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RESUMO 

 

 

As mudanças ocorridas devido ao avanço tecnológico nas áreas do conhecimento, 

empresarial e industrial, tornam necessária a adaptação dos cursos de graduação, 

para que os graduados possam estar habilitados a esse novo cenário. A 

preocupação com a profissionalização do aluno fica clara, com as mudanças 

propostas nas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, na CNE/CES 

11/2002 e na lei 11.788/2008. Por este motivo, esta pesquisa tem como objetivo 

geral propor diretrizes para a inserção do aluno de graduação nos estágios 

extracurriculares, de acordo com as atuais exigências de mercado. O estudo 

apresenta a atuação da Coordenação de Estágios da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense, que busca o cumprimento das exigências das 

diretrizes curriculares, assim como da lei de estágios e foi desenvolvido com base 

em pesquisas bibliográficas e entrevistas com alunos e professores da UFF sobre o 

tema. Por fim, espera-se propor diretrizes e ações que beneficie o aluno e a 

Universidade, bem como reforce as parcerias e o monitoramento dos estágios.  

 

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Educação. Mercado de trabalho. 

 



ABSTRACT 

 

 

The changes due to technological advancement in knowledge, enterprise and 

industry, make it necessary to adapt the courses, so that graduates may be eligible 

for this new scenario. The concern with the professionalization of the student is clear, 

with the proposed changes in the curriculum guidelines for courses in engineering, 

CNE / CES 11/2002 and Law 11,788 / 2008. For this reason, this research has the 

overall objective to propose guidelines for the inclusion of undergraduate students in 

internships, according to the current market demands. The study presents the work 

of the Coordination Internship School of Engineering, Federal Fluminense University 

, that seeks to fulfill the requirements of curriculum guidelines, as well as the law of 

stages and was developed based on literature searches and interviews with students 

and teachers about the UFF the topic. Finally, it is expected to propose policies and 

actions that will benefit the student and the University, as well as strengthen 

partnerships and monitoring stages. 

 

Keywords: Supervised training. Undergraduates. Labor market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

A aprovação da resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara 

de Educação Superior CNE/CES 11/2002 possibilitou uma flexibilização na 

formatação dos cursos de engenharia, principalmente no que diz respeito à 

habilitação profissional na duração dos cursos e, também, no conteúdo. Pinto, 

Portela, Oliveira (2003) entendem que este conteúdo seja o conjunto de 

experiências de aprendizagem entre outros, e que mesmo permitindo amplas 

possibilidades, não garante que os objetivos enunciados na resolução sejam 

alcançados. 

A resolução foca a grade curricular para profissionalização do estudante, 

prevendo um núcleo de conteúdos básicos (30%), núcleo de conteúdos 

profissionalizantes (15%) e extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo 

profissionalizante (55%). A resolução ainda aumenta a duração do estágio 

obrigatório de 30h para 160 h. Este dever ser feito sob a supervisão da Instituição de 

Ensino Superior – IES.   

Em setembro de 2008, foi aprovada a Lei 11.788, que dispõe sobre o estágio. 

A preocupação com a profissionalização do aluno fica clara com as mudanças 

propostas nas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, na CNE/CES 

11/2002 e na lei 11.788/2008. A melhoria dessa profissionalização está ligada aos 

estágios curriculares e extracurriculares, pois atuam como uma fonte de 

conhecimento e aprendizado. 

A Coordenação de estágios do Centro Tecnológico da UFF busca meios de 

aumentar a demanda de estágios. Pretende-se que ela seja uma captadora de 

estágios com as empresas, e não apenas gerencie os contratos trazidos pelos 

alunos. 

Este estudo apresenta a atuação da Coordenação de Estágios do Centro 

Tecnológico da engenharia da Universidade Federal, que busca o cumprimento das 
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exigências das diretrizes curriculares, assim como da lei de estágios. A primeira 

atuação da coordenação de estágios é checar o Termo de Compromisso, que é o 

contrato do estágio, no qual deve constar a carga horária, o tempo de estágio, e a 

presença ou não de algum benefício. Quando havia benefícios, eles eram lançados 

no Sistema de Administração de Estágios - SAE, que atualmente encontra-se fora 

do ar.  

Inicialmente, pensou-se em fazer uma pesquisa sobre a quantidade de alunos 

que conseguem a contratação após o cumprimento do estágio. No entanto, não há 

um retorno sobre a contratação ou não do estagiário/aluno à Coordenação de 

Estágios, o que torna inviável essa linha de pesquisa. 

Deste modo, o estudo será focado em uma revisão de literatura sobre o tema, 

para possibilitar que a coordenação de estágio trace diretrizes para melhorar a 

inserção dos alunos nos estágios, reforçando as parcerias e o monitoramento dos 

estágios. 

A busca por melhorias no estágio supervisionado é uma preocupação em 

todos os cursos, conforme demonstra a bibliografia pesquisada; porém, a maioria 

dos trabalhos encontrados é referente ao ano de 2008, o mesmo ano em que foi 

aprovada a lei 11.788/2008, lei do estágio, e em sua maioria tratando de estágios na 

área da saúde. 

Machado (2008b) fez uma análise sobre a opinião dos alunos do Centro 

Tecnológico de Engenharia da UFF e concluiu que há uma grande necessidade de 

melhoria na gestão e controle dos estágios curriculares profissionais. Em sua 

pesquisa, ele ainda aponta para a evolução constante da variação dos perfis dos 

segmentos de mercado para atuação profissional, o que torna necessária a 

atualização da grade curricular constantemente.  

O presente estudo busca dar continuidade à pesquisa de Machado (2008 e 

2008a), no sentido de demonstrar as ações necessárias para a melhoria do estágio 

curricular  e extracurricular no Centro Tecnológico da UFF. 
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1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigente, a 

procura de profissionais com qualidades que possam ser um diferencial em sua 

atuação é cada vez mais latente o que torna cada vez mais importante o estágio 

para o aprendizado. Com essa competitividade a execução de estágios 

extracurriculares torna-se tão necessária quanto a do estágio curricular 

obrigatório. Deste modo, hoje, a inserção do recém-formado nesse mercado de 

trabalho não é uma tarefa fácil, visto que há uma grande demanda. Porém, para 

preencher essa demanda faz-se necessária uma boa formação e, na maioria das 

vagas, é exigida alguma experiência. Outra preocupação é a participação da 

Coordenação de Estágios do Centro Tecnológico no processo de captação de 

estágios, que hoje está reduzido à assinatura dos contratos. 

As vagas de estágio são obtidas pelos alunos, 40% por meio de 

integradoras, como o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Fundação 

Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social - MUDES, RH 

Internacional - RHI e Instituto Capacitare e 60% diretamente com as empresas, 

por meio de inscrição nos sites e envio de currículos, conforme verificado nos 

contratos entregues na Coordenação. (coordenação de estágio UFF) 

Com base no contexto apresentado acima, esta pesquisa busca responder 

a seguinte questão: Como melhorar a inclusão dos alunos de graduação nos 

estágios extracurriculares? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

 
1.3.1 Objetivo geral  

 
 
Esta pesquisa tem como objetivo geral propor diretrizes para a inserção do 

aluno de graduação nos estágios extracurriculares, de acordo com as atuais 

exigências de mercado e a legislação vigente. 
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O resultado esperado pelo estudo é a proposta de ações que possam 

melhorar a atuação da Coordenação de Estágios na captação de estágios 

diretamente com as empresas, ou seja, fazendo com que a IE tenha uma 

participação mais ativa na seleção de estágios, e ajudando os alunos por meio de 

treinamentos e preparo para a seleção desses estágios.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 
• Apresentar as Leis/Políticas relacionadas ao estágio curricular; 

• Levantar a quantidade de estágios oferecido por meio da Coordenação de 

Estágios de engenharia da Universidade Federal Fluminense; 

• Analisar por meio de documentação da Coordenação se a quantidade de 

estágios oferecidos é suficiente para a quantidade de alunos;  

• Verificar a qualidade dos estágios oferecidos. 

 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 

• Quais são as atuais necessidades do mercado para os alunos de 

graduação em engenharia? 

• Identificar as exigências do mercado, a fim de orientar a delimitação das 

diretrizes para inclusão dos alunos no mercado de trabalho; 

• Como a Coordenação poderia participar efetivamente na captação de 

vagas de estágio? 

• Considerando um mercado de trabalho tão exigente, como aumentar as 

chances de inserção dos alunos de graduação no mercado de trabalho? 
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1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

 

No primeiro capitulo o estudo apresenta na introdução os dados norteadores 

desta pesquisa, como o assunto a ser pesquisado, seus objetivos, justificativa e 

delimitações e limitações para a elaboração e as questões da pesquisa. 

O capítulo 2 apresenta os conceitos centrais referentes aos temas para 

embasamento da pesquisa como: diretrizes curriculares, mercado profissional e 

estágio obrigatório, sempre por meio da literatura, para conhecimento do que está 

sendo feito para a melhoria dos cursos e da oferta de estágios. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para a elaboração da 

pesquisa. 

