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RESUMO  

O objetivo desta pesquisa é conhecer a percepção dos graduandos do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda - RJ, quanto à importância 

da prática do estágio supervisionado realizado nas organizações e sua contribuição na 

formação do perfil profissional contábil. Para se chegar ao objetivo foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o perfil contábil demandado pelo mercado de trabalho consonante às 

competências profissionais. O estudo utiliza uma metodologia com base na pesquisa 

descritiva, por meio de um levantamento com o auxílio de um questionário aplicado aos 

graduandos do curso Ciências Contábeis da Instituição que fazem ou já tenham feito estágio 

em determinada organização. Após a obtenção dos dados, realizou-se uma análise qualitativa 

e quantitativa da abordagem do problema. Os resultados alcançados mostram que o estágio 

praticado na organização é uma experiência que contribui para a formação do perfil 

profissional contábil conforme percepção dos graduandos; e, considerado importante para 

desempenho futuro das atividades profissionais. 

 

Palavras-chave: Ciências Contábeis. Estágio Supervisionado nas Organizações. Perfil 

Profissional. Competências Profissionais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O fim do primeiro vintênio, no século XXI, sofre resquícios de uma estagnação 

econômica no país devido a recente crise econômica. “O mercado de trabalho está mais 

conservador, falta investimento e a taxa de desemprego aumentou para 12,6% no mês 

encerrado em janeiro de 2017, com o resultado, o Brasil tem 13,5 milhões de pessoas 

desocupadas.” (IBGE, 2017). 

Diante desse cenário, o mercado de trabalho busca otimizar processos, reduzir custos e 

captar mão-de-obra especializada, o profissional melhor preparado e qualificado possibilita 

vantagem competitiva. De acordo com Souza et al., (2010), “a competitividade não é mais 

decidida pela tecnologia ou capacidade de produção, mas pelas pessoas”. 

A necessidade, portanto, de profissionais com competências adequadas exige que a 

nova geração de talentos passe por experiências de natureza prática para que possam 

complementar a sua formação acadêmica. “O estágio tem como função, justamente, capacitar 

futuros profissionais para que esse, através da integração entre a experiência prática e a sua 

formação acadêmica, desenvolva competências profissionais que facilite sua inclusão no 

mercado de trabalho.” (TORRES et al., 2011).  

A relação da Universidade com o meio produtivo deve ser na busca de promover o 

desenvolvimento econômico e social através da geração e disseminação de conhecimentos. 

“Entende-se que a universidade e o mercado de trabalho devem trocar informações para que 

ambos os lados cheguem a um padrão satisfatório de exigência e qualidade dos novos 

profissionais.” (LOUSADA; MARTINS, 2005). Por isso, é tão importante o fomento ao 

vínculo entre universidade e empresa por meio do estágio para ampliar essa relação. 

Diante do cenário exposto, surge o interesse em conhecer a percepção dos alunos de 

ciências contábeis da Universidade Federal Fluminense – UFF/VR, que fazem ou já fizeram o 

estágio nas organizações em relação a sua importância e contribuição na formação do perfil 

profissional.  

Nesse sentido, a problemática levantada nessa pesquisa é: Qual a percepção dos 

graduandos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense de 

Volta Redonda, quanto à importância da prática do estágio supervisionado realizado 

nas organizações e sua contribuição na formação do perfil profissional contábil? 

A justificativa do estudo se apoia no sentido do desenvolvimento do estágio ser 

interno às organizações e contribuir com o fluxo de informações entre universidade e 

empresa, em prol da qualidade máxima na formação dos novos profissionais. 
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O artigo se baseia em dois estudos anteriores, as pesquisas realizadas por Torres et al., 

(2011) e Lavall; Barden, (2014). Quanto aos procedimentos metodológicos: a natureza do 

estudo é básica, o tipo de pesquisa é descritivo, a abordagem do problema é qualitativa e 

quantitativa. Os métodos a serem adotados no artigo são pesquisa bibliográfica por meio de 

fontes em artigos, lei e Resolução referentes ao estágio. O levantamento utilizará como 

ferramenta um questionário aplicado a graduandos de Ciências Contábeis da universidade que 

fazem ou já tenham feito estágio em determinada organização. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  O Estágio Supervisionado  

 

A origem e a evolução do estágio no Brasil estão alinhadas ao avanço da educação: 

O conceito de estágio supervisionado consolidou-se, no Brasil, ligado ao conjunto 

das Leis Orgânicas do Ensino Profissional, definidas no período de 1942 a 1946. Os 

estágios supervisionados se constituíam em passarelas construídas entre a teoria e a 

prática no processo da formação profissional, à época, encarado como preparação 

para postos de trabalho (BRASIL, 2003). 

