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RESUMO 

 

 

A discussão em torno da educação no Brasil é desafiadora, visto que o Sistema Educacional 

Brasileiro tanto nos níveis da educação básica quanto da educação superior ainda precisa 

suplantar grandes obstáculos. Diante disso, as instituições de ensino superior possuem um 

importante papel na preparação dos jovens formandos, no que diz respeito a “apresentá-los” 

para o mercado de trabalho, nesse viés, o estágio supervisionado torna-se uma das estratégias 

perante este enfrentamento. As instituições de ensino têm a responsabilidade de fomentar 

parcerias com empresas comprometidas com as competências e habilidades dos cursos, além 

de assegurar que a legislação de estágio está sendo exercida em sua plenitude. Assim, este 

trabalho tem como objetivo geral analisar o programa de estágio oferecido pelas empresas 

conveniadas ao CEFET/RJ e propor políticas internas ao setor de estágio, tendo como 

parâmetros a legislação, as competências e habilidades previstas no currículo do curso de 

engenharia de produção. Para alcançar tal objetivo, adotou-se como metodologia, a 

investigação bibliográfica e o estudo de caso. Os principais resultados indicam que o estágio 

contribuiu para a formação profissional, acadêmica e para o desenvolvimento das 

competências e habilidades do curso em estudo, ainda, ressalta-se o relevante trabalho dos 

supervisores de estágio na empresa, destacando-se como atores que desempenharam com 

qualidade a função a eles incumbida. Apesar dos pontos de sucesso encontrados na pesquisa, 

também foram apontadas algumas fragilidades, as quais divergem da legislação, o que exige 

da instituição promover ações estratégicas para corrigir e mitigar tais problemáticas. Espera-

se que este estudo contribua para que intervenções práticas sejam aplicadas ao setor de estágio 

do CEFET/RJ a fim de aperfeiçoar a prática profissional, como também, proporcionar a 

expansão do debate em torno desta temática. 

 

Palavras-chave: educação, estágio curricular supervisionado, mercado trabalho e engenharia 

de produção. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The discussion of education in Brazil is challenging, as the Brazilian educational system both 

at the levels of basic education as higher education still need to overcome major obstacles. 

Thus, higher education institutions have an important role in preparing young trainees, with 

regard to "introduce" them to the labor market, this bias, the supervised training becomes one 

of the strategies before this confrontation. Educational institutions have a responsibility to 

foster partnerships with companies committed to the skills and abilities of the courses, in 

addition to ensuring that the stage of legislation is being exercised to its fullest. This work has 

as main objective to analyze the internship program offered by member companies to CEFET/ 

RJ and propose internal policies to the stage of industry with the parameters legislation, skills 

and abilities set out in production engineering course curriculum. To achieve this goal, it 

adopted as methodology, bibliographical research and case study. The main results indicate 

that the stage has contributed to the training, academic and skills development and skills from 

the study also points to the important work of the training supervisors in the company, 

standing out as actors who played with quality function to them responsible. Despite the 

success of points found in the search, it was also pointed out some weaknesses, which differ 

from the legislation, which requires the institution to promote strategic actions to address and 

mitigate such problems. It is expected that this study will contribute to practical interventions 

are applied to the stage of industry CEFET/RJ in order to improve professional practice, but 

also provide the expansion of debate on this subject. 

 

 

Keywords: education, supervised internship, labor market and production engineering.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

A educação é a estratégia mais eficaz para o desenvolvimento do indivíduo e, 

consequentemente, para o sucesso do País, tendo-se em vista fatores de ordem econômica, 

social, cultural entre outros. Todavia, a discussão em torno da educação no Brasil é 

desafiadora, visto que o Sistema Educacional Brasileiro tanto nos níveis da educação básica 

quanto da educação superior ainda precisa superar grandes obstáculos. 

A excelência da qualidade educacional é alcançada com políticas públicas eficazes e 

contínuas, as quais devem contemplar desde a educação básica até à educação superior. 

Políticas que não se restrinjam apenas ao acesso do discente nas instituições de ensino, mas 

que tenham como compromisso a permanência e, com isso, aumentando a possibilidade de 

inserção dos alunos no mercado de trabalho (DIAS SOBRINHO, 2013). 

Deste modo, a educação cumprirá com o seu papel, o qual pode ser analisado no Art. 