O capítulo 4, Estudo de Caso, será dedicado à atuação da Coordenação de 

Estágios da Escola de Engenharia da Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense, verificando principalmente os processos de capacitação de vagas e 

inserção dos alunos de graduação no mercado de trabalho. Em seguida serão 

apresentadas as diretrizes e ações relacionadas com os objetivos da pesquisa. 

No capítulo 5, por fim, a conclusão da pesquisa, com os apontamentos 

necessários para a demonstração das possíveis soluções relacionadas com a 

situação problema.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 O APRENDIZADO VOLTADO PARA O MERCADO DE TRABALHO  

 

 

A preocupação com a formação profissional do aluno de graduação não é 

uma novidade, ao contrário, tem sido motivo de preocupação sempre; pois é a 

formação e o interesse deles que irá torná-los competitivos. Nesse cenário, faz-se 

necessário demonstrar os trabalhos desenvolvidos sobre o estágio extracurricular e 

o desenvolvimento dos alunos.  

Andrade, Koury e Pinheiro (1995) apresentam a situação encontrada nos 

estágios supervisionados, causada pela falta de uma legislação apropriada. Para 

tanto, apresentam o currículo do curso de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG e uma visão geral nacional. 

Os autores levantam o problema encontrado na dificuldade de planejamento e 

desenvolvimento de estágio supervisionado nos cursos técnicos e superiores, e a 

ausência de um bom relacionamento entre empresa-escola, o que causa um reflexo 

negativo e distorcido na formação profissional dos alunos. 

Deste modo, os autores relacionaram os problemas decorrentes nos estágios 

supervisionados: 

 

• Seleção inadequada do estágio, ou seja, no processo seletivo não se 
consegue compatibilizar o perfil desejável do estagiário com aquele 
necessário para as atividades específicas do estágio; 

• Dificuldade na compatibilização do horário de desenvolvimento das 
atividades de estágio com o horário de estudos do estagiário; 

• Desenvolvimento, por parte do estagiário, de atividades não 
relacionadas com a sua formação técnica-acadêmica, gerando 
desmotivação do estagiário; 

• Ausência de orientação por parte dos professores e de supervisão por 
parte dos técnicos da empresa, levando o estagiário a desenvolver as 
atividades de forma aleatória; 

• Visão do estágio como alternativa de emprego e não como uma 
oportunidade de complementação à formação profissional do 
estagiário; 

• Deficiência na oferta de vagas para estágio no setor produtivo;  
• Dificuldade de desenvolvimento de grandes projetos e de projetos 

interdisciplinares; 
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• Visão do estágio como oportunidade de mão de obra qualificada de 
baixo custo;  

• Necessidade de resultados imediatos por parte das empresas 
(Andrade; Koury; Pinheiro, 1995). 

Ainda segundo os autores, para amenizar os problemas citados, foram 

tomadas algumas medidas como: a criação da disciplina de estágio supervisionado 

com aumento da carga horária; e a acoplagem do estágio supervisionado ao 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Isso permitiu um controle maior da 

instituição de ensino no estágio desenvolvido.  

Zainaghi, Akamine e Bremer (2001) fizeram uma análise comparativa do perfil 

profissional do engenheiro de produção da Escola de Engenharia de São Carlos – 

EESC/USP. Essa análise foi focada na intenção de contratação do mercado de 

trabalho industrial. Os autores, inicialmente, relataram as características do 

profissional para o mercado, em que: 

 
[...] tornou-se evidente que o conhecimento, a capacidade de processar e 
selecionar informações, a criatividade e a iniciativa, habilidades cognitivas, 
flexibilidade, autonomia, capacidade de adaptação a situações novas e 
trabalho em equipe são vitais para o desenvolvimento da organização que 
hoje, devido a fatores como qualidade e produtividade, vem exigir mais do 
profissional contratado para alcançar maior competitividade (ZAINAGHI; 
AKAMINE; BREMER, 2001). 

 

A pesquisa considerou como atividade extracurricular a participação dos 

universitários em órgãos da própria instituição, que são: o Centro Acadêmico 

Armando Salles Oliveira-CAASO; a Empresa Júnior – EESCJr; o Pró-produção, 

Grupo formado por alunos do curso de Engenharia de Produção Mecânica da USP-

São Carlos; a Iniciação Científica, destinada a alunos de graduação em instituições 

de ensino superior, para desenvolvimento de pesquisa científica (IC) ou tecnológica 

(IT) sob a direção de um orientador; a Bolsa Trabalho; o Projeto Mini Baja; o 

Programa de estágio; e ainda os cursos de idioma, centro poli-esportivo, o coral, 

cursos e palestras técnicas, que o aluno pode participar, assim como das  

comissões de formatura, de graduação, cultura e extensão, etc. 

Com essa análise, os autores apresentam as características encontradas no 

Quadro 1, que são inerentes a qualquer profissional. No entanto, os autores as 

apresentam como necessárias para o engenheiro de produção. 



20 

 
Quadro 1: Características do engenheiro de produção. 
Fonte: Zainaghi, Akamine e Bremer (2001). 

 
 

Como resultado da pesquisa, os autores apontam para a dúvida dos alunos 

em relação às atividades extracurriculares estudadas, que para os autores tem 

possibilidade de fornecer os conhecimentos técnicos, de relacionamento, e 

profissional necessários para a atuação no mercado de trabalho. 

Machado; Carvalho; Kovaleski (2007) buscaram analisar como as atividades 

de ensino-aprendizagem oferecidas pela Instituição de Ensino Superior – IES na 

área de engenharia podem contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo 

do aluno. Para tanto, fazem um estudo exploratório no Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná. Os autores demonstram ainda os agentes estimuladores 

para essas atividades complementares, que são: o professor, a Instituição de 

Ensino, e também outros órgãos e instituições externas. A coleta de dados realizou-

se com a aplicação de questionário, juntamente com uma entrevista, a amostra foi 

de quarenta alunos formandos e vinte professores orientadores de estágio do Curso 

de Engenharia Industrial Elétrica do CEFET - PR.  
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Os autores apontam ainda que as mudanças das demandas de mercado, 

tecnologia e também na economia são refletidas nas IES, acarretando em mudanças 

nas ações pedagógicas e gestionárias, afetando diretamente na constituição e 

sistematização dos saberes, e contribuindo para novos comportamentos e 

habilidades dos alunos. Prega-se a necessidade de tornar o aluno um 

empreendedor, e que essa mudança o possibilita a ser mais criativo e competitivo, 

aperfeiçoando mais habilidades necessárias para melhoria na qualidade da 

execução de suas atividades. 

Com as respostas, foi possível avaliar alguns itens referentes à 

aprendizagem, como:  

� Contribuição das fontes de informação, que possibilitam o contato com 

profissionais atuantes em empresas e o conhecimento das oportunidades 

e requisitos existentes no mercado de trabalho necessários ao 

desempenho profissional; 

� Contribuição das atividades/programas de ensino-aprendizagem, em que 

o "Estágio Supervisionado" é a atividade curricular mais destacada, por 

proporcionar ao aluno o conhecimento do cotidiano de uma empresa, 

além de poder atuar em diferentes funções; 

� Importância das características pessoais; 

 

O estudo demonstrou a necessidade de interação dos alunos com 

profissionais e empresários que tenham atuado como empreendedores, e também a 

importância de que eles conheçam seus pontos fortes e fracos, pois assim serão 

capazes de identificar as áreas com maior possibilidade de sucesso.  

Com o enriquecimento dos currículos com as atividades complementares, os 

professores consideraram a revisão metodológica para a reestruturação curricular. 

Kluge (2008) defende que o processo ensino/aprendizagem deve atender às 

necessidades e expectativas referentes às transformações decorrentes do passar do 

tempo, como avanços tecnológicos, mudanças de comportamento e cultura, e que 

deve estar sempre atualizado, facilitando-se, assim, as adaptações. Para tanto, o 

estudo demonstra a realidade de ensino. 



22 

O autor cita o Relatório de Delors (1998) que aponta as características 

exigidas pelo mercado de trabalho. São elas: capacidade de adaptação, que deve 

ser constante; capacidade de compreensão; ser capaz de encontrar soluções; e ser 

crítico e também criativo. 

Deste modo, foi avaliada na pesquisa a qualidade do ensino no curso técnico 

em agropecuária, apresentando a visão dos alunos e das empresas que oferecem 

estágio ou trabalho a esses estudantes, com a aplicação de um questionário para os 

alunos, que buscou responder as seguintes questões: 

• As razões pelas quais os alunos optaram pelo curso; 

• Se o curso os prepara para o mercado de trabalho; 

• Se as atividades inerentes às funções que serão exercidas são 

praticadas; 

• Se o maquinário oferecido pelo curso viabiliza o aprendizado; 

• Se o estágio o insere no mercado de trabalho; 

• Se a carga horária é suficiente para o aprendizado; 

• Se ele está interessado em atuar na área estudada. 

 

Os questionários destinados às empresas respondem a duas questões sobre 

a inserção dos alunos e a expectativa em relação ao curso. Apenas 45 das 76 

empresas selecionadas responderam.  

