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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

Gestão 2020 -2023 -Não se render, nem recuar: o CRESS em todo lugar! 
 

 

ESTÁGIO NO SERVIÇO SOCIAL EM TEMPO DE PANDEMIA, O 
CRESS ORIENTA! 

 

 

Prezados profissionais Assistentes Sociais e acadêmicos do curso de 
graduação em Serviço Social, ainda estamos no enfrentamento da COVID-
19. E diante do atual cenário vivenciado, o CRESS 1ª Região no seu papel 
político pedagógico, destaca sobre a importância do cumprimento das 
orientações dos órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública em nosso 
Estado que periodicamente tem divulgado indicadores de risco ou grau de 
risco nos municípios do Estado do Pará, subdivididos por zona de risco, 
inseridos em uma classificação de bandeiramento em decorrência da COVID-
19. 

Importante citar que o projeto Retoma Pará do Governo do Estado, conforme 
indicadores, autorizou que os órgãos públicos e privados retomassem suas 
atividades adotando medidas de distanciamento social, controlando suas 
atividades de modo a evitar aglomerações e aplicando protocolos gerais e 
específicos de proteção contra a Covid-19. 

Ao que se refere às atividades acadêmicas, importante observar que, ao 
tratarmos do estágio supervisionado obrigatório, atividades que exigem 
supervisão e inserção do/a aluno/a em campo de estágio, estas devem 
ser enquadradas nos protocolos gerais e específicos dos órgãos (campo de 
estágio) que devem adotar medidas de proteção em conformidade com as 
orientações dos órgãos de saúde. 

Das medidas adotadas pelas instituições que servem como campo de 
estágio, observamos que os/as estagiários/as tiveram sua carga horária 
semanal reduzida e colocados/as em escala de revezamento, considerando 
os protocolos específicos do serviço ou área em que foram inseridos/as. 
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Contudo, devemos seguir as orientações citadas e os protocolos 
necessários, observando o cenário de contaminação pela Covid-19 e suas 
alterações, sendo de suma importância, neste momento, que as Instituições 
de Ensino priorizem a retomada sob a supervisão dos/as profissionais 
(supervisor/a acadêmico/a e de campo), sendo garantido aos/as alunos 
os equipamentos de proteção e o cumprimento das medidas de controle 
e diminuição dos riscos de contaminação pela Covid-19. 

Estas são as orientações. 

O CRESS Pará, na oportunidade, reforça que, prevenção e cuidados são 
necessários. Cada um fazendo a sua parte pelo bem de todos, porque vidas 
importam. 

Nossa solidariedade a todas as famílias que enfrentam a dor da perda! 
CRESS Pará! 
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