2º da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional (LDB): 

Art.2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

Se por um lado a expansão do ensino superior no Brasil permitiu um maior acesso de 

pessoas, por outro, trouxe para as IES (Instituições de Ensino Superior) desafios com relação 

ao seu projeto pedagógico. Uma das respostas a estes desafios é o esforço empreendido por 

estas instituições, no sentido de garantir a qualidade do ensino e o ingresso do aluno no 

mercado de trabalho.  

As mudanças no mundo contemporâneo, reflexo das transformações sociais, 

econômicas e das novas tecnologias, exigem respostas das instituições de ensino. As 

particularidades dessas mudanças repercutem diretamente na relação entre formação 

profissional e transformações no mercado de trabalho. 

Diante disso, o ensino superior brasileiro – em todas as categorias como definido em 

lei, (Decreto n. 3.860 de 9 de julho de 2001), ou seja: Universidades, Centros Universitários, 

Faculdades e Faculdades integradas, Institutos superiores e Escolas Superiores, Centros de 
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Educação Tecnológica  – devem acompanhar essas mudanças com o objetivo de cumprir com 

a sua prioridade: ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2001).  

Neste contexto, o estágio curricular se transformou em um importante meio de 

ingresso dos discentes no mercado de trabalho. O estágio visa ao aprendizado de 

competências próprias do curso, alicerçado na aproximação entre teoria e prática, propõe à 

formação do profissional crítico e inovador. Como assinalado no Art. 1º da Lei nº 11788, de 

25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes: 

Art. 1o  Estágio é 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, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho (BRASIL, 2008). 

As instituições de ensino detêm a responsabilidade de fomentar parcerias com 

empresas comprometidas, as quais devem garantir as competências e habilidades dos cursos, 

além de assegurar que a legislação de estágio está sendo exercida em sua plenitude.  

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA  

Considerando a relevância do estágio curricular supervisionado na formação 

profissional do aluno, o CEFET/RJ, por meio da Divisão de Integração Empresarial (DIEMP), 

tem firmado parcerias com muitas empresas, a fim de possibilitar e garantir a realização da 

prática profissional dos seus discentes.  

Assim, para que os alunos sejam encaminhados para o estágio é necessário à 

celebração de um convênio para a concessão de estágios entre a instituição de ensino e a 

empresa, este tem a validade de cinco anos.  

Contudo, embora exista um trâmite de documentos para a realização do convênio entre 

a empresa e o CEFET/RJ, a DIEMP, não possui uma forma de analisar o programa de estágio 

oferecido pelas empresas conveniadas a esta instituição de ensino. Este é um fator 

fundamental para uma formação profissional de qualidade, bem como, para a inserção do 

aluno no mercado de trabalho. 
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Além disso, percebe-se que existem muitas dúvidas tanto entre os discentes/estagiários 

quanto entre os responsáveis pelo estágio nas empresas, dúvidas estas que surgem, em sua 

maioria, nos últimos dias do estágio, quando a vigência está sendo finalizada. O que permite 

questionar se todo o processo do estágio tem se estabelecido conforme os parâmetros da 

legislação.  

Sendo assim, o problema da pesquisa consiste em analisar o programa de estágio 

oferecido pelas empresas parceiras - entende-se como programa de estágio, desde o processo 

seletivo, o qual o discente é submetido até o acompanhamento e as condições nas quais o 

estágio é desenvolvido - se este está em conformidade com a legislação e com as 

competências e habilidades previstas no currículo do curso de engenharia de produção do 

CEFET/RJ. 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 Objetivo Geral  

Analisar o programa de estágio oferecido pelas empresas conveniadas ao CEFET/RJ e 

propor políticas internas ao setor de estágio, tendo como parâmetros a legislação, as 

competências e habilidades previstas no currículo do curso de engenharia de produção. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as competências e habilidades oferecidas no curso de engenharia de 

produção do CEFET/RJ;  

 Analisar o programa de estágio das empresas conveniadas;  

 Identificar as contribuições do estágio para o desenvolvimento das competências e 

habilidades do engenheiro de produção;  

 Indicar ações estratégicas de melhorias ao setor de estágio do CEFET/RJ;  

1.4 PERGUNTAS DA PESQUISA 

Neste contexto, surgem as questões que nortearão este estudo: 

 Quais os principais aspectos caracterizam as competências e habilidades do curso 

de engenharia de produção? 
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 Quais seriam os critérios para analisar o programa de estagio das empresas 

conveniadas? 

 Como seria o procedimento para identificar as contribuições do estágio para o 

desenvolvimento das competências e habilidades do engenheiro de produção?  

