

arcar com a custa processual ou um tratamento de saúde. 

Tendo em vista a preocupação com a massificação do desemprego, não só pela 

estrutura apresentada pelo processo de trabalho do mercado atual, mas pela falta de 

perspectivas dos que não possuem meios financeiros de arcar com a constante renovação da 

qualificação profissional, a casa oferece cursos desenvolvidos através de parcerias firmadas 

com a Fundação Municipal do Trabalho (FUNDAT) e representantes da esfera civil e 

municipal. Vale ressaltar que durante os anos de 2012 a 2015 foram profissionalizados 1118 

alunos, período esse que a casa começou a ofertar cursos, subdividindo-se nas seguintes 

modalidades: massoterapia, artesanato natalino, doces finos, auxiliar administrativo, promotor 

de vendas, informática básica, informática básica na maturidade, informática avançada, 

relações humanas, espanhol, auxiliar técnico em segurança no trabalho, atendimento ao 
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cliente, libras, agente de limpeza, empreendedorismo, cabeleireiro, bijuteria, reciclagem, 

pintura em tecido, berçarista, técnica em vendas e salgados. 

A instituição vive em processo de transformação, pois esta é uma marca para uma 

gestão de reconhecimento da dialética traçada pelo cotidiano, tudo em nossa sociedade passa 

por mudança. Diante disso, é que a Casa da Comunidade zela pelo aperfeiçoamento em 

atender as demandas existentes na localidade, na qual está inserida e nos bairros adjacentes, 

bem como a priorização de medidas que geram resultados e não em ações fragmentadas e 

descontínuas.  

                   Com o número expressivo de desempregados na comunidade, esporadicamente a 

instituição também atua na distribuição de cestas básicas para usuários devidamente 

cadastrados e acompanhados pelo Serviço Social, tal ação paliativa está embasada na Lei 

8742/93 no cap. 04 da Seção II do art. 22 do inciso 2º dos benefícios eventuais que prioriza o 

atendimento as pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade temporária, com 

primazia a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e 

nos casos de calamidade pública. 

A distribuição das cestas não é uma atividade de benevolência e muito menos de 

caridade, uma vez que as políticas sociais também desenvolvem ações voltadas à segurança 

alimentar, requisito importante para o processo de nutrição familiar, já que as refrações da 

questão social estão ligadas ao desemprego, a miséria, a violência, a fome, dentre outros.  

O objetivo principal é promover ações que viabilizem o processo de 

transformação social na vida da comunidade, tendo em vista potencializar a autonomia 

individual e familiar. 

Já em sua composição organizacional administrativa, a instituição é composta 

pelo presidente, vice-presidente, tesoureira, secretária de finanças, conselho fiscal e o suporte 

técnico. Dentro da equipe técnica temos profissionais nas áreas de: direito, psicologia, 

enfermagem, fonoaudiologia, pediatria, nutricional e assistência social. O espaço físico do 

Instituto é composto por: 01 sala de espera; 01 sala do Serviço Social; 01sala para a assessoria 

jurídica; 01sala nutrição/enfermagem; 01 sala de psicologia; 01 laboratório de informática; 01 

sala de fonoaudiologia; 01 sala para cursos ofertados pela (FUNDAT); sala da presidência; 03 

banheiros; 01 copa; 01 sala de almoxarifado e 01 área de serviço.  

Os advogados atuam nas áreas civis, previdenciário e trabalhista prestando 

acessória técnica jurídica; o psicólogo diagnóstica distúrbios psicológicos e comportamentais, 
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ajuda na recuperação do equilíbrio emocional e promove a saúde mental; enfermeira atua na 

promoção, prevenção e na recuperação da saúde dos usuários; fonoaudióloga trata da 

prevenção e reabilitação dos problemas referentes à audição, voz, linguagem e motricidade 

oral; pediatra trata da saúde infantil, orienta às famílias sobre questões referentes à 

alimentação, aleitamento materno, vacinação e prevenção de acidentes; nutricionista tende à 

segurança alimentar e à atenção dietética; o assistente social atua na defesa e garantia dos 

direitos sociais. 

A Casa da Comunidade vem ao longo dos anos promovendo ações de 

estreitamento de laços entre os moradores, primando pelo fortalecimento da rede sócio 

assistencial existente na circunvizinhança. 

