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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

SERVIÇO SOCIAL EM CARDIO-NEURO 

PRECEPTOR  RESPONSÁVEL 

Nome completo: Juliene Marie de Souza Santos Cavalcanti 

E-mail: juliene.cavalcanti@hps.imip.org.br 

Telefone: (81) 3183-0364/99821-6999 

PRECEPTORES ENVOLVIDOS NO ESTÁGIO 

Silvania Novaes Janaína Marques Aliny Freitas Andreza Rocha 

Karina Araújo Waniery Lima Aline Lira Carla Oliveira 

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 

Período de experiência prática no Serviço Social em unidade hospitalar terciária, especializada de perfil cardio-neuro.  

Estágio não obrigatório, concursado, de acordo com Legislação vigente. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Consolidar conhecimentos teóricos apreendidos na Universidade ao conhecimento da vivência profissional. Garantir atendimento 

integral à população usuária, construindo estratégias internas e com a rede socioassistencial.  

Gar 

 

 

 

 

 

- Estimular uma reflexão crítica da realidade e da prática profissional, indicando e discutindo um aporte teórico relacionado às 

intervenções do cotidiano;  

- Reconhecer as diversas expressões da Questão Social que interferem no processo saúde - doença do usuário, identificando seus 

determinantes para uma intervenção qualificada;  

- Oportunizar o conhecimento da rede para uma posterior articulação das políticas, numa perspectiva de interssetorialidade;  

 

- Fortalecer o entendimento do (a) estudante sobre a indissociabilidade da unidade Teoria x Prática;  

- Estimular uma reflexão crítica da realidade e da prática profissional, indicando e discutindo um aporte teórico relacionado às 

intervenções do cotidiano;  

- Reconhecer as diversas expressões da Questão Social que interferem no processo saúde - doença do usuário, identificando seus 

determinantes para uma intervenção qualificada;  

- Oportunizar o conhecimento da rede para uma posterior articulação das políticas, numa perspectiva de interssetorialidade;  

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Estudantes do 4º ao 6º período da graduação em Serviço Social que cumprirem as exigências dispostas em Edital HPS  

 

 

 

 

VAGAS 

01 

REGIME DE ESTÁGIO 

12 meses com carga horária total de 624 horas 

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS 

12 horas semanais distribuídas em 04 horas diárias, três vezes por semana (Segundas, Quartas e Sextas-feiras),  

das 08h às 12h. Seguindo um rodízio setorial quadrimestral entre Ambulatório, Internamento e Emergência. 

 

 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

Ao iniciar as atividades, o estudante deve ser capaz de: 

Domínio Cognitivo (Conhecimentos) 

• Conhecer a legislação social pertinente ao Sistema Único de Saúde 

• Dominar os fundamentos teórico-metodológicos do Serviço Social 

Domínio Psicomotor (Atitudes) 

• Apresentar postura proativa  

• Expor interesse em conhecer novas habilidades  

• Demonstrar boa capacidade de comunicação e interação interpessoal 

Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 

• Exercer pontualidade e assiduidade 

• Apresentar postura ética e respeito com a equipe multiprofissional de trabalho 

• Apresentar postura ética e respeito com a população usuária 

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS) 

Domínio Cognitivo: 

1) Pesquisar bases teóricas que 

suportam as intervenções do Setor 

junto à equipe multiprofissional  

2) Pesquisar bases teóricas que 

suportam as intervenções do Setor 

junto as Instituições da rede 

socioassistencial 

3) Palestras e Seminários 

4) Plataforma Educativa Pelópidas 

Digital 

5) Curso de Acolhimento HPS e 

Treinamento nas Rotinas 

Institucionais 

6) Elaborar Plano de Intervenção 

 

 

 

 

 

 

Domínio Psicomotor: 