 De que maneira o setor de estágio do CEFET/RJ pode aprimorar o seu trabalho? 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca - CEFET/RJ, instituição de ensino reconhecida por propiciar uma educação de 

qualidade, fundamentada em atividades de ensino, pesquisa e extensão. A investigação tem 

como foco os discentes de graduação do curso de engenharia de produção deste Centro, 

regularmente matriculados na disciplina de estágio supervisionado no ano de 2015.  

Esta delimitação se deve ao tempo restrito da pesquisa e a elevada quantidade de 

cursos, visto que, atualmente, o CEFET/RJ comporta um total de 18 cursos de graduação. 

Quanto à escolha pela engenharia de produção se justifica por ser o curso que dispõe de maior 

número de estagiários, indicativo revelado nos últimos relatórios internos da Divisão de 

Integração Empresarial (DIEMP). Deste modo, pretende-se que essa mesma abordagem seja 

implementada aos demais cursos de graduação, sendo esta, uma baseline para estudos futuros. 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E MOTIVAÇÃO 

O programa de estágio oferecido pelas empresas conveniadas ao CEFET/RJ precisa 

estar coerente ao modelo de educação proposto por esta instituição. Por consequência, o tema 

escolhido se torna relevante, pois o ensino de qualidade requer a práxis, a teoria e a prática. 

Esta é adquirida, principalmente, por meio do estágio curricular.  

O estágio curricular é um instrumento que faz parte do projeto pedagógico dos cursos 

de graduação do CEFET/RJ. Além disso, é o primeiro contato do aluno no mercado de 

trabalho. Por isso, precisa estar ajustado às competências e habilidades dos respectivos cursos. 

Nesse viés, faz-se necessário ressaltar também o papel das empresas, sejam elas, públicas, 

privadas e agentes de integração, a saber, que são estas que complementam a formação do 

aluno por meio da prática profissional.  
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Contudo, as competências dos cursos somente serão exercidas se as empresas 

estiverem comprometidas com o projeto pedagógico do curso. Com isso, verifica-se a 

importância de analisar o programa de estágio oferecido pelas empresas conveniadas ao 

CEFET/RJ.  

A motivação para a realização dessa pesquisa se revela, a priori, pelo compromisso 

por uma educação profissional de qualidade que tenha como escopo a garantia das 

competências e habilidades dos cursos. Assim, faz-se necessário criar subsídios concretos que 

sejam capazes de assegurá-la. 

Adicionalmente, o interesse por essa temática reside no fato da pesquisadora estar 

trabalhando no setor de estágio deste Centro e perceber a necessidade de ações que visam à 

melhoria e garantia do estágio curricular de qualidade, o qual reflete diretamente na forma que 

as empresas conduzem seu programa de estágio. 

Dessa forma, este estudo revela-se de suma importância para o CEFET/RJ, uma vez 

que busca aprimorar o desempenho do setor de estágio deste Centro a fim de proporcionar 

uma prática profissional de qualidade pautada na legislação. Além disso, apresenta-se 

relevante também para a comunidade acadêmica, posto que provoca reflexões acerca desta 

temática.  

1.7 SÍNTESE DAS ETAPAS DE PESQUISA 

A metodologia a ser utilizada neste estudo envolve a análise teórica e a pesquisa 

exploratória e qualitativa, com a proposta de realizar coletas de dados a partir de 

questionários.  

Sendo assim, primeiramente, será realizado um levantamento da pesquisa bibliográfica 

a fim de se criar um embasamento teórico. Segundo Tachizawa e Mendes (2003), o trabalho 

monográfico de análise teórica evidencia uma organização de ideias oriundas de bibliografia 

de autores renomados que escreveram sobre o tema proposto. 

Em seguida, serão coletados dados das empresas e do programa de estágio oferecido 

pelas mesmas, a partir de questionários preenchidos pelos discentes/estagiários do curso de 

engenharia de produção, matriculados na disciplina de estágio supervisionado. Por último, os 

dados coletados serão tratados e analisados. 

A figura 1 ilustra a estrutura metodológica desse estudo com o intuito de proporcionar 

uma melhor compreensão da pesquisa. Esta foi elaborada com base nas estruturas 
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organizacionais das dissertações de LIMA, 2013 e GUIMARÃES, 2013, apresentadas ao 

mestrado em Sistema de Gestão da UFF. 