As demandas apresentadas são espontâneas, oriundas na sua maioria pelos 

moradores dos bairros Cidade Nova e 18 do Forte. Os serviços são ofertados diariamente das 

08h00min às 17h00 horas, sendo que os profissionais são subdivididos em escala previamente 

estabelecida por cada profissional: Advogado Trabalhista/Previdenciário as quintas-feiras das 

08h00min às 12h00; Advogado Civil as quartas-feiras, das 14h00 às 17h00;Assistente Social 

diário das 08h00min às 17h00;Enfermagem diário das 08h00 às 11h00;Fonoaudiologia nas 

terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras das 14h00 às 16h30;Pediatra nas sextas-feiras das 

15h00 às 17h00;Psicologia Infanto-Juvenil, diário das08h00 às 12h00, Psicologia Adulto nas 

segundas-feiras e terças-feiras das 14h00 às 16h00;Nutricionista nas terças-feiras e sextas-

feiras das 12h00 às 14h00. 

O público alvo são crianças, adolescentes, adultos e idosos de ambos os sexos, 

ressaltando que grande parte da demanda concentra-se em mulheres com faixa etária entre 24 

a 40 anos desempregadas, beneficiária do Programa Bolsa Família, baixo nível de 

escolaridade, vivendo sob-regime de união estável ou são mães solteiras, e em sua maioria são 

moradoras do Bairro Cidade Novas e 18 do Forte. 

 

2.3 Serviço Social na Instituição 

Com o intuito de garantir a comunidade acesso integral as Políticas Públicas, 

através da formação profissionalizante, garantias de direitos, fortalecimento dos laços 
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familiares, assegurando-os uma cidadania plena a Casa, criou-se o projeto de implantação do 

Serviço Social no ano de 2012, conforme Código de Ética do assistente social: 

“Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais”. 

Desde então o Serviço Social atua na promoção do desenvolvimento econômico e 

social, através da ética, cidadania, direitos humanos e democracia, potencializando os 

interesses na educação profissional, defendendo os interesses da comunidade.  

Baseando-se na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº. 8.662, de 07/06/93), 

Art. 5ºconstituem atribuições privativas do Assistente Social: 

 

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de 

Serviço Social; 

III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 

V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação 

como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos 

próprios e adquiridos em curso de formação regular; 

VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 

Social; 

VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 

graduação e pós-graduação; 

VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de 

pesquisa em Serviço Social; 

IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 

julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes 

Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 

X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados 

sobre assuntos de Serviço Social; 

XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 

Regionais; 

XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou 

privadas; 
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XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira 

em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. (BRASIL, 

1993). 

 

Nesta direção, o assistente social no Instituto Beneficente Cidade Nova atua em 

conformidade com as atribuições mencionadas na Lei de Regulamentação da Profissão, 

realiza acolhimento, triagem social, entrevistas, visitas domiciliares, acompanhamento, 

elaboração de projetos e encaminhamentos para os serviços prestados dentro da própria 

instituição, bem como encaminhamentos para a Rede Sócio Assistencial assim organizada: 

CRAS Risoleta Neves, Conselhos Tutelares e Unidades de Saúde. 

O profissional desempenha sua atuação embasada no Código de Ética: 

“Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, 

como um dos mecanismos indispensáveis a participação dos usuários” (Título III das 

Relações Profissionais, Capítulo I, das Relações com os Usuários). 

Buscando a implementação das políticas sociais voltadas às famílias e a educação; 

fortalecimento dos laços familiares dos usuários; assistência e profissionalização; atendimento 

socioeducacional e de lazer as crianças e adolescentes previstos na ECA Art. 7°: “A criança e 

o adolescente tem direito a proteção à vida e a saúde mediante a efetivação de políticas sociais 

pública, que permitam o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência”. 

A profissional realiza diversos atendimentos a pessoa idosa, buscando a garantia 

dos direitos sociais, conforme previsto no Estatuto do Idoso Art.3°:“Toda pessoa idosa tem 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à moradia e à convivência familiar e 

comunitária”. 

Destarte as atribuições do assistente social na instituição vão além das demandas 

institucionais atingindo as demandas sócio-profissionais ou sócio-institucionais, ou seja, suas 

ações não se limitam apenas, as necessidades emergentes, mas comprometidas com a 

transformação da realidade através de uma intervenção crítica e criativa, apontando para a 

autonomia dos usuários.   
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2.4 Diagnóstico Social 

 

O Bairro Cidade Nova fica localizado na zona norte de Aracaju considerado como 

local de fácil acesso e caracterizado por muitas ladeiras. Dispõe de ruas pavimentadas, com 

saneamento básico, coleta de lixo, energia elétrica e água encanada.  