Em 1996, através da Lei Federal nº 9.394 que define as diretrizes e bases da educação 

nacional, o estágio supervisionado é mencionado especificamente no artigo nº 82: “os 

sistemas de ensino estabelecerão as normas para a realização dos estágios dos alunos 

regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição”. O parágrafo único 

do mesmo artigo apresenta que o estágio “não estabelece vínculo empregatício, podendo o 

estagiário receber bolsa de estágio, benefícios e estar segurado contra acidentes”. 

Mais recente, em 2008 o Presidente da República sancionou a Lei do Estágio nº 

11.788, impondo limites temporais quanto à utilização do labor estudantil: 

As disposições da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, representam uma 

evolução, ao reconhecer o estágio como um vínculo educativo-profissionalizante, 

supervisionado e desenvolvido como parte do projeto pedagógico e do itinerário 

formativo do educando. (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2008). 

Segue a definição do estágio de acordo com a Lei 11.788/2008: “Art. 1- [...] é o ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 

em instituições de educação superior [...]”. Em observação a Lei, o estágio tem como base um 

contrato realizado através da programação detalhada pelo aluno, de acordo com as 

características do curso e executado mediante instrumento legal (termo de compromisso) 

firmado entre a instituição de ensino, o aluno e a empresa. 
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As diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Ciências Contábeis, 

Resolução nº 10 de 2004, prevê no 2º artigo, inciso IV o estágio curricular supervisionado 

como parte do projeto pedagógico do curso e o apresenta em duas modalidades: o estágio 

curricular obrigatório que é uma atividade assegurada na matriz curricular do curso e o 

estágio não obrigatório, que se refere às atividades complementares ligadas à área de 

formação do aluno, desenvolvido nas organizações.  

A universidade prevê as atividades na grade curricular do curso de ciências contábeis 

que sejam indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, nesse sentido, pode-se considerar o 

intuito educacional do estágio desenvolvido nas organizações, como uma como atividade 

opcional acrescentando-se nas horas complementares e obrigatórias do estudante. A 

Resolução CNE/CES 10/2004, complementa que o estágio como atividade complementar é 

um dos componentes que: 

Possibilita o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. (BRASIL, 2004, p. 4).  

 

2.2      A importância do Estágio na Formação do Perfil Profissional Contábil 

 

De acordo com Lousada; Martins, 2005: “quanto à importância do estágio, entende-se 

como uma opção de ajustar e ampliar a contínua relação entre universidade e empresa para 

que haja fluxo na troca de informações com o objetivo de atuarem em conjunto no padrão 

satisfatório de exigência e qualidade dos novos profissionais”. 

Segundo Scalabrin; Molinari (2014), o estágio é “importante para o desenvolvimento 

profissional dos acadêmicos, pois propicia maior tempo de intercâmbio entre a universidade e 

os espaços de atuação e permitem oportunidades de adquirir experiências práticas, 

desenvolvimento competências profissionais e nivelamento para o mercado de trabalho”.  

“Como experiência profissional, o estágio não obrigatório volta-se para o 

desenvolvimento de ações vivenciadas, reflexivas e críticas. Trata-se de aprendizagem, mas 

com características específicas, como elemento integrador e interdisciplinar, oportunizando a 

inserção de alunos na realidade profissional existente.” (LAVALL; BARDEN, 2014). 

Cabe, no entanto, ressaltar que, para essa experiência prática ser aproveitada, é 

necessário que ela esteja ligada com conhecimentos adquiridos previamente por parte do 

estudante durante seu período de graduação. (WITTMANN; TREVISAN, 2008). Portanto, o 
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estágio desenvolvido pelo aluno nas organizações deve estar relacionado a sua área de 

formação. 

O quadro abaixo, de Marion (2003), apresenta as áreas de atuação do contador como 

base para o graduando de ciências contábeis realizar a prática do estágio.  

Quadro 1 – Áreas de Atuação dos Contadores 

Na empresa 
Planejador tributário. Contador geral. Contador de custos. Analista financeiro. Contador 

gerencial. Cargos administrativos. Atuário. Auditor interno. 

Independente Auditor independente. Consultor. Escritório de contabilidade. Perito contábil 

No ensino Professor. Pesquisador. Escritor 

Órgão publico Contador público. Fiscal de tributos. Controlador. Tribunal de contas 

Fonte: MARION (2003, p. 29) 

As funções desenvolvidas nas organizações pelos estagiários precisam observar a 

vivência das atividades relacionadas às áreas de atuação da profissão e dessa forma, contribuir 

com a sua formação acadêmica e profissional. 