Os resultados da pesquisa para os alunos foram: apenas 26,32% trabalham 

juntamente com o curso; 50,88% deles afirmaram que o curso prepara integralmente 

o aluno para o mercado de trabalho, 19,30% consideraram a carga horária 

insuficiente ou inadequada. Os autores acreditam que essa opinião seja reflexo do 

estágio ser feito juntamente com as aulas, mas 60% dos alunos considerou ótimo 

deste modo. Mesmo com alguns problemas e divergências encontrados, o curso foi 

considerado de qualidade na opinião dos alunos.  

Na avaliação das empresas, foi constatado um alto índice de satisfação na 

atuação dos alunos, o que demonstra uma alta satisfação em relação ao curso por 

elas. No entanto, o estudo aponta para uma melhor avaliação do curso em relação à 

atividade da empresa parceira para estágio, para que sejam mais focadas na área 

de formação, uma vez que, em maioria, trata-se de empresas voltadas para venda.  
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Yonomani (2012) fez um estudo de caso em que ele busca descobrir “que os 

fatores impactam a eficácia de aprendizagem de atividades complementares 

desenvolvidas para preparar os alunos de engenharia para a transição satisfatória 

para o mundo”, onde se vê a necessidade de ampliar a formação dos alunos de 

engenharia de modo a desenvolverem novas competências relacionadas às 

exigências do mercado de trabalho, inclusive aprendendo a agir e refletir sobre as 

questões da empregabilidade. O estudo é focado em uma transição satisfatória da 

faculdade para o mercado de trabalho.  

Deste modo, o autor fez uma investigação sobre o programa de Gestão de 

Carreira e Mentoring da Escola Politécnica. Essa investigação ocorreu a partir de 3 

estudos de caso em que se discute: 

 
[...] as características intrínsecas à atividade complementar; o processo de 
concepção, implementação e avaliação da atividade; critérios de subsídio 
para o levantamento de medidas e satisfação para os alunos/profissionais 
para a academia; e os diversos segmentos da sociedade, considerando 
sempre o perfil demandado dos engenheiros (YONOMANI, 2012). 

 

Os estudos são experimentos educacionais de atividades complementares e 

os objetos educacionais buscam: 

 

• Propiciar condições para que os alunos aprendam conceitos básicos, 
compreendam a finalidade e os processos de Gestão de Carreiras & 
Mentoring e apliquem às ferramentas de autoconhecimento; 

• Orientar e estimular os alunos a desenvolverem reflexões sobre suas 
aspirações, seus pontos fortes e talentos, bem como a se 
conscientizarem de suas deficiências e das formas de lidar com elas; 

• Disponibilizar espaços para esclarecimentos de dúvidas e trocas de 
percepções, insights e experiências nas oficinas presenciais; 

• Orientar e apoiar, para que os alunos elaborem seus projetos de 
carreira de forma consistente, preparando-os para o encontro com o 
mentor. 

 

O 1º caso foi realizado com alunos da graduação em engenharia; o 2º, com 

recém-formados (traineers) da área de Tecnologia da Informação – TI; e o 3º caso 

com docentes da Escola politécnica, inserido pelo fato de ser sua participação 

fundamental na formação dos alunos.  

 

Dos resultados sobre os impactos na aprendizagem dos alunos, destacam-se 

4 fatores: 
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• A maturidade para a gestão da carreira, ou seja, o modo como o aluno 

investe em sua carreira, afim de contribuir diretamente para o aumento do 

senso de identidade profissional; 

• O autoconhecimento – a busca de identificação dos valores, interesses e 

pontos fortes e fracos e também suas competências interpessoais; 

• O desenvolvimento de competências – a capacidade de estar sempre 

atualizado e saber gerenciar os pontos fracos; 

• O cenário e as oportunidades – estar alinhado às oportunidades e 

interesses para o desenvolvimento da carreira.  

 

A análise dos casos possibilitou a identificação de alguns fatores impactantes 

no aprendizado em Gestão de Carreiras & Mentoring. No entanto, o autor não os 

mensurou, pois a avaliação é dificultada pelo número elevado de fatores 

identificados.  

 

Pereira (2010) verifica por meio do estudo a contribuição do estágio curricular 

não obrigatório em uma instituição pública na formação e inserção dos alunos no 

mercado de trabalho. A autora é coordenadora do programa de estágio na Fundação 

Nacional da Saúde – FUNASA, na Coordenação Regional do Maranhão, e o fato de 

ter tido a experiência com o estágio não obrigatório de forma positiva para sua 

formação e carreira busca verificar a importância do estágio para os alunos. Treze 

estagiários da instituição cedente do estágio foram entrevistados. 

A autora defende ainda que o estágio ressalta alguns objetivos que são 

alcançados em sua prática. São eles: 

 

• A aplicação prática dos conceitos teóricos na organização aprendidos no 

curso; 

• A aplicação da possibilidade de sugerir mudanças;  

• A possibilidade de enfrentar problemas reais; 

• O experimento de uma resolução real de problemas, no entanto, com 

responsabilidades limitadas; 

• A possibilidade de avaliar o mercado de trabalho; 

• O aprofundamento na área de interesse;  
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• O conhecimento de sua habilidade de negociação. 

 

Os resultados do estudo mostraram que, no Serviço Público Federal, na 

amostragem da pesquisa, não existe a relação de exploração como nos moldes de 

alguns estabelecimentos privados; pois não passam do horário estipulado, e são 

supervisionados pela própria instituição, desenvolvendo atividades compatíveis com 

o aprendizado. 

As observações foram feitas em junho e julho de 2010, e os principais pontos 

observados foram: as atividades desenvolvidas, o relacionamento com os 

supervisores e funcionários da instituição, a presença da instituição de ensino para 

acompanhamento dos estágios, a satisfação dos estudantes e o desempenho dos 

estudantes e a burocracia do instituto.  

Os entrevistados consideraram positiva a política de estágio da instituição, 

havendo, claro, algumas divergências. No entanto, a autora não aponta essa 

porcentagem. 

Quanto ao acompanhamento de um supervisor, pela instituição de ensino, 

esse item não é cumprido de maneira satisfatória, apenas 3 dos 13 entrevistados 

responderam positivamente, e ficou claro que esse acompanhamento é feito apenas 

pelo relatório das atividades exercidas pelo estagiário, em maioria, 77% dos 

entrevistados relataram que o acompanhamento é feito apenas para assinatura do 

contrato na Coordenação. 

Em relação à instituição concedente de estágio dos 13 entrevistados, apenas 

1 se mostrou insatisfeito, ficando no estágio apenas pelo valor da bolsa oferecida. 

Deste modo, o estudo apresentou um impacto positivo para os estagiários, sendo 

um modo de inserção no mercado de trabalho, mesmo se tratando de um estágio 

não obrigatório, trata-se de uma atividade pedagógica e complementar para o 

aperfeiçoamento da atividade de ensino. Porém, sempre é preciso uma melhoria na 

supervisão por parte da instituição de ensino.  
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2.2 LEIS E DECRETOS 

 

 

A tentativa de regulamentação do estágio não é um ato da atualidade. Em 

1931, o Decreto n.20.294 de 12 de agosto do referido ano, estabeleceu em seu 

artigo 4º que a Sociedade Nacional de Agricultura admitiria nas escolas estagiários, 

recebendo uma verba por aluno, desde que acordado com o Ministério da 

Agricultura (PEREIRA, 2012). 

Já o Decreto Lei 4.073/42, que estabelece as bases de organização e de 

regime do ensino industrial, tratava o estágio como “trabalhos escolares”, como meio 

de complementação do ensino e instrumento de formação. 

A Portaria nº 1002 de setembro de 1967 do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social buscava disciplinar a relação entre empresas e estagiários, 

estabelecendo assim os direitos e obrigações de cada uma das partes. Essa portaria 

instituía também o pagamento de uma bolsa durante o período de prestação de 

estágio e liberava a empresa de qualquer vínculo empregatício. A portaria foi um 

marco na relação empresa/estagiário.  

Outras tentativas de normalização foram estabelecidas, como em 1970, com 

o Decreto 66.546, que estabelecia a implementação de estágios práticos para o 

ensino superior de áreas prioritárias; em 1971, a Lei 5.692, que estabeleceu regras 

para estágio no 1º e 2º graus (hoje, Ensino Fundamental e Médio), também sem 

vínculo empregatício; em 1975, o Decreto 75.778 para estágio de ensino superior e 

profissionalizante no Serviço Público. 

Porém, a primeira norma legal a definir o estágio foi a Lei 6.494 de 1977, 

regulamentada pelo Decreto 87.497/82. Essa lei era muito genérica, tratava-se 

basicamente de uma complementação da Portaria nº 1002/67, permitindo, assim, a 

prática de abusos. 

Em 2008, foi Instituída a Lei 11.788, que revogou a Lei 6.494/77, e 

regulamentou de maneira mais firme a relação empresa/estágio, permitindo que o 

estágio seja um modo de aperfeiçoamento do aprendizado em atividades práticas na 

empresa. 
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As principais mudanças na nova Lei de estágio foram: 

• O estabelecimento do tempo de estágio para 4 horas diárias, ou 20 horas 

semanais, para estudantes de anos finais do Ensino Fundamental, 

estudantes de educação especial; 

• Seis horas diárias, ou 30 horas semanais, para estudantes de Nível 

Superior e de Educação Profissional de Nível Médio e Regular;  

• Redução da carga horária pela metade nos períodos de verificação de 

aprendizagem e avaliações, medida importante para garantir o bom 

desempenho dos alunos.  