De acordo com o Censo 2010 a população corresponde a 21.220 habitantes 

distribuídas entre 10.183 homens 47.99% e mulheres 11.0347,52. 01%. 

A localidade dispõe de dez instituições de ensino (uma escola estadual, três 

municipais, cinco particulares e uma creche), apresentando infraestrutura e equipe técnica 

adequada para o desenvolvimento das atividades educacionais, ressaltando que o profissional 

do serviço social não está inserido em nenhuma dessas instituições. O grau de escolaridade da 

comunidade é de ensino fundamental completo. 

A Política de saúde é ofertada através da Unidade Básica José Quintiliano da 

Fonseca Sobral, por meio do Programa Saúde da Família. Quanto à estrutura física à mesma 

não oferece condições adequadas para o seu funcionamento. A equipe técnica encontra-se em 

déficit no seu quantitativo.  

O bairro ainda apresenta o serviço ofertado pela Clínica de Repouso São Marcelo, 

que oferece vagas de internação ao usuário do SUS que sofre de transtornos mentais e 

psicológicos.   

Dentro da Política da Assistência podemos contar com o Centro de Referência de 

Assistência Social Risoleta Neves (CRAS), que oferta serviços de Proteção Social Básica, 

estruturando-se, como porta de entrada dos usuários da política de assistência social para a 

rede de Proteção Básica e referência para encaminhamentos à Proteção Especial. Promovendo 

ações de fortalecimento de vínculo familiar e comunitário de maneira que possibilitem 

ampliar o acesso dos usuários aos seus direitos socioassistenciais. Ofertando serviços voltadas 

para às famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, 

materializadas no âmbito do SUAS, de acordo com a demanda imposto no território no qual o 

CRAS está inserido (Ministério do Desenvolvimento Social). 

 

1                    
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As ofertas dos serviços no CRAS devem ser planejadas e depende de um 

bom conhecimento do território e das famílias que nele vivem suas 

necessidades, potencialidades, bem como do mapeamento da ocorrência das 

situações de risco e de vulnerabilidade social e das ofertas existentes. (MDS, 

2009. p.09). 

 

O Centro de Referência de Assistência Social articula suas ações com as demais 

instituições e políticas, com o objetivo de instituir o acolhimento do usuário da política de 

assistência social nas ações, serviços, benefícios, programas e projetos executado pela mesma. 

Foi possível constatar que o CRAS Risoleta Neves possui 7.438 usuários cadastrados no 

Cadastro Único (CADÚNICO), ficando impossibilitada de colher quantitativo dos usuários 

beneficiários do Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Podemos destacar no bairro a presença de duas associações de moradores que no 

presente momento não estão funcionando, portanto não há nenhuma atividade em 

desenvolvimento. 

Referente ao comércio existente na comunidade ele se divide em três 

mercadinhos, 05 panificações, 02 açougues, 01 vidraçaria, 03 farmácias e várias lojas de 

confecções e lanchonetes. 

Com relação à Segurança Pública os moradores procuram se proteger em suas 

casas com equipamentos eletrônicos e gradeando-se devido ao alto índice de violência 

apresentado no bairro, ocasionado pelo uso e tráfico de drogas. 

Assim como em outras comunidades o bairro Cidade Nova apresenta problemas 

sociais como desemprego, violência e tráfico de drogas. Destacando o uso de drogas o maior 

índice apresentado na comunidade ocasionando conflitos familiares, evasão nas escolas, 

crimes e risco social e pessoal, vitimando na sua maioria jovem e adolescente.  
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3 RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

3.1 Proposta de Intervenção Social 

 

O Estágio Supervisionado II tem continuidade no Instituto Beneficente Cidade 

Nova, em que as atividades abrangem o conhecimento sobre a realidade dos usuários 

assistidos na instituição, bem como a observação das ações desenvolvidas por intermédio da 

Assistente Social, de acordo com cada problemática detectada. 

Durante a vivencia no campo de estágio foi possível observar, que os usuários 

atendidos na instituição, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos, apresentavam pouco ou 

nenhum conhecimento dos programas e benefícios sociais acessíveis através da inclusão no 

Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico),criado em 2001 e estabelecido pelo Decreto 

n° 6135, de Junho de 2007, como instrumento normativo para os programas sociais, um 

instrumento e um meio utilizado por várias políticas e programas voltados para as camadas 

sociais mais desprovidas,  que possibilita  a elaboração e ampliação de ações que supram as 

reais necessidades dos indivíduos em situações de vulnerabilidade social. 