 

2.3      Perfil Profissional Esperado  

 

O profissional contábil precisa estar coerente com o perfil exigido no mercado de 

trabalho, isto é, desenvolver competências que concede base para obter sucesso diante das 

atribuições, resultando na valorização e reconhecimento do profissional. 

Ott et al., (2011) relatam: “as exigências do profissional contábil implicam na 

qualificação quanto às competências requerendo, desse modo, um novo perfil, que esteja mais 

preparado para enfrentar a atual realidade das organizações”. 

Durand (1998 apud GUIMARAES, 2001, p. 3), construiu um conceito de competência 

baseado em três dimensões (conhecimento, habilidades e atitudes) englobando não somente as 

questões técnicas, mas também de cognição, necessárias à execução de um determinado 

trabalho. Ramirez (2000) apresenta o mesmo conceito de competência e sua formação 

conforme figura abaixo: 

Figura 1 - A formação das competências 

 

Fonte: RAMIREZ (2000, p. 24) 
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Segundo Ramirez (2000), a competência profissional é o fruto de conhecimentos, 

acompanhado das atitudes e habilidades. No entanto, estas atribuições precisam estar bem 

definidas e Rabaglio (2001) as define, assim como segue: 

Quadro 2 – Dimensões da “Competência” e seus significados  

C H A 

CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES 

Escolaridade, conhecimentos 

técnicos, cursos gerais e 

especializações. 

Experiência e prática do saber. 
Ter ações compatíveis para atingir 

os objetivos. São quesitos 

comportamentais diante das ações.  
SABER SABER FAZER QUERER FAZER 

Fonte: RABAGLIO (2001) 

 

Tomando como base o modelo de Rabaglio (2001), foi possível identificar alguns 

indicadores de competência para o profissional contábil que estão descritos no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Competências categorizadas ao profissional contábil   

CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES 

TÉCNICAS COMPORTAMENTAIS 

Graduação. Especializações. 

Mestrado. Doutorado. Registro 

Profissional do Conselho Regional 

de Contabilidade.  

Boa comunicação verbal e escrita. 

Flexibilidade. Liderança. 

Multifuncionalidade. Negociação. 

Organização. Planejamento. Visão 

generalista. Responsabilidade. 

Trabalho em equipe.  

Postura profissional. Proatividade. 

Empatia. Ética. Boa convivência.   

Fonte: JUNIOR et al., (2006) 

De acordo com o quadro 3, percebe-se que o conhecimento, como saber teórico, é 

adquirido no curso de ciências contábeis. As habilidades são desenvolvidas com a prática e 

referem-se ao saber fazer para obter um bom desempenho; e, as iniciativas pessoais estão 

relacionadas às atitudes inerentes a cada indivíduo, mas a profissão exige a busca do 

comportamento apropriado com a realidade desejada do profissional contábil. Portanto, o 

estágio é importante, pois contribui para a prática dos conteúdos teóricos, desenvolve as 

habilidades e as atitudes profissionais resultando na formação do profissional contábil com as 

competências necessárias demandadas pelo mercado de trabalho. 

 

2.4       Estudos Relacionados  

 

Ao verificar o perfil profissional contábil esperado quanto às competências, utilizou 

como base o estudo desenvolvido por TORRES et al., (2011). Como conclusão, os dados do 

estudo pressupõem que a atividade de estágio curricular e/ou extracurricular contribui para 
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desenvolver as competências profissionais demandadas pelo mercado de trabalho, com 

relação à percepção dos discentes de graduação do curso de Ciências Contábeis. Ainda, os 

alunos avaliaram como muito importante à experiência adquirida no estágio para sua 

formação profissional.  O estudo foi realizado na região metropolitana de Recife – PE. 

Quanto à contribuição da prática do estágio na formação do perfil profissional do 

estudante de ciências contábeis condizente com o perfil exigido pelo mercado de trabalho, 

utilizou-se como fundamento o estudo de Lavall; Barden (2014). Os resultados apontam que o 

estágio não obrigatório contribui de forma positiva para a formação do perfil profissional dos 

estudantes. A vivência da profissão proporciona ao educando desenvolver diversas 

competências exigidas pela profissão, aproximando-o do mercado de trabalho e fazendo com 

que ele esteja preparado para assumir as suas funções como profissional após a graduação. A 

população de alunos compreendeu o total de estudantes de uma Instituição de Ensino Superior 

do Rio Grande do Sul que realizavam estágio não obrigatório no mês de novembro de 2012. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada teve como base a pesquisa de natureza Aplicada, de acordo 

com Gil (2002) “tem com o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos 

à solução de problemas específicos e envolve verdades e interesses locais.” O estudo tem essa 

finalidade, de investigar a percepção de uma amostra com a intenção de gerar conhecimentos 

úteis para o avanço da classe. Classifica-se como pesquisa descritiva e permite “[...] o 

estabelecimento de relações entre variáveis [...]” Gil (2002), nesse caso, o artigo pretende 

analisar, na percepção do discente, a relação do estágio praticado na organização para o 

desenvolvimento do perfil requerido ao profissional contábil. 