A nova lei procurou medidas para coibir a contratação irregular de estágios, 

que além da bolsa estágio, há também a obrigatoriedade de concessão de vale 

transporte e também o direito de férias após 1 ano de estágio na mesma 

instituição/empresa. 

Essa lei exige também que a instituição de ensino designe um professor 

orientador, que seja da área a qual será desenvolvido o estágio, assim como, a 

apresentação de um relatório com as atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

Não se tem aqui o intuito de abordar todas as regras estabelecidas pela 

norma, apenas de demonstrar a importância das mudanças ocorridas para o melhor 

aproveitamento do estágio. Para tanto, utilizou-se somente as leis, visto que são um 

aprimoramento dos decretos.  

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo (Quadro 2) com as principais 

diferenças das leis de estágio 6.494/77 e 11.788/08.  
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 Lei n° 6.494/77 Lei nº 11.788/08 

Partes concedentes 

As pessoas jurídicas de Direito 
Privado, os órgãos da 

Administração Pública e as 
Instituições de Ensino. 

As pessoas jurídicas de direito privado e os 
órgãos da administração pública direta, 

autárquica e fundacional, bem como 
profissionais liberais de nível superior, 

devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional. 

Jornada de trabalho 

Não havia limitação, mas a 
jornada de trabalho deveria 

adequar-se ao horário escolar. 

 

A) 4 horas diárias e 20 horas semanais, no 
caso de estudantes de educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional de educação de 

jovens e adultos; 

B) 6 horas diárias e 30 horas semanais, no 
caso de estudantes do ensino superior, da 
educação profissional de nível médio e do 

ensino médio regular. 

Duração do estágio 
O estudante poderia estagiar 
durante todo o período que 

durasse o curso. 

Dois anos, salvo para os portadores de 
necessidades especiais. 

Bolsa 

A concessão de bolsa ou 
qualquer outra forma de 
contraprestação não era 

obrigatória. 

É obrigatória a concessão de bolsa ou 
qualquer outra forma de contraprestação nos 
estágios não obrigatórios. Entretanto, não foi 

fixado um limite mínimo para essa 
contraprestação. 

Férias (recesso) Não era obrigatória a sua 
concessão. 

•Assegura-se o direito a trinta dias de férias 
(recesso), a serem gozadas preferencialmente 
durante as férias escolares, para os estágios 

com duração igual ou superior a um ano. 

•As férias (recesso) serão remuneradas no 
caso do estagiário perceber bolsa ou qualquer 

outro tipo de contraprestação. 

•Caso o estágio tenha duração inferior a um 
ano, as férias (recesso) serão concedidas 

proporcionalmente. 

Normas de saúde e 
segurança no trabalho A Lei era omissa. 

Aplicam-se aos estagiários as mesmas regras 
de segurança e saúde no trabalho que incidem 

sobre a relação de emprego. 

Número de estagiários de 
nível médio por 
estabelecimento 

Não havia limitação. 

Nº de empregados 

1 a 5 

6 a 10 

11 a 25 

Acima de 25 

Nº de estagiários 

1 

2 

5 

Até 20% 

Quadro 2 - Comparação das principais leis de estágio. 
Fonte: Cairo Júnior (2013). 
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2.3 ESTAGIOS NA ÁREA DE ENGENHARIA   

 

 

De acordo com o Observatório da Inovação e Competitividade – OIC 

(OBSERVATÓRIO, 2013), em 2011, o total de indivíduos declarados como 

engenheiros, foi de 203.750. Ainda de acordo com o Observatório, a maior parte dos 

engenheiros tem como escolaridade mais alta o Ensino Superior Completo.  

Quanto à empregabilidade dos engenheiros:  

Os engenheiros continuam, em sua maioria, empregados nos serviços e na 
indústria de transformação. Esses dois setores possuem uma demanda 
crescente por mão de obra de engenharia, apresentando desde 2006 um 
crescimento acentuado, sendo que a indústria de transformação possui 
crescimento de 8% ao ano, enquanto os serviços cresceram a uma taxa de 
7% ao ano. A partir desse mesmo ano, temos a consolidação da construção 
civil como terceiro maior empregador de engenheiros, ligado aos novos 
investimentos em moradias e infraestrutura. Os engenheiros pós-graduados 
estão predominantemente empregados na educação (45%), seguido pela 
pesquisa e desenvolvimento científico (26%), tendo como terceiro lugar, 
mas já bem distante dos dois primeiros, as atividades de captação, 
tratamento e distribuição de água (4%). Em 2011, os dois setores com 
maior número de engenheiros pós-graduados foram os mesmos do ano de 
2006, educação e pesquisa e desenvolvimento científico, com 35% e 17% 
do total, respectivamente. Entretanto, observamos uma diminuição na 
participação relativa destes dois setores, o que indica que os demais 
setores buscaram agregar mais engenheiros pós-graduados ao seu quadro 
de funcionários. Em 2011, alguns setores, tais como fabricação de produtos 
do refino do petróleo e serviços de engenharia, aparecem em nossa lista, 
indicando aí um padrão de emprego diferente do anterior, pelo menos no 
que diz respeito ao emprego de profissionais de engenharia com pós-
graduação (OBSERVATÓRIO, 2013). 

 
O relatório aponta ainda para a importância da qualificação dos profissionais 

de engenharia, devido a sua importância para inovação: 

 

A oferta de engenheiros de qualidade e a existência de demanda por esses 
profissionais são pilares fundamentais de uma trajetória de desenvolvimento 
econômico baseada na inovação, tal como o Brasil procura trilhar. O 
engenheiro é o profissional cuja função por excelência é a tradução de 
novas ideias e tendências do mercado em novos produtos e processos, 
constituindo‐se, portanto, em ator privilegiado e fundamental de um 
ecossistema inovador. Vem daí o interesse especial na quantidade e 
qualidade dos engenheiros e engenheiras disponíveis em um país, e a 
importância de produzir dados e análises capazes de informar gestores 
públicos das áreas de inovação, educação, ciência e tecnologia, gestores 
privados de empresas e em especial a própria comunidade de engenheiros 
sobre a história recente, a situação atual e os possíveis caminhos a se 
seguir em termos de formação e inserção desses profissionais no Brasil 
(OBSERVATÓRIO, 2013). 
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Em uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Estágios - Abres, o 

total de vagas de estágio no Brasil antes da aprovação da Lei n° 11.788 era de 1,1 

milhão e, após a aprovação, esse número diminuiu para 1 milhão, 740 mil para o 

ensino superior e 260 mil para o ensino médio e técnico. Esses números foram 

resultados de um levantamento feito com os agentes de integração e instituições de 

ensino do país (ABRES, 2014). 

A pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira/MEC – INEP aponta que, em 2011, existiam no Brasil 8.400.689 alunos 

matriculados no ensino médio e 7.037.688 alunos, conforme a Figura 1 a seguir: 

 

 

 
Figura 1- Números de estudantes no Brasil em 2011-2012. 
Fonte: Associação (2014). 

 

Do total de estudantes de ensino superior, apenas 740 mil fazem estágio, ou 

seja, somente 10,98% conseguem uma colocação.  

Machado (2008) fez um levantamento sobre o total de contratos de estágios. 

De acordo com a entrada na Coordenação de estágios nos anos de 2003 a 2007, a 

contagem no número de estágios mostra uma grande oscilação por ano e por curso, 

conforme demonstra a Tabela 1. 
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Tabela 1: Total de estágios no CTC/UFF por ano de início do estágio e por cursos. 

 
Fonte: Machado (2008). 

 

Analisando a Tabela 1, pode se verificar a oscilação em relação aos estágios, 

no entanto, entre as engenharias a Agrícola é que teve o menor número de estágios, 

não ultrapassando o valor máximo de 18 vagas em 2004, enquanto a engenharia de 

produção obteve em todos os anos um bom número de estágios, com um valor 

discrepante em relação as outras engenharias. Deste modo, a quantidade de vagas 

oferecidas está relacionada principalmente com a necessidade do mercado em cada 

época. 

A partir da Tabela 1 também é verificada a necessidade de melhorar as 

estatísticas referentes a estágio no CTC, o que contribuiria para conseguir um 

mapeamento mais fidedigno sobre as vagas oferecidas.  

O maior problema em levantar os dados sobre estágios é a falta de 

informação atualizada, no que se refere à estatística de engenharia. 

 

 

2.4 RESULTADOS DA ANÁLISE DO REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Após a análise do referencial teórico, fica clara a preocupação em se 

desenvolver meios para que os alunos possam estar preparados para o mercado de 

trabalho; porém, essa preocupação não é voltada para as disciplinas de engenharia, 

e sim para a adequação do curso na preparação do aluno para o mercado de 

trabalho. Quando se fala em mercado de trabalho, são apontadas as mesmas 
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necessidades para essa adequação: flexibilidade, aprendizado contínuo, 

multifuncionalidade, e tomada de decisão. 

Outra preocupação encontrada é a adequação dos alunos ao mercado de 

trabalho, devido ao impacto das novas tecnologias e demandas que o afetam 

diretamente, para que eles possam adquirir competências que o mantenham 

empregados. 