Diante do exposto surge a importância de intervir na realidade social, surgindo 

então, à oportunidade de elaboração de um projeto de intervenção, como atividade de 

apresentação da prática, voltado para esses usuários, com o intuito levar as informações 

acerca da importância do Cadastro Único por meio do seu conhecimento e inclusão. 

O objetivo geral do projeto é socializar as informações na perspectiva de expandir 

o acesso e concretização dos direitos sociais como também a cidadania por meio do 

cadastramento, contribuindo para a superação de condições de vulnerabilidade, das famílias 

atendidas na referida Instituição, tendo como objetivos específicos esclarecer o que é o 

Cadastro Único, e sua importância; apresentar os benefícios sociais acessíveis através da 

inclusão, bem como apontar os critérios para a realização do cadastro e a importância da sua 

atualização. Os recursos disponíveis se subdividem em humanos: duas Assistentes Sociais, 

uma Estagiária de Serviço Social e recursos matérias: data show; pen drive; canetas; banner; 

notebook; câmera digital. 
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O Projeto de Intervenção torna-se relevante para instituição à medida que pretende 

oportunizar o conhecimento aos usuários sobre os seus direitos sociais, na perspectiva de 

garantir o acesso as Políticas Públicas por meio do cadastramento no Cadastro Único do 

Governo Federal. 

 

3.2 Sistemática de Operacionalização  

 

No processo de execução do projeto de intervenção, as atividades foram 

planejadas em reuniões realizadas com a supervisora de campo Jackeline Melo de Oliveira, e 

a assistente social Jussimare Esteves, a fim de discutirmos como seriam desenvolvidos as 

ações e pontuar quais objetivos desejados ao final do projeto.   

                  Quanto à divulgação do projeto, o mesmo foi realizado da seguinte maneira: Um 

breve diálogo com os usuários assistidas na instituição, esclarecendo sobre o tema proposto 

para a intervenção e a importância do mesmo para a comunidade. 

                  O projeto foi executado nos dias 03e 04 de Maio do corrente ano no Instituto 

Beneficente Cidade, localizado Rua Laudelino Freire, 179 bairro Cidade Nova, Aracaju- SE. 

Foram desenvolvidas duas palestras: a primeira com a participação da supervisora campo 

Jackeline Melo de Oliveira que abordou a importância do cadastramento no Cadastro Único 

para a ampliação e aprimoramento das políticas públicas, sendo enfatizado pela estagiária o 

possível acesso aos seguintes programas e benefícios sociais após o cadastramento no 

CadÚnico: Bolsa família; Tarifa Social de Energia Elétrica; Passe Livre; Carteira do Idoso;  

Programa Brasil alfabetizado; Programa Minha Casa Minha Vida; Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec);Isenção de pagamento de taxas de inscrição 

em concurso público; Aposentadorias para donas de casas. 

A segunda palestra com o tema Violência Doméstica e o Direito a Aposentadoria 

para Donas de casa, foi ministrada pela assistente social da instituição Jussimare Esteves. 

Foram apresentados slides com documentários de mulheres que já foram vítimas de violência 

domésticas; esclarecimentos sobre aposentadoria para donas-de-casa; entrega de material 

informativo sobre o CadÚnico. 
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Após as discussões esplanadas por meio das palestras, foi realizada uma avaliação 

com os participantes através de questionários, para que os mesmos pudessem analisar os 

pontos positivos e negativos, possibilitando assim uma análise reflexiva sobre a execução do 

projeto, propondo descobrir se os objetivos propostos foram alcançados.  

O projeto de intervenção foi executado com sucesso, bem como foram alcançados 

todos os objetivos e metas propostas. Pois a meta desejada de 30 usuários de ambos os sexos 

foram alcançadas em 100%. Os palestrantes ministraram de forma coesa e objetiva, 

contextualizando com a realidade do cotidiano dos presentes, facilitando a interação de todas. 

Notou-se o interesse pelo tema, onde o público buscou compreender o que estava sendo 

abordado.  

Através da análise dos questionários respondidos, foi possível constatar que 

realmente todos os objetivos propostos foram alcançados. Os usuários foram esclarecidos 

sobre o Cadastro Único, capazes de socializar as informações adquiridas. 

Por fim, o projeto de intervenção CADASTRO ÚNICO: CONHECIMENTO E 

INCLUSÃO foi satisfatório para o público presente, assim como para a estagiária ampliando 

o conhecimento teórico e prático. 