A abordagem ao problema é qualitativa e quantitativa, pois visa descrever e analisar 

uma amostra e utiliza técnicas estatísticas para o tratamento dos dados.  O método adotado no 

artigo é pesquisa bibliográfica. Quanto ao procedimento, classifica-se como levantamento e o 

instrumento para a coleta de dados é o questionário. 

O questionário é a junção de partes dos questionários aplicados nos estudos de Torres 

et al. (2011) e Lavall; Barden (2014), do primeiro estudo extraiu questões referente ao perfil 

do aluno, do estágio e o desenvolvimento de competências, do segundo estudo, utilizou 

questões referente a  importância do estágio na formação do perfil profissional contábil. 

O questionário com as devidas alterações foi desenvolvido em quatro blocos: o 

primeiro bloco com quatro questões objetivas é destinado à identificação do perfil dos 
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estagiários. O segundo bloco contém quatro questões objetivas para identificar as 

características do estágio. O terceiro bloco com dez questões está dividido em objetivas, 

discursivas e questões com possibilidades de várias seleções, têm como finalidade verificar, 

na percepção do graduando, qual a importância do estágio praticado nas organizações e sua 

contribuição na formação do perfil profissional contábil. O último bloco apresenta uma 

questão com possibilidade de várias seleções, elaborado com a intenção de verificar a 

contribuição do estágio não obrigatório para o desenvolvimento das competências requeridas 

ao profissional da área contábil, as questões trazem a menção das competências, onde o 

graduando tem a opção de analisar de acordo com sua vivência, as devidas contribuições.  

 A população da pesquisa compreende alunos do curso de ciências contábeis da 

Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda – RJ que fizeram ou fazem estágio 

supervisionado nas organizações, foram considerados os alunos matriculados com carga 

horária relativa ao 5º período ou mais. De acordo com Art. 11 da lei 11.788 de 2008: “A 

duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos”. 

Considerando que o aluno do 5º período tem o prazo normal de dois anos até a conclusão, 

conforme a previsão da grade curricular do curso, considera-se o período requisitado pelas 

empresas com possibilidade do aluno finalizar o estágio junto com a graduação.  

A aplicação do questionário ocorreu a partir da segunda quinzena do mês de maio e 

encerrou na segunda semana de junho de 2017. Ocorreu de forma presencial e eletrônica. A 

aplicação presencial foi acordada com os professores antecipadamente para ceder quinze 

minutos do horário de aula para os alunos preencherem o questionário, a entrega do 

questionário incluíram todos os alunos presentes em sala para preservar o sigilo das 

informações. Por meio eletrônico, encaminhou-se o questionário online elaborado no google 

formulário aos alunos que possuía contato, nesse caso, também manteve-se o sigilo das 

respostas pois a plataforma utilizada não informa dados pessoais de quem respondeu, apenas 

limita uma resposta por graduando.  

O questionário conta com uma questão inicial para orientar os inquiridos quanto o 

preenchimento, para que somente os alunos que apresentassem experiência com o estágio 

supervisionado além do obrigatório pela grade curricular do curso, continuassem com 

preenchimento do questionário. 

Os dados coletados foram tabulados e apresentados em forma de tabelas, por meio das 

ferramentas do programa Microsoft Office Excel. A quantificação dos dados foi feita por 

meio de técnicas estatísticas simples (percentual) para a devida análise e interpretação. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Atualmente, o curso de ciências contábeis da UFF/VR contém 175 alunos 

matriculados com carga horária relativa ao 5º período ou mais, obtiveram 35 questionários 

presenciais e 21 online, perfazendo um total de 56 respostas validadas para análise.  

Não foi possível conhecer a quantidade de alunos que tem a experiência do estágio 

desenvolvido nas organizações, pois a Universidade não dispõe dessa informação mapeada, 

portanto, para verificar se a amostra foi significativa, utilizou-se dos cálculos estatísticos com 

nível de confiança 90% -> Z=1,645, margem de erro = 10% e proporção=50% como regra 

geral, pois não há nenhuma informação sobre o valor que se espera encontrar. Segue abaixo: 

Quadro 4: Calculo do tamanho da amostra 

n= N.Z².p.(1-p)                     n= 175.(1,645)².0,5.(1-0,5)                    n= 118,38              n= 49                 

(N-1).e²+Z².p.(1-p) (175-1).(0,1)²+(1,645)².0,5.(1-0,5)                  2,42 

Fonte: Calculo do tamanho da amostra BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. – Estatística Básica.  