1) Apresentar propostas e sugestões 

qualificadoras aos fluxos do Setor 

2) Participar de Visitas Multiprofissionais 

3) Participar das intervenções do Setor junto à 

equipe multiprofissional  

4) Participar das intervenções do Setor junto as 

Instituições da rede socioassistencial 

5) Apresentar Propostas para Pesquisas de 

acordo com Programa de Acompanhamento 

de Projetos de Pesquisa HPS (PAPP HPS) 

6) Utilizar ferramentas digitais de 

Comunicação em Saúde 

7) Executar Plano de Intervenção aprovado 

pela Coordenação do Setor 

 

 

 

Domínio Afetivo: 

1) Vivenciar o cuidado de saúde aos 

pacientes HPS e desafios existentes 

sob a ótica social  

2) Exercitar alteridade diante de situações 

limite 

3) Experimentar na prática qualidades 

necessárias à mediação de conflitos  

4) Refletir sobre as necessidades que 

caracterizam o atendimento  na rede 

SUS 

5) Atividades socioeducativas do Serviço 

Social HPS  

6) Apresentar Plano de Intervenção e 

incluir sugestões, críticas e 

complementos realizados pela Tutoria, 

com vistas a execução 

 

 

 

 

 



DEP102018EstagioACADSeSocial 

 

 

 
  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao final do programa, o estudante será capaz de: 

Domínio Cognitivo: 

• Desenvolver conhecimentos específicos da legislação no que tange as demandas dos(as) usuários(as) com perfil cardio-neuro 

• Reconhecer as diversas expressões da Questão Social que interferem no processo saúde - doença do usuário, identificando 

seus determinantes para uma intervenção qualificada, 

• Oportunizar o conhecimento da rede para uma posterior articulação das políticas, em uma perspectivas de intersetorialidade 

• Conhecer os preceitos da Segurança do Paciente 

• Conhecer preceitos de Biossegurança e Normativas para Profissionais trabalhando em Unidades de Saúde 

  Domínio Psicomotor: 

• Reconhecer as atribuições e estratégias de intervenção do Serviço Social na política de saúde, tanto na instituição quanto na 

rede socioassistencial, 

• Elaborar Planos de Intervenção, cujas propostas deverão otimizar e qualificar o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social do 

HPS.  

  Domínio Afetivo: 

• Incorporar princípios relacionados às boas práticas profissionais 

• Aprimorar as relações em equipe e com a população usuária através do desenvolvimento pessoal e coletivo  

• Adotar atributos profissionais específicos que permitirão o uso de estratégias éticas e resolutivas no campo da saúde 

• Realizar uma reflexão crítica da realidade e da prática profissional, indicando e discutindo um aporte teórico relacionado às 

intervenções do cotidiano. 

 

Outros Dados: 

O estágio acontecerá em  Rodízio Setorial Quadrimestral, nos Setores de Serviço Social disponíveis no Hospital Pelópidas Silveira.  

A supervisão de campo de estágio será compartilhada por toda equipe de assistente sociais que serão partícipes do processo de troca e 

aprendizagem oportunizado pelo recebimento de estagiários(as), havendo indicação de uma profissional para acompanhamento formal 

da supervisão de campo (Tutoria Direta).  

AVALIAÇÃO 

Avaliação a ser entregue à Diretoria de Ensino e Pesquisa HPS mensalmente incluirá (mas não estará limitada à): 

• Registro biométrico de entrada e saída e/ou por assinatura (quando cabível), de acordo com horário de estágio 

• Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital 

• Relatório de atividades e produção teórica 

 

É OBRIGATÓRIA a entrega de Trabalho de Conclusão de Estágio, a ser produzido sob orientação da preceptoria, ao final do período 

de estágio (Ver Normas para Estagiários HPS, na DEP Online) 

CERTIFICAÇÃO 

Certificação será fornecida pela DEP mediante cumprimento dos Critérios Gerais para Obtenção de Certificação de 

Estágio (Ver DEP Online) 

 