                  No geral, foi perceptível que é necessário uma maior divulgação sobre a 

importância do Cadastro Único, bem como os programas e benefícios acessíveis por meio da 

sua inclusão, assim sugerimos que estes se tornem uma ação continua na instituição. Logo, 

nos certificamos da relevância que o referido projeto de intervenção apresentado teve para 

aquela comunidade, levando conhecimento, e contribuindo para a superação de 

vulnerabilidade daqueles usuários. 

 

3.3 Análise e Síntese da Experiência Vivenciada 

 

O Estágio Supervisionado é o conhecimento da realidade concreta, um momento 

de estudo, reflexão do fazer, do pensamento e da prática profissional, ou seja, é uma forma de 

apropriação de elemento críticos, e de descobertas sobre as questões presentes na sociedade. 



24 
 

O estágio por sua vez oportunizou o conhecimento da atuação do assistente social 

frente a expressões da questão social a relação com os usuários, e com os profissionais da 

instituição. Logo, através de encaminhamentos aos serviços ofertados internamente, e 

encaminhamentos externos ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Conselho 

Tutelar, Unidade Básica de Saúde, visitas institucionais, elaboração de relatórios e orientação 

social sobre direitos e deveres, assim o profissional contribui para a autonomia e cidadania do 

público, conforme o Código de Ética: “Posicionamento em favor da equidade e justiça social, 

que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática” (Título V Princípios Fundamentais). 

O estágio no Instituto Beneficente Cidade Nova permitiu avaliar a realidade dos 

usuários, o que possibilitou a elaboração do projeto de intervenção. Pode-se também perceber 

durante a permanência na instituição a não realização de projetos, devido à falta de apoio 

financeiro público, e de recursos próprios, bem como o desdobramento da profissional frente 

às novas configurações das expressões da “Questão Social”, em um cenário marcado pela 

desigualdade social que norteia a comunidade, como o alto índice de desemprego, de 

violência, e o baixo nível de escolaridade.  

O período de Estágio Supervisionado I e II foi de extrema importância para a 

formação acadêmica, sendo possível o desenvolvimento das dimensões teórico-metodológico 

ético-político e prático-operativo, conhecimentos indispensáveis para o exercício profissional 

de suma importância, pois é através da prática que o profissional aplica a teoria.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante as atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado I e II, ficou 

evidente a importância da atuação do Assistente Social nas Organizações do Terceiro Setor e 

como a prática profissional se desenvolve de maneira crítica e interventiva, frente às 

problemáticas apresentadas no cotidiano da Instituição, bem como no atual cenário brasileiro. 

Assim, pode-se constatar que a gravidade dos problemas sociais demanda que o 

Estado assuma a primazia da responsabilidade, em cada esfera de governo na condução da 

política, e a sociedade civil participe como parceira, de forma complementar na oferta de 

serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social. 

É condição necessária para o trabalho em rede que o Estado seja o coordenador 

do processo de articulação e integração entre as Organizações Não Governamentais (ONGs), 

Organizações Governamentais (OG’s) e os segmentos empresariais, em torno de uma 

situação ou de determinado território, discutindo questões que dizem respeito à vida da 

população em todos os seus aspectos. Trata-se, enfim, de uma estratégia de articulação 

política que resulta na integralidade do atendimento. 

Vale ressaltar, a importância dos fóruns de participação popular, específicos e, 

ou, de articulação da política em todos os níveis de governo, bem como a união dos 

conselhos e, ou, congêneres no fortalecimento da sociedade civil organizada na consolidação 

da Política Nacional de Assistência Social. 

Por meio do estágio foi possível adquirir conhecimento, amadurecimento quanto 

ao arcabouço teórico adquirido em sala de aula, unindo a teoria em prática, fortalecendo 

assim a postura profissional em acordo com o Código de Ética. 

Portanto, conclui-se que, o período de Estágio Supervisionado I e II foi de 

extrema importância para a formação acadêmica, permitindo desenvolver os instrumentais 

teóricos- metodológico, ético-político e técnico-operativo da profissão. Assim como 

favoreceu o progresso emocional e pessoal, conhecimentos estes que levaremos para o 

exercício profissional. 

                  Aqui se encerra o estágio supervisionado, porém não a sede de conhecimento, 

visto que a sociedade vive em constantes modificações e nós como futuros profissionais 

estaremos sempre nos moldando às demandas existentes. 
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Apêndice A: Projeto de Intervenção 
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CADASTRO ÚNICO: CONHECIMENTO E INCLUSÃO 
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Beneficente Cidade Nova para fins de 

apoio institucional de ações educativas e 

sociais junto à comunidade atendida na 

referida instituição, no ano de 2016/1. 