Com base na análise, a amostra do estudo é significativa, pois 56 > 49. 

 

4.1       Perfil dos estagiários  

 

Tabela 1: Perfil dos Graduandos que fazem ou fizeram estágio. 

INFORMAÇÃO RESUMO 

Gênero 
(64%) do gênero feminino. 

(36%) do gênero masculino. 

Faixa etária 

 

(48%) possuem idade entre 18 e 22 anos. 

(45%) possuem idade entre 23 a 30 anos. 

(7%) possuem idade acima de 31 anos. 

Período 

 

(11%) cursavam o 5° período. 

(16%) cursavam o 6° período. 

(16%) cursavam o 7° período. 

(32%) cursavam o 8° período. 

(25%) cursavam outros períodos, sendo 11 alunos do 9° período e 

3 alunos do 10° período. 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

Conclui-se que mais da metade dos estudantes que tem a prática nas organizações é do 

gênero feminino, referente à faixa etária, a maioria possui entre18 e 22 anos, seguidos dos que 

apresentam de 23 a 30 anos, portanto, os estudantes em estágio não obrigatório podem ser 

considerados maioria jovem iniciando a vida profissional na área contábil. Em relação ao 

período no curso, 57% se encontra no 8º em diante, conforme formação prevista no curso - 

com mínimo de 8 e máximo 12 períodos para a conclusão - é um público que compreende 
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alunos como os prováveis formandos, sujeitos a procura de uma função no mercado de 

trabalho a curto prazo.  

 

4.2       Características do Estágio 

 

O porte das organizações onde os graduandos de ciências contábeis fazem ou fizeram 

estágio predomina o de grande porte, totalizando 46%, em seguida, pequeno porte 34% e por 

fim, médio porte, correspondendo a 20%. Pode confirmar, com base nos achados da pesquisa, 

que os graduandos possuem oportunidades de contato com várias situações e condições de 

vivência organizacional. 

Referente a carga horária, 84% dos entrevistados realizam as atividades nas 

organizações com o contrato de 6 horas diárias e 16% durante 4 horas diárias, estão conforme 

a Lei do Estágio nº 11788 de 2008: 

Art. 10 - A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo 

entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu 

representante legal, e não pode ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, e; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. (BRASIL, 2008) 

A baixa carga horária diária torna-se um atrativo aos estagiários que ainda cursam a 

graduação pela possibilidade de um maior tempo disponível e útil para os estudos. E nos 

períodos de avaliação, “a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, 

segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do 

estudante”. (Lei 11788 de 2008, Art 10). Nesse sentido, as condições do estágio são 

determinadas em lei para que o desempenho acadêmico do graduando não seja comprometido. 

Conforme dados apresentados na pesquisa, a maioria dos graduandos recebe 

remuneração pelo estágio desenvolvido nas organizações com direito a benefícios como vale 

transporte e seguro de vida. Do total 5% não são remunerados, mas recebem o auxílio com o 

valor do transporte. 

 

4.3      O estágio na formação do perfil profissional contábil 

 

A primeira pergunta desse bloco indagava os graduandos quanto à importância da 

prática do estágio na formação do perfil profissional contábil e grande parte, correspondente a 

75%, concorda plenamente que o estágio é uma experiência que contribui para a sua 

formação. Dos entrevistados, 20% concordam em partes, desse contingente, três participantes 
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se justificaram pela atuação nas organizações como mão de obra barata, com tarefas 

rotineiras, sem acesso as informações e atividades coerentes à profissão. Por fim, 5% dos 

alunos discordam da importância do estágio na formação profissional, a justificativa apontada 

por um entrevistado salienta que mais proveitoso seria se tivessem diversas opções de 

projetos práticos na área contábil ofertados pela/na universidade. 

Ao serem questionados sobre o tempo de atuação do estágio na empresa, os 

graduandos informaram conforme sua vivência: 

Tabela 2: Tempo de realização do estágio. 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Até 6 meses 20 36% 

Mais de 6 meses até 12 meses 17 30% 

Mais de 12 meses até 18 meses 5 9% 

Mais de 18 meses até 2 anos 14 25% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

 De acordo com a lei “a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá 

exceder 2 (dois) anos [...]”. (Lei 11788, 2008). Verificou-se que grande parte atua no prazo 

igual ou inferior a seis meses. 