Os textos demonstram haver uma preocupação em relação à supervisão e 

controle dos estágios pelas instituições de ensino. E, em alguns, principalmente os 

referentes à saúde, ainda há uma preocupação com o currículo.  

No caso da Engenharia, o currículo específico está satisfatório, e a maior 

preocupação é a de controle das atividades complementares, pois precisam ser 

adequadas às exigências do mercado que, de acordo com Pereira (2010), são: 

capacidade de liderança; capacidade de assimilação; versatilidade/flexibilidade; 

senso crítico; autoconfiança, iniciativa, comunicação oral e escrita; argumentação; 

inteligência emocional e autodidatismo.  

Em relação a legislação vigente observou-se que após sua aprovação houve 

um declínio na quantidade de estágios oferecidos, e que apenas 10,98% dos alunos 

de graduação fazem estágios, o motivo desses itens não foi apresentado pelas 

pesquisas.  

No entanto, a legislação vigente, lei 11.788/2008 trouxe algumas melhorias 

para os estagiários como:  

• Parte concedente - a inclusão de autônomos e empresas como partes 

concedentes de estágio, aumentando as chances de obtenção de estágio;  

• A jornada de trabalho – sua diminuição facilita ao aluno a interação com o 

aprendizado, ou seja, ele tem como prioridade o ensino, já que houve 

uma diminuição nas horas de estágio;  

• Duração do estágio de até 2 anos em uma empresa, o que contribuí para 

aumentar as experiências do aluno em um mercado tão exigente e 

diversificado;  
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• Bolsa – a concessão de uma bolsa auxilio, o que valoriza o estagiário e 

ajuda em suas despesas; 

• Férias (recesso) – esse benefício, fornece ao aluno o descanso 

necessário de suas atividades, ou seja, ele consegue conciliar o recesso 

que deve coincidir preferencialmente com o recesso escolar. 

Como exigências de mercado, as empresas buscam estagiários que tenham 

como característica: flexibilidade, ser crítico e atuante, ter visão holística e sistêmica, 

capacidade de adaptação a novas situações, criatividade, capacidade de trabalhar 

sob pressão, entre outras.  

Assim, as empresas buscam profissionais/estagiários que estejam aptos a 

atuar de maneira satisfatória com as mudanças ocorridas no mercado, e que além 

de aprender possam também trazer seu conhecimento para as empresas.  

Outro ponto importante de melhoria é a captação de estágio, serviço que a 

Coordenação hoje não oferece e é o principal foco deste estudo. 

Este estudo tem como propostas iniciais de acordo com a literatura 

pesquisada além de buscar diretamente com as empresas as vagas de estágio, dar 

a eles capacitação para os processos seletivos, por meio de palestras e treinamento.  
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3 METOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

Para o esclarecimento dos métodos de pesquisa utilizados no presente 

estudo, serão abordados, inicialmente, o conceito e a classificação científica da 

pesquisa, com o objetivo de investigar e prover respostas à situação-problema 

apresentada: Considerando um mercado de trabalho tão exigente, como aumentar 

as chances de inserção dos alunos de graduação no mercado de trabalho? 

 

 

3.1 O CONCEITO DE PESQUISA 

  

 

A pesquisa visa responder aos questionamentos por meio de métodos 

científicos, que para Lakatos; Marconi (1991, p.106):  

 

A maioria dos especialistas faz, hoje, uma distinção entre método e 
métodos, por se situarem em níveis claramente distintos, no que se refere à 
sua inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, à sua finalidade mais ou 
menos explicativa, à sua ação nas etapas mais ou menos concretas da 
investigação e ao momento em que se situam. 

 

O vocábulo metodologia tanto pode ser entendido como o estudo dos 

métodos ou como um determinado procedimento para se executar algo, como uma 

pesquisa, por exemplo, expressa na seguinte pergunta: qual a metodologia 

empregada? Neste caso, o termo metodologia está sendo empregado com o sentido 

de método.  

Deste modo, a pesquisa parte de uma situação-problema que serve de 

parâmetro, para também nortear e instigar. O problema, no entanto, [...] “surge por 

conta de conflitos entre as teorias existentes” (VERGARA, 2009, p.3), cabendo ao 

pesquisador, investigá-los, agregando o uso de algumas ferramentas metodológicas 

que o levarão à consecução dos objetivos traçados.  
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3.2 TIPOS E NÍVEIS DE PESQUISA 

 

 

Gil (1999) distingue os tipos de pesquisas pela sua finalidade, ou seja, o fim 

para que são determinadas, como: 

 

• A pesquisa social, motivada por razões investigativas de ordem 

puramente intelectual; 

• A pesquisa pura, com vistas ao progresso da ciência, através do 

desenvolvimento científico, mas sem o objetivo específico de aplicações 

práticas; 

• A pesquisa aplicada, que advém das investigações e progressos da 

pesquisa pura, com interesse específico [...] “na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos” (p. 43). 

 

O autor Gil (1999) faz uma distinção dos níveis de pesquisa, a saber: 

 

• Pesquisa exploratória - envolve levantamentos bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso, com o objetivo de 

desenvolver, esclarecer e propor ideias, que possam originar a formulação 

de problemas objetivos e suscitar pesquisas posteriores; 

• Pesquisa descritiva - utiliza a coleta de dados, para descrever 

características de um grupo populacional, de um fenômeno, etc.; 

• Pesquisa explicativa - voltada ao aprofundamento sobre as questões 

causais da ocorrência de determinados fenômenos, é realidade, explica a 

razão e o porquê das coisas. 

 

Já Vergara (2009) identifica os tipos de pesquisa em dois grupos, 

relacionados ao fim da pesquisa e quanto aos meios de investigação: 
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Pesquisa quanto aos fins pode ser definida como:  

• Pesquisa exploratória: realizada normalmente em uma área com pouco 

conhecimento acumulado ou sistematizado; 

• Pesquisa aplicada: busca investigar e propor resoluções para problemas 

concretos, ou seja, com fins práticos; 

• Pesquisa pura: motivada basicamente pela curiosidade intelectual do 

pesquisador. 

 

Quanto aos meios de investigação a pesquisa pode ser:  

 

• Pesquisa de campo: realizada empiricamente, ou seja, no local onde se 

buscam os elementos para fundamentar o objeto de estudo, podendo 

servir como instrumentos de coleta, entre outros: questionários, 

entrevistas e testes; 

• Pesquisa documental: realizada por meio de levantamento documental, 

ou ainda com pessoas que detenham, de alguma forma, registros 

documentados que sejam do interesse da pesquisa; 

• Pesquisa bibliográfica: estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material já publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas. 

 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

Este estudo utiliza o método qualitativo descritivo, tendo como base da 

pesquisa a investigação de um fenômeno social, que é a verificação de oferta e 

aproveitamento do estágio obrigatório para os egressos dos cursos de engenharia 

da Universidade Federal Fluminense – UFF. 
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A pesquisa levará em consideração a oferta de estágios da Coordenação de 

Estágios da Escola de Engenharia, abrangendo os cursos de Engenharia. Assim, 

serão utilizadas como base pesquisas e trabalhos desenvolvidos por outras 

universidades, como meio de comparação para a elaboração do plano de ação para 

inserção do aluno nos estágios extracurriculares.  

 

A pesquisa será desenvolvida nas seguintes etapas: 

 

• Definição do conjunto de critérios a serem utilizados para a comparação 

do material pesquisado para a elaboração das estratégias; 

• Definição do objeto de estudo, descrevendo os detalhes e características 

centrais das ações desenvolvidas por meio de resoluções e legislação 

sobre estágio; 

• Coleta de dados bibliográficos e documentais para aplicação da estratégia 

de melhoria da Coordenação de Estágio do Centro Tecnológico da 

Engenharia da Universidade; 

• Aplicação de questionário aos alunos da graduação que entregaram 

contratos na Coordenação no período de 2012 a 2013; 

• Análise dos dados coletados, com a finalidade de obtenção do 

conhecimento e definição das conclusões.  

 

Para a localização e seleção dos artigos, foi efetuada uma busca nas bases 

IBICT, SCHOLAR GOOGLE, e no Portal de Periódicos Capes. Para tanto, utilizou-se 

como frase de pesquisa as palavras “estágio curricular, estágio obrigatório, mercado 

de trabalho, diretrizes curriculares”. 

As buscas efetuadas no portal de periódicos Capes foram feitas com os 

termos “estágios curriculares” e “estágio engenharia”, onde no primeiro termo foram 

recuperados 15 itens, em que tratavam de outras áreas: 4 de enfermagem; 1 de 

psiquiatria, fisioterapia, cirurgia plástica, medicina, fonoaudiologia, projeto de idoso, 

contabilidade, educação, e administração; e 2 de contabilidade. E no 2 termo 1.253 
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itens em que apenas 1 (um) dos visualizados foi relevante, tratando-se de um 

“Relatório de estágio”. 

 

 

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

De acordo com Vergara (2009), o universo a ser tratado em uma pesquisa diz 

respeito a um conjunto de elementos cujas características correspondem ao objeto 

de estudo, tais como: empresas, produtos, pessoas. A amostra, por sua vez, 

representa uma parcela desse universo, contendo em si as características em torno 

das quais se dará a investigação.   