Orientadora: Profª Esp. Fernanda Silva 

Nascimento. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto de Intervenção com tema Cadastro Único: Conhecimento e Inclusão 

será desenvolvido pela estagiária Jaqueline Santos Bezerra e executado no Instituto 

Beneficente Cidade Nova, localizado na Rua Laudelino Freire, 179 bairro Cidade Nova, 

Aracaju - SE, visando esclarecer o que é o Cadastro Único e os benefícios sociais acessíveis 

através do cadastramento no mesmo. Seu objetivo é socializar as informações na perspectiva 

de expandir o acesso e concretização dos direitos sociais, como também a cidadania por meio 

do Cadastramento no Cadastro Único, contribuindo para a superação de condições de 

vulnerabilidade, das famílias atendidas na referida Instituição. 

O Cadastro Único (Canônico) do Governo Federal foi criado em 2001 e 

estabelecido pelo Decreto n° 6135, de Junho de 2007, como instrumento normativo para os 

programas sociais. É um instrumento e um meio utilizado por várias políticas e programas 

voltados para as camadas sociais mais desprovidas, possibilitando a elaboração e ampliação 

de ações que supram as reais necessidades dos indivíduos em situações de vulnerabilidade 

social. 

O projeto de intervenção será desenvolvido com jovens e adultos de ambos os 

sexos, usuários dos serviços no Instituto Beneficente Cidade Nova, localizado na Rua 

Laudelino Freire, 179 bairro Cidade Nova, Aracaju - SE. 

O Projeto de Intervenção torna-se relevante à medida que pretende oportunizar o 

conhecimento aos usuários da instituição sobre os seus direitos sociais, na perspectiva de 

socializar as informações e expandir o acesso as Políticas Públicas por meio do cadastramento 

no Cadastro Único do Governo Federal. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O acesso dos indivíduos a bens e serviços é indispensável para a concretização da 

cidadania, nesse contexto compete ao Estado prover o bem estar social da população, 

formulando e implantando políticas que possibilitem a diminuição das vulnerabilidades 

sociais, promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades. Segundo Araújo e Lima “a 

desigualdade social brasileira tem fortes raízes, que necessitam ser sempre consideradas na 

elaboração de políticas e na formação de expectativas quanto a resultados imediatos de 

programas sociais” (2003p. 85,). 

Assim o Governo Federal visando diminuir as desigualdades, cria em 2001 o 

Cadastro Único (CadÚnico) estabelecido pelo Decreto n° 6135, de Junho de 2007, como 

instrumento normativo para os programas sociais. 

O CadÚnico permite o mapeamento das condições socioeconômicas das famílias 

brasileiras de baixa renda, sendo utilizado para identificar a realidade dessas através das 

seguintes informações: composição familiar, condições do domicílio, acesso a serviços 

públicos básicos, e características de cada um dos membros das famílias. Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, as informações do 

CadÚnico podem ser usadas pelos governos estaduais e municipais no diagnóstico local para 

o aprimoramento das políticas sociais. 

Portanto, o Cadastro Único é um instrumento e um meio utilizado por várias 

políticas e programas voltados para as camadas sociais mais desprovidas, possibilitando a 

elaboração e ampliação de ações que supram as reais necessidades dos indivíduos em 

situações de vulnerabilidade social. 

Deste modo durante o período de estágio supervisionado, foi perceptível a falta de 

conhecimento dos usuários atendidos no Instituto Beneficente Cidade Nova, sobre os 

benefícios sociais acessíveis por meio do cadastramento do Cadastro Único (CadÚnico), 

tornando-se relevante um projeto de intervenção que contribua para o esclarecimento dos 

usuários sobre a importância do cadastramento e a possível inclusão em programas sociais 

que o mesmo possibilita, Através destes conhecimentos foi possível elaborar o Projeto de 

5 
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Intervenção, que é uma ação finalizadora do Estágio Supervisionado I e II, tendo o intuito de 

intervir de maneira que promova a sensibilização, bem como a transformação da realidade dos 

usuários. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo Geral: 

 Socializar as informações na perspectiva de expandir o acesso e concretização 

dos direitos sociais como também a cidadania por meio do Cadastro Único, contribuindo para 

a superação de condições de vulnerabilidade, das famílias atendidas na referida Instituição. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Esclarecer o que é o Cadastro Único, e sua importância; 

 Apresentar os benefícios sociais acessíveis através da inclusão;  

 Apontar os critérios para a realização do cadastro e a importância da sua 

atualização. 
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4 PÚBLICO ALVO 