 

 

 

 

Figura 1 - Estrutura metodológica do trabalho 

                                           Fonte: a própria autora 
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1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos: 

O capítulo 1 retrata os aspectos introdutórios gerais, como: apresentação do tema, 

problema da pesquisa, objetivos, perguntas da pesquisa, delimitação, importância do estudo e 

motivação, síntese das etapas de pesquisa e organização do estudo; 

O capítulo 2 proporciona uma revisão bibliográfica que visa a descrever os conceitos 

dos principais teóricos referentes às temáticas abordadas, como forma de embasar 

academicamente esta dissertação; 

O capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa; 

O capítulo 4 descreve o estudo de caso, a partir dos questionários; 

O capítulo 5 apresenta as propostas de melhorias aos problemas encontrados na 

pesquisa; 

O capítulo 6 apresenta as principais conclusões do trabalho e aponta possíveis direções 

para a realização de estudos futuros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, apresenta-se a revisão da literatura acadêmica, a qual três vertentes são 

abordadas: o sistema nacional de educação; o papel do estágio curricular supervisionado; e, o 

mercado de trabalho. 

2.1 O SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

O presente tópico se organiza da seguinte forma: inicialmente, uma breve descrição da 

educação no Brasil, tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB/1996), a qual prevê os fundamentos, estruturas e normatização do sistema educacional 

brasileiro. Em seguida, é abordado o ensino superior no Brasil, seus desafios e conquistas. 

2.1.1 A Educação no Brasil 

A educação é o resultado da ação das manifestações sociais e culturais.  A mesma se 

desenvolve em todo tempo e em todos os espaços, em casa, na escola, na relação com os 

outros. No princípio, a educação não era caracterizada da maneira formal, tal qual se conhece 

nos dias de hoje através da instituição, as práticas educativas eram expressas cotidianamente e 

administradas pelas famílias.   

Segundo Souza et. al (2013), a Constituição Federal (CF) de 1988 permitiu muitos 

progressos para a sociedade em todos os âmbitos e, ainda, suscitou mudanças na legislação 

educacional, elaborando normas mais adequadas às transformações democráticas do país. A 

CF (1988) em seu artigo 205 assegura que a educação é um direito de todos, dever do Estado 

e da família, sendo seu escopo o desenvolvimento pleno do ser humano, o preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Todavia, o campo educacional só foi regulamentado oito anos depois da CF (1988), 

com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. A LDB foi criada com a 

proposta de oferecer uma educação de qualidade e igualitária como direito de todos, 

atualmente é referência às políticas de educação e orienta ao entendimento do atual sistema 

educacional brasileiro (BRASIL, 1996). 

De acordo com a LDB (1996), a finalidade da educação é desenvolver plenamente o 

educando, prepará-lo para o exercício da cidadania e para o trabalho. A proposta é 

desenvolver alunos pensantes e que conduzam as suas práticas com responsabilidade, isto se 
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resume em uma questão de cidadania, afinal, exercer a cidadania é ter consciência dos direitos 

e responsabilidades. Esta ideia resgata o importante papel da educação como mediadora, 

sendo aquela que proporciona a todos as capacidades intelectuais e cognitivas para atuarem de 

fato na vida pública (LÚCIO, 2013). 

A LDB (1996), também aborda quanto à organização e a estrutura da educação 

nacional, atribuindo ao Brasil um modelo federativo, composto pela União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, sendo a relação entre os entes federados pautada na 

cooperação, visando o bem-estar de todos os cidadãos.  A CF (1988) em seu artigo 211 

reforça essa concepção e, além disso, destaca que os entes federados devem se organizar a fim 

de manter a colaboração com seus sistemas de ensino. 

Assim, cada ente federado possui competências e responsabilidades que são 

determinadas no ordenamento legal.  A LDB, no seu artigo 8º, parágrafo 1°, assinala que a 

União está incumbida de coordenar a política nacional de educação, articulando os diferentes 

níveis e sistemas; ainda, compete a mesma, autorizar, credenciar, e avaliar os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.  

A CF (1988) também descreve como dever da União a organização do sistema federal 

de ensino e o dos Territórios, assim como, o financiamento das instituições de ensino públicas 

federais, garantindo a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios. 

Aos Estados cabem assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 

ensino médio. Já os municípios deverão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil e, somente, poderão atuar em outros níveis de ensino quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 

percentuais mínimos da receita de impostos vinculados à educação pela CF (1988). Ao 

Distrito Federal compete as mesmas responsabilidades dos Estados e Municípios (BRASIL, 

1996). 