Quanto às oportunidades de estágio, a divulgação ocorre em diversos meios, ao serem 

questionados sobre a ciência das oportunidades, responderam conforme tabela abaixo:  

Tabela 3: Como soube da oportunidade de estágio? 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Através da universidade 3 5% 

Agente de integração empresa 16 29% 

Redes sociais 6 11% 

Sites de relacionamento da empresa 13 23% 

Outros 18 32% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

Os outros se referem: ao site de busca de vagas (apontado por 3 entrevistados), 

indicação (4 entrevistados) e através de amigos (11 entrevistados). O número menos 

significativo foi por meio da universidade. 

Com relação à motivação para realizar o estágio, segue quadro abaixo com o resumo: 

Tabela 4: Motivo que leva os acadêmicos a aderirem à prática do estágio. 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Aperfeiçoamento técnico profissional 13 23% 

Aquisição de experiências para mercado de trabalho 38 68% 

Remuneração e benefícios 5 9% 
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Outros 0 0% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

Ao avaliar a motivação do graduando ao procurar um estágio nas organizações, 

verificou-se que 68% considera a possibilidade da aquisição de experiências do mercado de 

trabalho. Portanto, há a preocupação em aderir a prática das atividades profissionais que possa 

contribuir com o seu desenvolvimento e ser um diferencial na formação profissional. 

 Os graduandos foram indagados sobre o incentivo na realização do estágio. 

Tabela 5: Incentivo para a realização do estágio. 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Por parte dos professores do curso 16 17% 

Por parte da universidade 8  8% 

Por parte dos familiares 32 34% 

Por parte dos amigos 21 22% 

Por parte da empresa concedente 10 11% 

Não houve incentivo 8 8% 

Total 95 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

Verificar se o graduando está recebendo apoio na realização do estágio é necessário 

para que ele tenha suporte na assiduidade dessa atividade sem prejudicar o desempenho 

acadêmico. O período de estágio exige do graduando um planejamento do tempo, incluindo 

vida social, foco na formação superior e uma atuação adequada no ambiente organizacional. 

O graduando assinalou todas as opções condizentes com sua realidade nessa questão e o 

incentivo por parte da família foi o mais considerado, enquanto por parte da universidade foi 

menos significativo. Importante ressaltar que alguns alunos consideram não obter incentivo 

para a realização do estágio. 

Durante a pesquisa, os graduandos foram questionados se as atividades realizadas nas 

organizações por meio do estágio são de acordo com a área de formação dos estudantes. Para 

identificar as áreas específicas, a tabela 6 evidencia as respostas. 

Tabela 6: Área que desenvolve as atividades de estágio. 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Administrativa 9 16% 

Auditoria 1 1% 

Contábil 12 22% 

Contabilidade pública 3 5% 

Custos 0 0% 

Departamento pessoal 5 9% 

Financeira 12 22% 
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Fiscal 11 20% 

Perícia 0 0% 

Outra 3 5% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

A opção outros contempla um estagiário na área de logística e dois estagiários em 

agências bancárias. Portanto, as atividades de estágio dos graduandos contemplam as áreas da 

ciência contábil e não tem desvios significativos. Perícia e custos são as áreas que não 

contemplam nenhum estagiário exercendo a prática nas organizações conforme a pesquisa.  

Para verificar se as atividades realizadas no estágio não obrigatório complementam o 

aprendizado contextualizado em sala de aula, os graduandos foram questionados sobre quais 

disciplinas cursadas permite essa relação: de auxiliar no desenvolvimento das atividades como 

complementação do aprendizado.  

Tabela 7: Disciplinas cursadas no decorrer do curso que auxiliaram no desenvolvimento das atividades 

praticadas no estágio. 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Contabilidade tributária 32 19% 

Contabilidade geral 35 22% 

Contabilidade gerencial 24 14% 

Auditoria 6 4% 

Perícia 1 0,5% 

Controladoria estratégica 17 10% 

Contabilidade pública 6 4% 

Contabilidade avançada 8 5% 

Contabilidade internacional 5 3% 

Elaboração das demonstrações contábeis 23 14% 

Análise das demonstrações contábeis 2 1% 

Laboratório de gestão contábil 1 0,5% 

Outras 4 3% 

Total 164 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

Verificou-se por meio da pesquisa que os entrevistados consideram as disciplinas 

cursadas compatíveis com a área de formação, valendo-se dos meios práticos, onde fora 

estudada a teoria. 97% afirmaram que as atividades realizadas no estágio são fundamentadas 

com as disciplinas cursadas na graduação, sendo as específicas da área contábil que englobam 

a grade curricular do curso de ciências contábeis da UFF. Apenas 3% optaram pela resposta 

outros e justificaram com as seguintes matérias: análise financeira e orçamentária e 

introdução à gestão de pessoas como optativa. Os conteúdos mais aplicados na prática são: 

contabilidade geral, seguidos de tributária, gerencial e elaboração das demonstrações 
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contábeis. Importante ressaltar que todas as disciplinas estão sendo praticadas pelos 

estagiários com oportunidade de conceder experiência no mercado de trabalho nas diversas 

áreas de atuação. 