  

Jovens e adultos de ambos os sexos, usuários dos serviços ofertados na instituição. 
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5 META 

 

O projeto tem como meta atingir um grupo de trinta usuários da instituição de 

ambos os sexos, visando informá-las sobre os programas e benefícios sociais acessíveis por 

meio do cadastramento no Cadastro Único do Governo Federal, na perspectiva de socializar 

as informações e expandir o acesso às Políticas Públicas. 
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6 METODOLOGIA  

 

O Projeto de intervenção será executado através de ações a serem realizadas no 

período vespertino, com a entrega de materiais informativos, exposição de slides 

fundamentado em pesquisas bibliográficas e pesquisas realizadas na internet, tendo como base 

dados disponibilizados no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-

MDS, e artigos sobre a temática Cadastro Único, contando com o apoio das supervisoras de 

campo as senhoras Jackeline Melo de Oliveira e Jussimare Esteves Silva, ambas Assistentes 

Sociais da instituição. 

A concretização do projeto dar-se-á por meio de convites elaborados pela 

estagiária e distribuídos previamente aos usuários da instituição. Em cada ação a ser 

desenvolvida será abordado os seguintes Programas e Benefícios sociais acessíveis por meio 

do cadastramento no CadÚnico. 

 Bolsa família; 

 Tarifa Social de Energia Elétrica; 

 Passe Livre; 

 Carteira do Idoso; 

 Brasil alfabetizado; 

 Programa Minha Casa Minha Vida; 

 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC); 

 Isenção de pagamento de taxas de inscrição em concurso público; 

 Aposentadorias para donas de casas.  

 

As atividades a serem realizadas visam alcançar todos objetivos propostos no 

projeto de intervenção. 

 

 

 

           

1
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7 RECURSOS 

 

7.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

 02 Assistentes Sociais; 

 01 Estagiaria de Serviço Social. 

  

4.2 RECURSOS MATERIAIS: 

 

 Data show; 

 Pen drive; 

 Canetas; 

 Banner; 

 Notebook; 

 Câmera digital. 
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8 AVALIAÇÃO 

 

Após o termino das ações, a coleta de dados será realizada por meio de 

questionários com perguntas abertas e fechadas, possibilitando verificar o grau de satisfação 

dos usuários em relação ao projeto apresentado. 
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9 ORÇAMENTO  

 

Como foi citado nos recursos materiais se faz necessário à fabricação de um 

banner para a execução do projeto, em que o custo financeiro será de R$ 60,00. 
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10 CRONOGRAMA 

 

 

ETAPAS 

                                  2016 

 

MARÇO 

 

ABRIL 

 

MAIO 

 

JUNHO 

  

 

 

Elaboração do 

Projeto 

 

      X 

     

Convites para os 

palestrantes 

  

     X   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Confecção do 

Banner 

 

X       

 

X  

  

 

 

 

 

 

Divulgação 

 

 

 

      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execução 

   

    X 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação        X    
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REFERÊNCIAS 

 

BRASIL- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Disponível em 

http://www.brasil.gov.br/MDS. Acessado em 10/02/2016 às 18h 05 min. 

DIETER, W. Benecke; NASCIMENTO, Renata. Política Social Preventiva: desafios para o 

Brasil (orgs), Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003.  
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Apêndice B: Registro fotográfico das ações. 

Imagem 01 e 02 
 

 

 : 

Palestra com a supervisora de campo Jackeline Melo de Oliveira “A Importância do Cadastro Único.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Apêndice C: Registros fotográficos das ações 

 

Imagem 03 e 04 

 
 

 

  
Palestra sobre “Violência Doméstica e  Aposentadoria para donas de casa” com a assistente social 

Jussimare Esteves. 
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Apêndice D: Banner das ações 

 

Imagem 05 

 

CADASTRO ÚNICO:O PRIMEIRO 

PASSO PARA A INCLUSÃO É O 

CONHECIMENTO.

JAQUELINE SANTOS BEZERRA

Professor Responsável pela Disciplina: Profª. Drª Jane Claúdia Jardim Pedó

Supervisor Acadêmico: Fernanda Silva Nascimento

Supervisor de Campo: Jackeline Melo de Oliveira

O que é o Cadastro Único?

Quem pode se cadastrar?

Qual a sua importância?

Onde e como me cadastro? 

O Cadastro Único –CadÚnico é um instrumento e

um meio utilizado por várias politicas e

programas voltados para as camadas sociais mais

desprovidas, possibilitando a elaboração e

ampliação de ações que supram as reais

necessidades dos indivíduos em situações de

vulnerabilidade social.

