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RESUMO 
 

Este presente trabalho tem como objetivo apresentar a atuação do assistente 

social no Centro de Referência e Assistência Social de Venda Nova do Imigrante, 

Espírito Santo. O departamento CRAS é uma unidade de Proteção Social Básica do 

SUAS (Sistema Único da Assistência Social), foi construído com a finalidade de 

atender e acompanhar de forma contínua famílias que estão em situação de 

vulnerabilidade e em risco social dentro do município. Traz como principal atribuição 

o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias, o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários e a ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 

Os profissionais ali presentes são responsáveis por auxiliar os usuários em condições 

de vulnerabilidade, através da prestação direta de serviços, os informando e 

orientando sobre seus direitos, para que assim tenham a garantia e facilidade de 

acessar seus benefícios que são garantidos por lei. No CRAS são executados 

programas, serviços e benefícios que fazem parte da Política De Assistência Social, 

atendendo ao público em situação de pobreza e extrema pobreza, sendo alocados 

dentro da Unidade, a Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF), Cadastro 

Único (Cad Único), Programa Bolsa Família (PBF), Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), Serviço De Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 

Programa Criança Feliz, Programa Incluir Mundo Do Trabalho, dentre outros. Meu 

período de estágio vem sendo uma experiência repleta de aprendizados, venho 

sempre observando e acompanhando minha supervisora em todas as ações que são 

realizadas, sendo ela uma excelente assistente social e um exemplo de profissional 

que quero me tornar, minha supervisora sempre aparenta estar disposta a me ensinar 

e atende com muita dedicação e profissionalismo cada demanda que chega até ela. 
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No CRAS consigo ter uma visão crítica e ampliada sobre como é a atuação do 

assistente social e como devem ser feitos os atendimentos e encaminhamentos dos 

usuários, sendo visível a importância de se trabalhar de forma intersetorial e estar 

sempre informado sobre as mudanças das legislações e políticas sociais, aprendi em 

campo de estágio o quanto é necessário para os usuários ter um assistente social 

como referência. Unindo conhecimentos de esfera acadêmica e prática podemos 

construir aos poucos o profissional que desejamos ser, o estágio vem sendo uma 

ferramenta essencial para minha formação enquanto graduanda, pois posso a partir 

dele ter um melhor direcionamento sobre a profissão.  
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