
 

 

CÂMARA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

Edital 01/2023-COE 

 

A Câmara do Curso de Serviço Social torna público a chamada para manifestação de 

interesse e apresentação de documentação alusiva à realização do estágio obrigatório em 

Serviço Social I, a ser realizado no semestre de 2023.1 (período de 20 de março de 2023 a 

01 de julho de 2023). 

Público-alvo (prioridade) Turma 2021 e semestres anteriores 

Vagas disponíveis para orientação pedagógica em estágio I no semestre 2023.1: 

Conforme Resolução 46/10 CEPE UFPR na modalidade de orientação semidireta cada 

professor poderá orientar no máximo 5 discentes. 

Os professores que no semestre de 2023.1 orientarão estágio obrigatório são: 

Professor Jayson Azevedo Marsella de Almeida Pedrosa Vaz Guimarães. 

Professora Adriana Lucinda de Oliveira 

Professora Mariane Suzze Pereira 

Professora Taiza Ramos de Souza Costa Ferreira 

Professor Giovanny Simon Machado 

Professor substituto a ser contratado em 2023.1  

Dessa maneira, serão ofertadas 30 vagas de estágio obrigatório em Serviço Social.  

Estudantes que pretendem realizar estágio no referido período devem enviar e-mail para a 

Coordenação do Curso de Serviço Social (camara.ss@ufpr.br) com as seguintes 

informações: 

• Título do email: estágio 2023/1 

• Manifestação de interesse na realização do estágio obrigatório; 

• Elencar o supervisor de campo com nome completo e registro do CRESS; 

• Carga horária do estágio obrigatório em Serviço Social; 

• Espaço sócio-ocupacional onde o estágio será realizado. 

As vagas serão distribuídas entre os professores mediante proximidade do docente com  

política e/ou serviço e pela ordem de chegada dos e-mails à Coordenação do Curso.  

 

mailto:camara.ss@ufpr.br


 

 

CRONOGRAMA/ORIENTAÇÕES 

Data Encaminhamento(s) Quem? 

15/02/2023 Publicação do Edital COE 

15/02/2023 a 

10/03/2023 Manifestação das/dos estudantes 
Estudantes 

13/03/2023 

Publicação da classificação e ocupação das vagas por 

professor orientador a partir da chegada dos e-mails 

à Coordenação. 

COE 

14/03/2023 até 

20/03/2023 

Preenchimento e Envio do Termo de Compromisso 

de Estágio, com as devidas assinaturas, para a 

Coordenação do Curso pelo sitio eletrônico 

http://200.17.193.102/tela_estagio_formularios/  

Estudantes 

14/03/22 

até 20/03/2022 

Abertura dos processos/estágios para a COAFE via 

SEI COE 

 

 

Matinhos, 15 de fevereiro de 2023. 

http://200.17.193.102/tela_estagio_formularios/