• As famílias com renda de até meio salário

mínimo mensal por pessoa ,e no máximo três

salários mensais no total ou que procuram

participar de algum programa social.

O CadÚnico permite o mapeamento das

condições socioeconômicas das famílias

brasileiras de baixa renda, sendo utilizado para

identificar a realidade dessas através das

seguintes informações: composição familiar,

condições do domicilio, acesso a serviços

públicos básicos, e características de cada um

dos membros das famílias. Segundo o Ministério

do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-

MDS as informações do CadÚnico podem ser

usadas pelos Governos Estaduais e Municipais

no diagnóstico local para o aprimoramento das

Políticas Sociais.

• Posto de cadastramento na Prefeitura;

• CRAS.

Para efetivar o cadastro é necessário:

• CPF ou Titulo de eleitor do responsável

• pela família;

• Para os demais membros da família:

• Certidão de Nascimento;

• Certidão de Casamento;

• CPF;

• Carteira de Identidade;

• Carteira de Trabalho;

• Titulo de Eleitor;

• Comprovante de residência.
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• Programa Bolsa Família;

• Tarifa Social de Energia Elétrica;

• Passe Livre;

• Carteira do Idoso;

• Programa Brasil Alfabetizado;

• Programa Minha Casa Minha Vida;

• Programa Nacional de Acesso ao Ensino

Técnico e Emprego (PRONATEC);

• Isenção de pagamento de taxas de inscrição

em concurso público;

• Aposentadorias para donas de casas.

• DIETER, W. Benecke; NASCIMENTO, 

Renata. Política Social Preventiva: desafios 

para o Brasil (orgs),Rio de Janeiro:Konrad-

Adenauer-Stiftung,2003. 

• BRASIL- Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome. Disponível em 

http://www.brasil.gov.br/MDS. Acessado em 

10/02/2016 às 18h 05 min.

Programas e Benefícios

Sociais Adquiridos por

meio do cadastramento no

CadÚnico

REFERÊNCIAS
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Apêndice E: Avaliação 

 

 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 
PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

TEMA: CADASTRO ÚNICO: CONHECIMENTO E INCLUSÃO 
 

Avaliação 
 
 

1- Qual a sua idade? 

 

(     )15 a 20 anos  (      ) 21 a 40 anos  

(     ) 41 a 60 anos  (      ) acima de 60 

 

 

2- Estado civil. 

 

(     ) solteiro   (     ) divorciado 

  

(     ) casado   (     ) outros  

 

 

3- Grau de escolaridade. 

(     )  Fundamental incompleto 

(     )  Fundamental completo 

(     ) Médio incompleto 

(     ) Médio completo 

(     )  Superior incompleto 

(     )  Superior completo 

 

4- Já conhecia os programas e benefícios sociais acessíveis por meio do cadastramento no 

CadÚnico ? 

 

(     ) Sim    (     ) Não 

 

 

5- Como você classifica este projeto? 

 

(     )  Regular 

(     )  Bom 

(     ) Ótimo 

(      ) Excelente 
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Apêndice F: Lista de participação 

 

 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

TEMA: CADASTRO ÚNICO: CONHECIMENTO E INCLUSÃO 
 
 

Lista de participação 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

 

 

 

Obrigado pela sua participação! 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



50 
 

Anexo A: Ficha de Atendimento Social 

 

FICHA DE ATENDIMENTO 
SOCIAL 

 

NOME:                                                    
 

 

  DATA DE NASCIMENTO:                                                      IDADE:   

 

ENDEREÇO:   

 

RG:                                                                                       CPF:   

 

MÃE:     

 

PAI:   

 

ESTADO CIVIL:   

 

PROFISSÃO:                                                        TELEFONE CONTATO:   

 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

FILHO:   

 

DEMANDA:  

 

ENCAMINHAMENTO:   
 

 

 

 

Aracaju, ______ de ________ de ________. 

 

 

_________________________________________________ 

Assistente Social 
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Anexo B:: Ficha de Evolução Social 

FICHA DE EVOLUÇÃO SOCIAL 

 

NOME:  

DATA DE NASCIMENTO: 

ENDEREÇO: 

RG:                                                                                   CPF: 

ESTADO CIVIL: 

NATURALIDADE: 

TELEFONE: 

Data inicial: _____/_____/_______. 

 

ACOMPANHAMENTO 

Data  Responsável 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Data ACOMPANHAMENTO Responsável 
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