A LDB (1996) ainda dispõe sobre os níveis e modalidades da educação e ensino, 

sendo os níveis compostos pela: educação básica (educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio) e educação superior que abrange os cursos e programas, a seguir: cursos 

sequenciais por campo de saber, graduação, pós-graduação e extensão. Já as modalidades da 

educação estão caracterizadas em: educação profissional, educação especial, educação de 

jovens e adultos e educação à distância (EAD). 
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Os sistemas de ensino estão classificados em: sistema federal, sistemas dos Estados e 

do Distrito Federal e, sistemas municipais. Sendo seus órgãos Administrativos distribuídos da 

seguinte forma: Federais, composto pelo Ministério da Educação (MEC) e Conselho Nacional 

de Educação (CNE); Estaduais, inclui a  Secretaria Estadual da Educação (SEE) e a Diretoria 

de Ensino (DE); e, Municipais, constituídos pela Secretaria Municipal de Educação (SME), 

Coordenadoria de Ensino (CE) e Conselho Municipal de Educação (CME). 

 Além disso, vale salientar que existem dois tipos de categorias administrativas para as 

instituições de ensino nos diferentes níveis, são estas: públicas e privadas. As instituições 

públicas são criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público. Ao passo 

que as instituições privadas são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado. Estas compreendem as seguintes categorias: particulares, comunitárias, 

confessionais e filantrópicas. 

As instituições denominadas particulares são instituídas, em sentido estrito, pelo 

direito privado; as comunitárias são aquelas que incluem em sua entidade mantenedora 

representantes da comunidade; as confessionais atendem determinada orientação confessional 

e ideologia específicas; e, as filantrópicas prestam serviços à população, na forma da lei 

BRASIL, 1996). 

Diante do exposto, pode-se perceber que a legislação brasileira muito avançou nas 

últimas décadas, no esforço de tornar a educação integral um direito de todos os cidadãos 

brasileiros. Contudo, ainda existem muitos desafios que perpassam o campo educacional 

desde a educação básica à educação superior. Nesse sentido, muito se tem discutido sobre a 

democratização da educação e a expansão da escolaridade em todos os níveis da população.  

Como destaca Dias Sobrinho (2013), faz-se necessário alargar o conhecimento da 

população, tanto no sentido da formação pessoal de cada individuo, quanto para exercer a 

cidadania. Esta prática se torna essencial para ampliar a qualidade de vida das pessoas e 

fortalecer os valores da democracia. Vale destacar que este discurso não tem a pretensão de 

posicionar a educação como salvadora, mas, sim, de enfatizar a sua importância no processo 

da formação humana integral dos educandos e, portanto, um instrumento a ser utilizado para o 

sucesso do País, em todos os âmbitos: econômico, cultural, social, dentre outros. 

O autor acrescenta que a educação é um bem público imprescindível, deste modo, é 

direito de todos e dever do Estado. Como bem público, a educação necessita ser de qualidade. 

Assim, cabe ao Estado propiciar condições para que isto ocorra em sua essência. Todavia, a 

responsabilidade deste deve acontecer em um contexto de solidariedade, solidariedade esta, 

que requer o exercício da cidadania.  
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Finalmente, observa-se que a LDB apesar de propor inovações e eficiência no sentido 

da regulamentação da educação nacional, ainda não gerou uma política efetiva de acesso a 

uma educação de qualidade para todos. Portanto, a busca pela melhoria da qualidade de 

ensino, acesso e permanência continuam sendo temas em destaque. Observa-se que foram 

realizadas poucas adaptações na LDB, logo, a legislação não acompanhou as reais 

necessidades e transformações da educação no decorrer dos anos, o que impacta diretamente 

no progresso do sistema educacional. 

2.1.2 O Ensino Superior 

A educação superior é um nível de ensino de extrema importância para o 

desenvolvimento da economia do País. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB, 1996) a finalidade da educação superior é habilitar os discentes para o 

mercado de trabalho e para a participação no desenvolvimento da sociedade. Diante disso, a 

relação do contexto social, histórico e econômico da educação superior no Brasil está 

atravessando um período particular e de grandes desafios (MOROSINI, 2014). 

Assim, temas como expansão do ensino superior, democratização, acesso, qualidade 

do ensino, educação mercadológica, a relação entre instituição educacional superior (IES) 

pública e privada estão sendo muito discutidos nesses últimos dias. Desta forma, para uma 

melhor compreensão do cenário atual que se encontra a educação superior, faz-se necessário 

uma breve análise desta. 

