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Introdução: Busca-se apresentar os resultados obtidos através da atuação no Estágio
Supervisionado Específico II, no campo do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) de Ipatinga, no Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).  Objetivo: Conhecer a Política
Nacional de Assistência Social; identificar os diversos serviços oferecidos pelos
equipamentos pelo CREAS; promover transformação social aos usuários atendidos
pelos serviços. 
 Metodologia: Compareceu-se ao campo de estágio por 14 vezes, sendo desenvolvidas
diferentes atividades ao longo desse percurso, a saber: leitura de prontuários, visitas
domiciliares, atendimentos individuais e grupais com crianças e famílias, contatos
telefônicos e participação em matriciamentos com as equipes. Buscou-se desenvolver
serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus
membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Resultados: As intervenções
demonstraram-se relevantes no sentido de acolher e apoiar um público em situação de
vulnerabilidade social, em especial no acompanhamento a famílias com um ou mais de
seus membros em situação de ameaça ou de violação de direitos. Assim, as atividades
realizadas visaram a auxiliar os usuários a refletirem acerca dos impactos da violência
física e simbólica em suas vidas, a fim de ressignificar suas vivências em uma
perspectiva psicossocial. Percebe-se que o estágio foi significativo e que os objetivos
propostos foram alcançados, apesar da impossibilidade de mudanças eficazes a curto
prazo na vida dos envolvidos. Foram realizados elaboração de relatórios técnicos sobre
o acompanhamento realizado; ações de mobilização e enfrentamento;
acompanhamento dos encaminhamentos; visita domiciliar, quando necessário e
articulação com a rede. Compreendeu orientações direcionadas para a promoção de
direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e
sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de
condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco Conclusão:
Este estágio proporcionou um tempo-espaço de aprendizagem prática e de articulação
com os fundamentos teóricos estudados pelo discente, além de que apresentou
reverberações positivas para as pessoas atendidas, como fomento à cidadania e à
garantia de direitos. 
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