Os graduandos foram questionados se o estágio praticado nas organizações, conforme 

a vivência das atividades desenvolvidas proporciona experiência necessária para o 

desempenho futuro na sua atividade profissional.  

Tabela 8: Contribuição do estágio para o desempenho futuro da profissão. 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Concordo plenamente 32 57% 

Concordo em partes 21 38% 

Discordo 3 5% 

Total 56 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

A contribuição do estágio praticado na empresa para o desempenho futuro profissional 

do graduando também foi bem avaliada. Essa questão apresentou campo optativo para as 

justificativas.  

A opção “concordo plenamente” foi mencionada por 57% dos entrevistados, seguem 

as justificativas, o estágio: “Permite melhor assimilação dos conteúdos estudados”. “Auxilia 

no desenvolvimento das habilidades.” “A atuação no ambiente competitivo contribui na 

formação do perfil profissional demandado no mercado de trabalho”. ”O espaço permite 

conviver com pessoas experientes em diversas áreas que poderão transpassar informações”. 

“Através do estágio houve maior interesse pelo curso”. 

A opção “concordo em partes” foi justificada conforme a seguir: “Muitas empresas 

contratam estagiários pelo baixo custo e não tem oportunidade de aprofundar os conteúdos 

contábeis”. “Nem sempre a atividade do estágio é compatível com a área de atuação futura, 

mas ainda assim, ajuda no desempenho”. “O estagiário não tem total vivência na função, pois 

muitas empresas se limitam a destinar atividades para serem executadas pelos estagiários”.  

A opção “discordo” é representada por 5% dos alunos, porém não teve justificativa. 

 

4.4       A contribuição do estágio no desenvolvimento das competências profissionais  

 

Conforme definições apresentadas no referencial teórico, a competência abrange: 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes. O curso de ciências contábeis possibilita a 

disseminação do conhecimento ao graduando por meio das aulas teóricas, dos ambientes 

simulados e da prática supervisionada. O estágio tem a coparticipação quanto ao 
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desenvolvimento das habilidades e atitudes adequadas a profissão e maior assimilação dos 

conteúdos teóricos. 

A tabela abaixo evidencia a importância do estágio, na percepção dos alunos que 

fazem ou fizeram estágio dentro das organizações, para o desenvolvimento das competências. 

Tabela 9: A contribuição da vivência do estágio no desenvolvimento das competências profissionais. 

  TOTAL PORCENTAGEM 

Do senso de responsabilidade 47 15% 

Da postura profissional 50 16% 

De técnicas de trabalho em equipe 36 12% 

De técnicas de coordenação e liderança 26 8% 

Boa comunicação verbal oral e escrita 34 11% 

De convivência com outras pessoas 41 14% 

De uma postura proativa 38 13% 

Da prática do Excel 34 11% 

Total 306 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, elaborado pelo autor. 

Essa questão foi apresentada aos graduandos com a possibilidade de assinalar todas as 

opções que considerar verdadeiras conforme a vivência do estágio. Verificou-se que a prática 

do estágio contribui para o desenvolvimento competências profissionais do graduando. 

Conforme a pesquisa, a postura profissional foi a contribuição mais significativa para 

o graduando durante sua atuação no estágio, pois o ambiente organizacional exige 

comportamento adequado. Outro fator relevante de contribuição no processo de aprendizagem 

prática considera-se o desenvolvimento do senso de responsabilidade, exigindo o 

cumprimento das metas, prazos e atividades que são importantes para o andamento da 

organização. A convivência com outras pessoas permite interdicisplinaridade nas relações, 

facilitando o desenvolvimento da habilidade de comunicar-se em ambientes diferentes e com 

hierarquias diversas, de forma oral e escrita.   

A postura proativa é inerente ao bom desempenho das funções e garante visibilidade 

ao estagiário, conforme a pesquisa, o ambiente prático do estágio é importante para seu 

desenvolvimento. As habilidades de liderança e trabalho em equipe também são 

desenvolvidas, porém, não para a maioria. 

Percebe-se que os graduandos entrevistados possuem uma maior percepção de 

desenvolvimento das competências adequadas ao mercado de trabalho durante o processo de 

estágio que somados ao aprimoramento dos conhecimentos teóricos, aproxima-os do mercado 

de trabalho e os prepara para assumir as suas funções como profissional após a graduação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a análise estatística dos dados coletados, verificou-se que o objetivo do estudo 

foi atingido. A amostra é significativa, representada por 56 alunos matriculados no curso de 

ciências contábeis a partir do 5º período, que desenvolveram a prática do estágio nas 

organizações e por um grupo jovem considerado perfil egresso num curto prazo, suscetível à 

inclusão no mercado de trabalho, pois 57% estão no 8º período em diante.    