No presente estudo, o universo selecionado para o objeto de estudo é a 

Coordenação de Estágio da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense, considerando-se o período compreendido entre 2012 e 2013, a partir de 

dados registrados por esta Coordenação.   

Foi utilizado um questionário (Apêndice A) para avaliar a satisfação dos 

alunos em relação ao estágio, e no final do estudo, após a definição das estratégias 

elas serão apresentadas aos professores responsáveis pela supervisão de estágios, 

para que eles possam avaliar as mesmas, assim, um questionário deverá ser 

elaborado após a definição. 

O questionário para os estudantes foi composto por três partes: na primeira, o 

respondente preenche os dados de identificação e comenta sobre como conseguiu o 

estágio, composto basicamente de sim/não; na segunda parte, há perguntas para 

medir o grau de satisfação com o(s) estágios realizados, composto de 5 perguntas 

respondidas de acordo com a escala de Linkert; e a terceira parte trata-se de uma 

pergunta aberta em que o respondente pode opinar e sugerir melhorias para a 

Coordenação de Estágios.  

O questionário foi enviado por e-mail aos alunos que estagiaram e também 

distribuído aos alunos que foram à Coordenação de Estágios.  
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A amostra seria de 90 questionários, 10 de cada uma das áreas da 

engenharia, no entanto, devido a greve na Universidade na época da coleta, só 

foram preenchidos 20.  

 

 

3.4.1 Definição de critérios para elaboração do questionário 

 

 

Com base na revisão bibliográfica e na documentação analisada, em que 

busca-se a melhoria na interseção do aluno no mercado de trabalho, a partir do 

questionário (Apêndice A) foram definidos os seguintes critérios para a comparação 

do material pesquisado para a elaboração das estratégias: 

• A realidade dos alunos em conseguir estágios está em acordo com os 

estudos sobre estágio, levando em consideração as questões 

apresentadas em conjunto com a legislação de estágios;  

• Os itens mais frequentes levantados nos estudos foram a qualidade da 

capacitação do aluno no estágio e a supervisão, tanto por parte da 

empresa quanto da Instituição de Ensino, assim, a supervisão está sendo 

feita de maneira satisfatória na percepção dos alunos;  

• A visão do aluno em relação aos estágios, eles percebem o estágio 

apenas como uma fonte de renda, ou como um modo de colocar a teoria 

em prática.  

 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Por tratar-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, e o tipo de questionário 

utilizado, o tratamento dos dados coletados não será realizado por meio de 
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instrumento estatístico. Assim, será feita uma análise do conteúdo das respostas do 

questionário, visando conhecer a satisfação dos alunos em relação aos estágios. 

A escala Likert requer que os entrevistados indiquem seu grau de satisfação  

ou não com os estágios, para cada item de resposta será atribuído um número que 

reflete satisfação dos respondentes em relação a cada afirmação. A pontuação total 

de cada respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas para cada 

afirmação. A cada item foi atribuída uma escala qualitativa e outra quantitativa como 

segue: muito positivo (5), positivo (4), não alterou (3), negativa(2) muito negativo (1). 

Para analisar os itens Likert foi utilizado o cálculo do Ranking Médio (RM) 

proposto por Oliveira (2005), em que atribui-se um valor de 1 a 5 para cada resposta 

a partir da qual é calculada a média ponderada para cada item, baseando-se na 

freqüência das respostas. Desta forma foi obtido o RM através da seguinte 

estratégia:  

Média Ponderada (MP) = ∑( fi.Vi)  

Ranking Médio (RM) = MP / (NS)  

fi = freqüência observada de cada resposta para cada item  

Vi = valor de cada resposta  

NS = nº de sujeitos  

Quanto mais próximo de 5 o RM estiver maior será o nível de satisfação dos 

estudantes e quanto mais próximo de 1 menor. 

 

 

3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método adotado para esta pesquisa apresenta algumas limitações, tais 

como:  

 

• A falta de assiduidade de alunos que frequentam a Coordenação; 

• A troca de sistema, que hoje acarreta na perda de algumas informações 

anteriores a 2012 sobre os estágios. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 A COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CENTRO TECNOLÓGICO DA UFF 

 

 

A Coordenação de estágios do Centro Tecnológico atende às áreas de 

engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, Telecomunicação, Química, Recursos Hídricos 

e Meio Ambiente, Produção, Petróleo, Agrícola. É responsável por estabelecer, com 

instituições públicas e privadas, convênios e termos de compromissos para estágios, 

intermediando as relações de estágio curricular e extracurricular dos alunos. 

Para iniciar o estágio o aluno deve preencher um relatório com seus dados 

pessoais, dados da empresa, síntese das atividades que serão desenvolvidas pelo 

estagiário, local do estágio e demais informações da empresa contratante. Após 

esse preenchimento deverá ainda colher as assinaturas de um professor que 

acompanhará o estágio bem como do supervisor ou responsável pelo estagiário na 

empresa contratante. 

O aluno deve ainda entregar na Coordenação de estágios a cópia do histórico 

escolar e uma cópia do seu plano de estudos, documentos necessários para 

verificar se o aluno está apto a cumprir a carga horária, sem prejuízo de seu 

aprendizado.  

Até 2014, não havia participação da Coordenação de estágios na captação de 

estágios, e com a perda dos dados até 2011, não foi possível o levantamento dos 

dados a partir de 2009. 

A seguir apresenta-se o levantamento nos contratos do CTC/UFF referente 

aos anos de 2012 e 2013, em que é possível verificar um aumento no número de 

estágios, em maioria feitos por intermédio de empresa integradora (Mudes, CIEE e 

outras). (Coordenação estágio UFF) 
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Tabela 2 – Demonstrativo da evolução no nº de estágios nos anos de 2012 a 2013 

Áreas da Engenharia  2012 2013 

Civil 97 184 

Mecânica 66 130 

Elétrica 69 150 

Telecomunicação 42 92 

Química 68 78 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente 35 98 

Produção 59 112 

Petróleo 37 48 

Agrícola 44 69 
Obs.: 40% dos estagiários da escola de engenharia são contratados por integradora: 
CIEE, MUDES, RHI, Capacitare. 
Fonte: o autor. 

 

A tabela 2 apresenta um aumento em todas as áreas da engenharia, alguns 

com um percentual menor de 29,72%, como a engenharia de petróleo com 

percentual de 29% e a engenharia civil com 89.69% de aumento. 

Infelizmente, não foi possível mensurar o percentual exato de vagas 

disponibilizadas diretamente pelas empresas, pelas coordenações e pelas 

integradoras, uma vez que o levantamento das vagas de estágios foi feito a partir 

dos contratos assinados na Coordenação de Estágios do Centro Tecnológico, e que 

há uma lacuna de 2008 a 2011, pois em 2008 Machado fez um levantamento dos 

estágios também a partir dos contratos.  

O maior problema em levantar os dados sobre estágios é a falta de 

informação atualizada, no que se refere à estatística de engenharia. 

 

 

4.2 EXIGÊNCIAS DO MERCADO PARA ESTÁGIOS 

 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, principalmente por conta 

da evolução tecnológica e as demandas cada vez maiores e com exigência de 
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qualidade, necessidade de certificações e outras exigências para a manutenção da 

competitividade.  

De acordo com pesquisa realizada pelo HayGroup, em 2013, nas 162 

empresas consultadas, cerca de 49% dos estagiários são efetivados. 

Ainda de acordo com a pesquisa os processos seletivos atuais estão cada 

vez mais elaborados e buscam os estudantes que mais se adequam às 

necessidades das empresas:  

Com programas de estágio e trainee cada vez mais estruturados, as 
empresas realizam processos seletivos com diversas etapas para filtrar os 
melhores profissionais. No entanto, a busca por um profissional com valores 
próximos aos da companhia ainda é apontada como o critério fundamental 
de seleção. (AGUIAR, 2013) 
 

Deste modo, as empresas buscam profissionais que se alinhem às suas 

necessidades e padrões, capazes de atuar de acordo com os valores e visão destas: 

Nós esperamos que [os jovens] venham adicionar, tragam conhecimento e 
estejam dispostos a aprender. Apesar de parecer clichê, o que é muito 
importante e faz a diferença é a questão dos valores. Se o jovem não tem 
[nosso] perfil, ele assusta. Ele tem que ter a nossa cara", diz a gerente da 
Braskem Daniela Panagassi. (AGUIAR, 2013) 

 

Para verificação das exigências do mercado de trabalho para a contratação 

de estagiários foram pesquisadas as vagas oferecidas nos sites Indeed, vagas.com, 

manager, estagiários.com, onde verificou-se que as empresas precisam de: 

• Bons conhecimentos em ferramentas e softwares para controle: pacote 

office, principalmente excel, microsoft project, para controle e 

acompanhamento das atividades, prazos e custos;  

• Sejam capazes de auxiliar nas mais diversas funções como elaboração 

de relatórios, controle de documentação; 

• Ter uma boa apresentação e comunicação;  

• Ter capacidade aprendizado e adaptação.  
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4.3 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Os questionários foram preenchidos pelos alunos que estiveram na 

Coordenação de estágio entre maio e agosto de 2015, devido a greve, apenas 22 

questionários foram preenchidos.  