De acordo com o Mistério da Educação o ensino superior no Brasil é oferecido pelas 

seguintes instituições: universidades, estas, devem ofertar, obrigatoriamente, atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão, possuem autonomia para criar cursos sem pedir permissão 

ao MEC. Estão obrigadas a manter um terço de mestres ou doutores e um terço do corpo 

docente em tempo integral; os centros universitários, assim como as universidades, possuem 

graduações em vários campos do saber e são dotados de autonomia para criar cursos no 

ensino superior, estão obrigados a manter um terço de mestres ou doutores e um quinto do 

corpo docente em tempo integral; as faculdades atuam em um número pequeno de áreas do 

saber, não têm autonomia para criar programas de ensino; institutos superiores, para efeitos 

regulatórios, equipara-se a universidade tecnológica; e, pelos centros federais de educação 

tecnológica, para efeitos regulatórios, compara-se a centro universitário. No que tange à 

organização, o Decreto nº 5.224 (2004) determina que são instituições de ensino superior 

pluricurriculares, especializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e 
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modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica 

(BRASIL. 2004). 

Os estudantes podem optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura e 

formação tecnológica. Quanto aos cursos de pós-graduação, os mesmos, são compostos em 

lato sensu, (especializações e MBAs) e, strictu sensu (mestrados e doutorados).Vale salientar 

que ainda é ofertada a modalidade de ensino a distância (EAD), a qual o aluno deve ter 

frequência mínima de 75% das aulas e avaliações. A unidade responsável por garantir a 

legislação educacional e a qualidade dos cursos superiores é a Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior (Seres), órgão do Ministério da Educação (MEC). 

O atual Decreto nº 5.773 em seu Art. 12 dispõe  como as instituições de educação 

superior serão credenciadas, de acordo com sua organização e respectivas prerrogativas 

acadêmicas, sendo as mesmas classificadas em: faculdades; centros universitários; e, 

universidades (BRASIL, 2006). A tabela 1 a seguir ilustra quanto ao número de IES no Brasil 

e o número de matrículas de graduação, por organização acadêmica (INEP, 2013).  

 

Organização Acadêmica 
Instituições Matrículas de Graduação 

Total % Total % 

Total 2.391 100,0% 7.305.977 100,0% 

Universidades 195 8,2% 3.898.880 53,4% 

Centros Universitários 140 5,9% 1.154.863 15,8% 

Faculdades 2.016 84,3% 2.131.827 29,2% 

Ifs e Cefets 40 1,7% 120.407 1,6% 

Tabela 1 - Número de IES e de matrículas de graduação 

Fonte: MEC/Inep; Tabela elabora pelo INEP/Deed 

 

A partir dos dados da tabela 1, observa-se que no Brasil existem 2.391 instituições de 

ensino superior. O número de faculdades é maior, com a participação de 84,3%, porém o 

número de alunos matriculados nessa categoria é menor se comparado com as matrículas das 

universidades que totalizam 53,4%. Dados do INEP (2013) revelam também que existe um 

total de 301 IES públicas (federal 106, estadual 119 e municipal 76) e 2.090 IES privadas. A 

tabela 2 a seguir explana como as IES estão divididas por regiões. 
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Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Total 

Pública 26 68 141 47 19 301 

  

Federal 17 28 34 17 10 106 

Estadual 5 16 79 15 4 119 

Municipal 4 24 28 15 5 76 

Privada 120 378 1.004 366 222 2.090 

Total 146 446 1.145 413 241 2.391 

Tabela 2 - Número de IES por regiões 

Fonte: (INEP, 2013) 
 

Verifica-se que a região sudeste possui um maior número de IES, totalizando 1145, ao 

passo que a região norte integra o menor número, apenas 146. Desta análise vale destacar o 

Estado de São Paulo, segundo pesquisas do INEP (2013), há um total de 590 IES perfazendo 

um número maior que o total das respectivas regiões brasileiras, sendo que 500 destas são 

compostas por IES privadas. No Rio de janeiro há um total de 134 IES, sendo 24 públicas e 

110 privadas, distribuídas da seguinte forma: 17 universidades, 17 centros universitários, 97 

faculdades, 2 institutos federais e 1 CEFET. 