 Verificou-se que o estágio praticado nas organizações é uma experiência que contribui 

para a formação do perfil profissional contábil conforme percepção dos graduandos de 

ciências contábeis da UFF, considerado importante para desempenho futuro das atividades 

profissionais. 

 Em linhas gerais, constatou-se que as atividades desenvolvidas pelos estagiários são de 

acordo com área de formação dos estudantes, a pesquisa apontou que 95% dos entrevistados 

estão em áreas de atuação específicas da contabilidade.  

 Diante do exposto, 97% afirmaram que desenvolvem atividades no estágio 

fundamentadas com as disciplinas cursadas na graduação, isso faz com que essa atividade seja 

uma forma de complementar o ensino, possibilitando à aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos e a obtenção de experiências úteis ao futuro profissional. 

 De acordo com os estudantes, adquirir experiências profissionais para o mercado de 

trabalho é uma importante motivação ao procurar um estágio não obrigatório. Essa relação 

com o mercado de trabalho denota uma preocupação com o diferencial no currículo 

profissional e torna-se uma oportunidade a priori de contato com o meio produtivo. 

 Essa pesquisa é comparada com as de Torres et al., (2011) e Lavall; Barden (2014) na 

qual os autores chegaram a resultados parecidos: o estágio contribui de forma positiva para a 

formação do perfil profissional dos estudantes e proporciona o desenvolvimento de 

competências profissionais requeridas pelo mercado de trabalho. Importante ressaltar que no 

atual estudo, fez-se a segregação das competências em conhecimentos, habilidades e atitudes 

(CHÁ) conforme o referencial teórico e concluiu que o conhecimento se adquire estudando, 

conforme o dia a dia do curso de graduação, já as habilidades em regra, depende da prática, 

treino, erros e acertos. Nesse contexto, inclui a importância do estágio como reprodução da 

realidade do mercado de trabalho com contribuições no desenvolvimento de habilidades 

durante a execução das atividades. 

 A vivência de um profissional por meio do estágio possibilita ao graduando ter a 

oportunidade de adquirir e aprender as atitudes inerentes à posição, ao meio e à profissão. Os 
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resultados da pesquisa de campo confirmam que os alunos entrevistados possuem maior 

argúcia de desenvolvimento das habilidades e atitudes profissionais durante o processo de 

estágio, as competências mais desenvolvidas são: postura profissional, seguidos do senso de 

responsabilidade, da convivência com outras pessoas, de técnicas do trabalho em equipe e de 

uma postura proativa. A prática do Excel também é apontada como contribuição e por fim, as 

técnicas de coordenação e liderança.  

 Contudo, é preciso que as atividades do estágio sejam acordadas mediante contrato, 

consonantes a lei do estágio nº 11.788/2008, acarretando assim, nas melhores condições de 

trabalho para os estagiários e, consequentemente, um melhor desempenho na realização de 

suas atividades. Por parte da universidade, é importante que tenham controle dos estagiários 

ativos para que a aproximação da prática com o teórico seja reforçado e o incentivo ao estágio 

aconteça por todas as vertentes. Conforme apontado pelos entrevistados, atualmente, o 

incentivo mais significativo é por parte dos familiares e menos significativo por parte da 

universidade.  

 De acordo com os dados da pesquisa, os inquiridos têm ciência da oportunidade de 

estágio através de amigos, internet ou agentes de integração empresa e a universidade é o 

meio menos informativo dessas oportunidades. Nesse sentido cabe sugerir que a instituição 

procure fazer maior integração com o mercado de trabalho, para que juntos atuem na geração 

de novos profissionais com padrão satisfatório de exigência e qualidade. E a partir dessa 

relação, que a universidade possa promover eventos como, por exemplo, feiras de estágio, 

com a finalidade de apresentar oportunidades de trainee e estágio para seus alunos 

aumentando a chance de inserção.  

 Para finalizar, conclui-se que o curso de ciências contábeis da UFF/VR atua com foco 

na formação do perfil profissional esperado do graduando com atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. O estágio praticado na organização, considerado uma atividade opcional, 

complementar e de natureza prática, contribui com essa formação em relação a sua inserção 

no mercado de trabalho, com desenvolvimento de competências profissionais a partir de uma 

vivência da realidade empresarial; e, com oportunidades de atuar nas áreas específicas de 

formação que dará uma base para o desempenho futuro das atividades profissionais. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 Comprovante de Submissão do Artigo  

 