Em relação a primeira parte do questionário, alunos respondentes tem 

previsão de formação para 2015 a 2017, 1 formado já estava formado em 2014; em 

relação ao modo de captação da vaga: 7 conseguiram por Anúncios em sites e 

jornais, 6 por indicação, 4 por integradoras, 5 diretamente na empresa, e apenas 1 

fez estágio interno, na própria instituição.  

Em relação à 2ª parte do questionário os resultados encontrados foram:  

Desenvolvimento do 
estágio 

Muito 
positivo 

Positivo Não alterou Negativo 
Muito 

negativo 

Há facilidade em 
encontrar estágios? 

1 10 2 7 2 

Seu ajustamento à 
empresa foi: 

16 5 1 0 0 

Com o(s) estágio(s) você 
sentiu uma evolução 

profissional? 
18 4 0 0 0 

O acompanhamento e a 
supervisão realizados 

pela empresa durante o 
estágio foi: 

10 10 2 0 0 

O acompanhamento e a 
supervisão realizados 

pela instituição de ensino 
foi: 

5 12 5 0 0 

Quadro 3 -  tabulação das respostas dos questionários 
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Para a analise do questionário utilizou-se o cálculo do Ranking Médio (RM) 

proposto por Oliveira (2005), em que atribui-se um valor de 1 a 5 para cada resposta 

a partir da qual foi calculada a média ponderada para cada item, baseando-se na 

freqüência das respostas. Desta forma foi obtido o RM através da seguinte formula: 

Média Ponderada (MP) = ∑( fi.Vi), ou seja, Ranking Médio (RM) = MP / (NS), onde  

fi = freqüência observada de cada resposta para cada item  

Vi = valor de cada resposta  

NS = nº de sujeitos  

Quanto mais próximo de 5 o RM estiver maior será o nível de satisfação dos 

estudantes e quanto mais próximo de 1 menor. O valor de cada resposta foi: 

Muito positivo = 5, Positivo = 4; Não alterou =3; Negativa = 2; Muito negativo =1  

Com a analise dos questionários foi possível avaliar que a maioria dos 

respondentes apresentou mais pontos positivos que negativos, demonstrando uma 

satisfação entre eles. 

Quanto a facilidade de encontrar estágios, apesar de apenas 7 respondentes 

terem feito estágio em mais de uma empresa, normalmente 2 empresas diferentes e 

apenas um em 4 empresas, houve um equilíbrio nas respostas entre positivo e 

negativo. 

No quesito ajustamento a empresa a maioria dos respondentes (16) teve 

como ponto muito positivo, 5 respondentes como positivo, e apenas um avaliou o 

estágio de forma neutra.  

Quanto à evolução profissional foi o item de maior satisfação entre os 

respondentes, em que os números (18) Muito positivo e (4) positivo, demonstra um 

grande aproveitamento, com qualidade de aprendizado, pela visão dos 

respondentes.  

Já o acompanhamento e a supervisão do estágio, em relação a empresa foi 

um item muito satisfatório visto pelos respondentes, enquanto em relação a 

avaliação da instituição apesar da maioria dos respondentes (15) achar positivo, 5 

acharam a supervisão institucional inadequada, ou seja, não foi relevante.  
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Na terceira e última parte do questionário, com questões abertas, as 

respostas obtidas foram alinhadas e consideradas as mais importantes, ou mais 

citadas, no caso apenas um dos respondentes colocou como importante para o 

ajuste do estágio o valor da bolsa. As considerações estão apresentadas no Quadro 

5, a seguir:   

Desenvolvimento do 
estágio 

Considerações 

Quais são os fatores importantes 
para facilitar o ajuste do estagiário 

com a empresa? 

� Ambiência 
� Respeito aos horários da Universidade 
� Feedback 
� Comprometimento e aptidão 
� Conhecimento de informática 
� Boa comunicação 
� Entrosamento da empresa com a Universidade 
� Acolhimento e acompanhamento da empresa 

Quais foram os principais 
benefícios profissionais 

assimilados pelo estagio? 

� Aquisição de conhecimentos: trabalho em equipe, resolução de problemas, 
atividades de liderança, desenvolvimento técnico 

� Integração da teoria e prática: consolidação dos conhecimentos e novos 
conhecimentos 

� Conduta profissional: responsabilidade, vivência do dia-a-dia da empresa, 
relacionamento interpessoal, comprometimento 

Como foi o processo de 
acompanhamento e supervisão 

realizados pela empresa durante 
o estagio? 

� Feito por feedback, acompanhamento mensal e avaliações 

Como foi o processo de 
acompanhamento e supervisão 
realizados pela instituição de 

ensino durante o estagio? 

� Satisfatório, normalmente por relatórios no fim do estágio 
� Preocupação dos professores com as atividades desenvolvidas na empresa e 

a postura adotada. 

Quadro 5 - Alinhamento das respostas abertas dos respondentes 

De acordo com as respostas apresentadas pode-se verificar que os 

respondentes ficaram satisfeitos em relação ao aprendizado/ aproveitamento do 

estágio, no entanto, os itens de captação e a supervisão em relação a empresa 

precisam de melhorias. 

 

 

4.4 ANÁLISE DAS PRÁTICAS ADOTADAS PELAS COORDENAÇÕES DE 

ESTÁGIO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA UFF 

 

 

A busca de melhorias relacionadas a qualidade dos estágios é uma 

preocupação constante entre as Instituições de ensino. Em pesquisa feita nos sites 
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de Instituições de Ensino verificou-se que elas estão lançando mão de tecnologia 

para obter melhores resultados na inserção, nem todas estão atualizadas, utilizando 

seus sites com informações básicas.  

Nem todas utilizam todo o potencial dos sites, as universidades particulares 

são as com os sites mais estruturados, conforme Quadro 6, a seguir. 

 



Universidade Informações disponíveis Vagas Oferecidas Parcerias Outros canais 

Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB 

Normas de estágio Bolsas e estágios na própria 
Universidade 

XXXX XXXXX 

Universidade Federal 
do Ceará Cadastro dos alunos Bolsas, estágios e empregos 

Centro de Integração 
Escola/Empresa – CIEE 

Instituto Euvaldo Lodi 

Grupos específicos na UFC e no 
Facebook 

Universidade Federal 
de Santa Catarina - 

UFSC 
XXXX 

Área para postagem de estágios, 
separada por campus, as 
postagens são feitas por 

integradoras, alunos e empresas, 
desde que cadastrados 

Integradoras XXXXX 

Universidade Federal 
de Juiz de Fora - UFJF Atende a Engenharia civil. 

facilitador para o empresário 
encontrar estagiário com perfil 

pretendido, a triagem é feita pelos 
professores 

XXXXX 

Centro de recrutamento em 
estágio – CERE, projeto de 
extensão coordenado por 

professores colaboradores, 
busca aproximar empresa/ 

universidade/ discente 

Universidade Federal 
do ABC - UFABC 

Manual para procedimento de 
estágio e troca de modalidade 
obrigatório ou extracurricular, 

atende o Centro de Engenharia, 
modelagem, e Ciências sociais 

aplicadas 

XXXXX XXXX XXXX 

Universidade Federal 
de Campina Grande - 

UFCG 
xxxx xxxx 

Centro de Desenvolvimento 
Sustentável do Semiárido 

(CDSA) da UFCG e o Senai 
para que os estudantes de 

Engenharia de Produção sejam 
estagiários em empresas 

atendidas pelo sistema Fiep/iel 

xxxx 

Universidade Federal 
do Paraná UFPR 

Documentação necessária para 
estágio 

Bolsas e estágio na própria 
Universidade 

xxxx xxxx 

Universidade Federal 
de Pernambuco 

Documentação necessária para 
estágio 

Bolsas e estágio na própria 
Universidade xxxx xxxx 

4
8 



continuação 
Universidade Católica 

de Pernambuco - 
Unicamp 

xxxx 
Divulga as vagas no site e também 
pela intranet para as coordenações, 

e por meio de cartazes 
xxxx 

As vagas de estágio são 
divulgadas por meio de mailing 
– uma lista, e as redes sociais 

Universidade Federal 
de Santa Maria 

Documentação necessária para 
estágio 

Bolsas e estágio na própria 
Universidade, por meio de 

solicitação do aluno, estágio para 
alunos de outras Universidades 

conveniadas 

xxxx xxxx 

Universidade de 
Brasília 

Bolsas e estágio na própria 
Universidade 

Vagas disponíveis no site em 
empresas conveniadas e também 

nas integradoras 

xxxx xxxx 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro Não há site para estágio 

Coordenação de estágios é 
responsável por identificar e avaliar 

novas demandas 

xxxx xxxx 

Universidade Federal 
de Goiás 

Site com lista de empresas 
conveniadas 

Não há avisos de disponibilidade de 
vagas 

xxxx xxxx 

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro – PUC/Rio 

Possui base de dados das 
empresas, e instituições 

conveniadas e de currículos dos 
alunos 

xxxx xxxx xxxx 

Universidade Federal 
de Ouro Preto - UFOP xxxx Vagas de estágios no site xxxx xxxx 

Universidade São 
Judas Tadeu (SP) xxxx 

Site com vagas de estágios e área 
de cadastro para as empresas e 

alunos. 

xxxx xxxx 

Quadro 6 – comparativo dos sites das Universidades 
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Analisando o quadro 6, nota-se que a principal preocupação das Instituições 

de ensino em relação aos estágios, é disponibilizar vagas, principalmente por meio 

de parcerias com as integradoras e empresas. Mesmo que não utilizem seus sites 

para esse serviço, algumas coordenações procuram alcançar esse objetivo, caso da 

Universidade de Juiz de Fora (UFJF) e a de Campina Grande (UFCG) 

 

 

4.5 PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA A INSERÇÃO DO ALUNO DE 

GRADUAÇÃO NOS ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

 

 

Anterior lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) as vagas de estágios 

disponibilizadas eram diferentes, sem uma legislação adequada, eram oferecidos 

estágios como forma de mão de obra barata para as empresas, sem uma 

aprendizagem real, em que não havia a consolidação do ensino teórico com a 

prática, conforme relata Andrada, Koury e Pinheiro (1995), que segundo os autores 

os problemas iniciavam no processo seletivo, que nem sempre era adequado para a 

escolha do perfil correto, o horário de estágio não era compatível com os horários de 

estudo, não havia orientação ou supervisão pela instituição de ensino ou da própria 

empresa. 