Diante disso, faz-se necessário esclarecer quanto à dependência administrativa das IES 

brasileiras, podendo ser: públicas (federais, estaduais e municipais), estas instituições são 

financiadas pelo Estado, e não cobram matrícula ou mensalidade; e, privadas, estas são 

administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com ou sem finalidade de 

lucro. As instituições privadas sem finalidade de lucro, já referidas anteriormente, são as: 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 

Segundo Marques (2013), no período de 1945 a 1964 se constatava no Brasil um 

maior número de matrículas nas instituições públicas, ao passo que as universidades 

particulares existentes eram voltadas as instituições religiosas, totalmente desprendidas do 

lucro. Todavia, no final dos anos 60 este quadro é modificado, pois houve uma expansão das 

universidades públicas e, também, privadas, em detrimento do projeto de desenvolvimento 

econômico do país. 

A questão a ser destacada é que junto com o crescimento das faculdades privadas foi 

progredindo, de igual modo, um novo modelo de educação superior, o qual passou a 

apresentar uma ideologia de mercado. Essa tendência predomina ainda hoje na maioria das 

universidades privadas. Assim, Marques (2013) aponta que a matrícula da educação superior 

pública perdeu a sua predominância para as instituições particulares, que por sinal estão a 

cada dia avançando. Como pode ser comprovado no gráfico 1, a seguir (INEP, 2013). 
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Gráfico 1 - Evolução das matrículas de educação superior de graduação, por categoria administrativa 

Brasil 1980- 2013 

Fonte: MEC/Inep 

  

O autor adiciona que a hegemonia do setor privado no ensino superior, perpassa por 

vários momentos históricos do País, com isto, há um reforço do embate entre o público e o 

privado. Esta inclinação comprova a negligencia do Estado em uma área de fundamental 

importância, acarretando o fortalecimento de investimentos privados em um setor que deveria 

ser público. Haja vista que a educação superior tem por essência a característica de bem 

público, logo, é direito de todos os cidadãos e dever do Estado. 

Chan e Lin (2015) retratam que em Taiwan houve um processo semelhante ao do 

Brasil, no que tange ao modelo de expansão do ensino superior. Com o argumento político de 

aumentar o acesso e a cidadania através de mais oportunidades de ensino, o governo de 

Taiwan incentivou o crescimento de instituições de ensino superior, todavia, esta iniciativa 

repercutiu em um avanço das universidades privadas, compondo quase todo sistema de ensino 

desse país. No entanto, os autores assinalam que esta rápida expansão pode criar grandes 

desafios para o mercado de trabalho, uma vez que a qualidade do ensino não conseguiu 

acompanhar esta massificação do ensino superior. 

Para Ribeiro (2012), a política educacional brasileira ficou a mercê das decisões 

econômicas, o que tem determinado o atual modelo de educação superior. Vale frisar que esta 

maneira de interpretar a educação não pretende negar a sua eficácia e influência no 

crescimento econômico do país, como também, a sua responsabilidade em construir uma 

sociedade mais esclarecida e forte. Entretanto, o que se destaca é a real finalidade da educação 
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que transcorre o horizonte da economia. Na realidade, a educação defendida é aquela que 

concomitantemente contribui para o desenvolvimento econômico da sociedade, respeitando o 

princípio democrático. 

A partir do descrito, observa-se que o panorama das IES privadas no Brasil pouco 

mudou ao longo dos anos, o que se verifica são diferentes atuações. Lima (2013) descreve 

sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), este tem como proposta ofertar 

educação de qualidade para todos.  

Todavia, para que as metas do PDE fossem alcançadas três aspectos foram 

considerados relevantes, a saber: reestruturação e expansão das universidades, concretizando-

se através do REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais) e PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil); 

democratização do acesso estabelecida pelo PROUNI (Programa Universidade para Todos) e 

pela reformulação do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) e, 

ainda, pela avaliação e regulação por meio do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior) via ENADE - Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes - (LIMA, 

2013).  

Para Silva e Veloso (2013) o REUNI é um instrumento que possibilita a expansão e 

visa proteger a Universidade pública, ainda, tem como finalidade oferecer a expansão 

democrática do acesso ao ensino superior o que permite o crescimento de alunos de camadas 

menos favorecidas em IES públicas. Todavia, essa iniciativa apresenta algumas contradições, 

como a insuficiência de investimentos diante da demanda, privatização do espaço público e 

aceleração da formação dos estudantes, entre outros. 

