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O estágio supervisionado é um dos momentos mais importantes para formação profissional, 

pois é nesse momento que o discente terá a oportunidade de se aproximar da sua identidade 

profissional, colocando em prática toda a realidade vivenciada na Universidade. Além disso, o 

estágio supervisionado possibilita ao discente dos cursos, identificarem novas estratégias de 

trabalho no processo da sua construção profissional com foco na absorção do conhecimento e 

na formação crítica, criativa e inovadora. Buscando compreender melhor esse momento, será 

realizada uma pesquisa com o objetivo de compreender quatro diferentes visões sobre o estágio 

supervisionado: a visão legal, a visão dos professores supervisores, a visão dos discentes e, 

finalmente, a visão do público afetado diretamente pelo trabalho deste profissional. Serão 

realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, entrevistas e rodas de conversas nas 

Unidades de Ensino onde foram realizados os estágios supervisionados pelas autoras deste 

Projeto. O Estágio Supervisionado é relevante para a obtenção da prática profissional, momento 

em que o aluno pode colocar em prática todo o conhecimento teórico que conquistou durante a 

graduação, e através desse contato com o seu futuro campo de trabalho ver de que forma pode 

agregar com esse conhecimento. Além disso, o aluno em formação resolverá os problemas que, 

possivelmente, irão surgir e atuar no desenvolvimento de metodologias que possam contornar 

esses problemas. Espera-se,, com a realização deste Projeto, confrontar as diferentes visões dos 

atores envolvidos e a visão legal, de forma que seja possível contribuir para a melhor formação 

dos profissionais, propondo reformulações na condução desta ferramenta tão importante para a 

sociedade como para o futuro profissional. 
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