A preocupação com o aprendizado nos estágios está sempre presente, 

mesmo com a adequação da legislação e do currículo das universidades, as 

preocupações envolvem também a adequação do perfil dos alunos ao mercado de 

trabalho, para isso Zainaghi; Akamine e Bremer (2001) fizeram um levantamento 

sobre essas características classificando-as em pessoais, interpessoais e técnicas, 

que não diferem muito da atualidade.  

Com o estabelecimento da lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) algumas 

necessidades foram sanadas, como estabelecimento de um horário para estágios 

em que o ensino seja priorizado, melhorias nas contratações, que incluem a 

supervisão, a adequação do currículo às necessidades do mercado, evitando a 
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contratação de mão de obra barata, com processos seletivos cada vez mais 

elaborados.  

Assim, a partir da análise da literatura e do questionário preenchido pelos 

alunos na Coordenação de estágios do Centro Tecnológico, em que é possível 

verificar as melhorias, e também a necessidade de interação entre instituição de 

ensino/ empresa, para as propostas das diretrizes para inserção do aluno de 

graduação nos estágios extracurriculares, foram considerados os seguintes critérios 

como: 

� As atividades estabelecidas para a Coordenação de estágios;  

� A satisfação dos alunos respondentes, que tiveram como pontos fracos a 

captação de vagas de estágio, e a supervisão por parte da instituição;  

� A necessidade de interação da Instituição de ensino/ empresa. 

 

Devido às condições financeiras e de pessoal das Instituições de ensino, as 

diretrizes devem ser objetivas, não sendo possível um aprofundamento para a 

capacitação do aluno, ou seja, não é possível para as instituições oferecer 

treinamentos aos alunos sobre o comportamento no processo seletivo de estágios. 

Entretanto, a disponibilização de estágios e a avaliação deles é fundamental, uma 

vez que os estágios são uma ferramenta importante para colocar em prática o 

conhecimento teórico adquirido pelo aluno.  

Assim, as diretrizes ou sugestões para a inserção do aluno nos estágios, 

ficam limitadas a ações que sejam práticas e possibilitem o aumento de 

oportunidades de estágios extracurriculares aos alunos. 

Deste modo, as diretrizes possíveis para o objetivo de inserção dos alunos 

em estágios que possam se adaptar as normas e serem executadas pela instituição 

seriam: 

� Criação de uma área exclusiva para o Centro Tecnológico no site, com 

campos de cadastro de vagas pelas empresas e também cadastro dos 

alunos;  

� espaço para atualização dos alunos sobre as normas e documentação 

necessária;  
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� fazer parceria com as integralizadoras, e manter um canal aberto com 

empresas e a empresa Júnior da Universidade;  

� Fazer avaliações constantes por meio de questionários sobre os estágios 

e orientadores, os questionários podem ser eletrônicos;  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

O estudo apresentou as principais mudanças ocorridas em relação a 

legislação de estágios, inclusive com um quadro comparativo com as principais leis 

e decretos. Em que fica claro o avanço alcançado na legislação para preservar a 

característica de aprendizado e não de mão de obra barato em relação ao estágio.  

Quanto à quantidade de estágios oferecidos por meio da Coordenação de 

Estágios de Engenharia da Universidade, ficou claro que a Coordenação hoje não 

faz captação de vagas, e não tem um controle sobre as vagas que possam ser 

oferecidas diretamente pelas empresas.  

Na identificação das exigências do mercado, buscou-se apontar as mais 

genéricas, principalmente voltadas para o perfil do aluno, visto que as empresas 

hoje fazem a solicitação de perfis, voltados para sua atuação e visão. Assim, as 

exigências mais características são:   

• Bons conhecimentos em ferramentas e softwares para controle: pacote 

office, principalmente excel, microsoft project, para controle e 

acompanhamento das atividades, prazos e custos;  

• Sejam capazes de auxiliar nas mais diversas funções como elaboração 

de relatórios, controle de documentação; 

• Ter uma boa apresentação e comunicação;  

• Ter capacidade aprendizado e adaptação 

Mesmo para um estágio, é exigido aos alunos conhecimentos básicos, 

relacionados principalmente às ferramentas utilizadas para a profissão, como 

programas e princípios da área de atuação.  

Mesmo com as deficiências ou a pouca participação da Coordenação na 

captação de estágios, com as respostas dos questionários ficou clara a satisfação 

dos alunos com os estágios, inclusive com a coordenação pela Universidade, no 

entanto, a maioria teve dificuldade em conseguir uma vaga e poucos foram os que 

fizeram mais de um estágio. O que poderia ser melhorado com a parceria com as 
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empresas e também com a divulgação das vagas disponíveis nas integradoras no 

site da Coordenação.  

Não foi possível uma análise sobre a de quantidade de ofertas X alunos.  

O estudo alcançou seu objetivo, mesmo com algumas dificuldades devido a 

falta de dados atualizados, pode-se verificar que o mercado de trabalho está 

seletivo, e exigente, o aluno deve demonstrar interesse e capacidade.  

O interesse é demonstrado pela atualização constante dos conhecimentos, o 

que pode ser feito com leitura, e conhecimento sobre o que se passa nas áreas 

estudadas.  

O conhecimento básico de programas e tecnologia utilizada também é 

importante, visto que elas agilizam e dão eficiência ao trabalho. 

Quanto as diretrizes levantadas para a inserção dos alunos em estágios 

extracurriculares, sabe-se que existem muitas necessidades, inclusive de 

treinamento e preparo dos alunos para as entrevistas e processos seletivos, cada 

vez mais elaborados e específicos. No entanto, não cabe à coordenação de estágios 

esse tipo de treinamento, pois, para aplicá-lo seriam necessários recursos 

financeiros e de pessoal, que não estão disponíveis nas Instituições de ensino 

públicas.  

Recomendamos como pesquisas futuras uma análise mais detalhada, após a 

criação de ferramentas para controle, que possibilitem as estatísticas e o 

conhecimento detalhado das vagas oferecidas e estágios feitos.  

O tema é será sempre atual, visto que a legislação de estágio estará sempre 

em desenvolvimento para atender as exigências do mercado, tendo que ser 

adaptada constantemente as mudanças econômicas e ao desenvolvimento das 

profissões e áreas do conhecimento.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

Nome: ______________________________________________________ 

Formado: (   ) SIM  (   ) NÃO   Ano de Conclusão/Período______________ 

Estagiou em mais de uma empresa? (   ) SIM  (   ) NÃO   Quantas _______ 

Como conseguiu o estágio? 

(   ) Anúncios  (   ) Integradoras  (   ) Direto na empresa  (   ) Outros: Qual?___________________ 

Existe a possibilidade de contratação pela empresa após o término do estágio? (   ) SIM  (   ) NÃO    

Caso positivo você aceitaria (   ) SIM  (   ) NÃO    

Desenvolvimento do 
estágio 

Muito 
positivo 

Positivo Não alterou Negativa 
Muito 

negativo 

Há facilidade em 
encontrar estágios? 

     

Seu ajustamento à 
empresa foi: 

     

Com o(s) estágio(s) você 
sentiu uma evolução 

profissional? 
     

O acompanhamento e a 
supervisão realizados 

pela empresa durante o 
estágio foi: 

     

O acompanhamento e a 
supervisão realizados 

pela instituição de ensino 
foi: 

     

 

Desenvolvimento do 
estágio 

Considerações 

Quais são os melhores 
meios para conseguir 

estágio? 
 

Quais são os fatores 
importantes para facilitar 

o ajuste do estagiário 
com a empresa? 

 

Quais foram os principais 
benefícios profissionais 
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assimilados pelo estagio? 

Como foi o processo de 
acompanhamento e 

supervisão realizados 
pela empresa durante o 

estagio? 

 

Como foi o processo de 
acompanhamento e 

supervisão realizados 
pela instituição de ensino 

durante o estagio? 

 

 