Segundo Prestes et al. (2012) o PROUNI foi criado com o argumento de democratizar 

o ensino, tem como proposta oferecer bolsas parciais ou integrais a estudantes de baixa renda, 

com deficiência, autodeclarados afrodescendentes, indígenas e professores da escola básica 

pública, em cursos de educação superior em instituições privadas. Assim como o PROUNI, 

outro instrumento que propicia a expansão do ensino superior em instituições privadas é o 

FIES, programa criado pelo Ministério da Educação (MEC) destinado à concessão de 

financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais não 

gratuitos. A partir da Lei nº. 11.552 de 19/11/2007, o FIES se tornou ainda mais atrativo, pois 

modificou a sua forma de financiamento possibilitando um período de carência e diminuição 

de juros para os estudantes (BRASIL, 2007). 

Estas ações do governo sem dúvida permite um maior acesso ao ensino superior e, 

com isso, oportuniza o ingresso de alunos que outrora não tinham condições financeiras. Para 
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Silva e Veloso (2013), a maior possibilidade de acesso através de políticas públicas revelam 

avanços no crescimento de alunos matriculados e altera o quadro de desigualdade que 

perpassa a história das IES no Brasil. Contudo, essas ações ainda não conseguiram resolver a 

problemática da educação, pois medidas como a permanência dos estudantes e o fator 

qualidade do ensino ainda são limitadas.  

Os indicadores evidenciam que um número elevado de alunos matriculados na 

educação superior possui déficit de aprendizagem. Conforme destaca Lima (2013), pesquisa 

divulgada pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM, 2012) e pela ONG Ação Educativa (2012) 

revela que 38% dos alunos matriculados em educação superior não dominam habilidades 

básicas de leituras e escritas. Esta realidade é bastante preocupante, pois remete diretamente 

ao crescimento de universidades de baixa qualidade.  

Nesse sentido, Hoffmann et al. (2014) destacam a importância da avaliação como um 

instrumento de controle e avanço no desempenho das IES. O Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) foi instituído pelo MEC com a intenção de avaliar a 

qualidade das (IES) tanto públicas quanto privadas, o SINAES é orientado por indicadores 

como: conceito preliminar de curso (CPC) e Índice geral de cursos (IGC). 

Diante do exposto, verifica-se alguns avanços na política de acesso, que são 

reconhecidos como válidos em algumas perspectivas, porém como  apontam Silva e Veloso 

(2013), algumas indagações são indispensáveis: “quem acessa?; qual é o tamanho do acesso?; 

que tipo de acesso?; acessar promove que outros acessos”? Como se constata essas políticas 

afirmativas são sujeitas à críticas, devido as deficiências existentes. Isto se justifica pelo fato 

das políticas de acesso serem pensadas de forma isoladas, o que não possibilita soluções 

concretas, apenas fortalece a ideia paliativa de inserção das reformas. O desafio do acesso 

implica em combinar: o ingresso, a permanência e a formação qualificada do ensino. 

Para Dias Sobrinho (2013), a democratização da educação, compreendida como a 

expansão do acesso, de fato, precisa ter o seu valor reconhecido como política de inclusão de 

pessoas que ao longo da história foram deixadas à margem da sociedade. Entretanto, o 

processo de democratização deve ser acompanhado da qualidade da formação e do 

conhecimento. Se as ações afirmativas não forem conduzidas por essa perspectiva, ocorre o 

que Dias Sobrinho (2013) denomina de “democratização excludente”.  

O termo “democratização excludente”, provocador, como ressalta o autor, é utilizado 

para enfatizar o direito de uma educação de qualidade para todos, independente da condição 

social e econômica. Visto que ampliar uma educação de baixa qualidade, apenas resolve 
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parcialmente a problemática educacional, mas não contribui para uma sociedade democrática, 

justa e igualitária. 

À vista disso, demonstra a urgência em investimentos efetivos de políticas públicas 

para educação superior.  Para tal, faz-se imprescindível, ações que visem à qualidade do 

ensino, bem como, o reconhecimento do processo de privatização e a característica 

mercadológica que influenciou e influencia uma grande parcela das universidades privadas e 

que foram determinantes para regulamentação desse nível de ensino. A mudança desse 

cenário exige a atuação efetiva do Estado com a participação de todos os atores sociais 

envolvidos nesse processo.  

Como afirma Silva Junior et al. (2014) a transformação dessa realidade perpassa por 

uma atitude de mobilização de toda a sociedade, frente a esse modelo de regulamentação 

implementado à séculos que obscurece a qualidade da educação oferecida pelas IES públicas 

e privadas.  

Diante de tudo que foi exposto, nota-se que o fenômeno da expansão de acesso da 

educação superior no Brasil foi marcado pelo aumento exponencial de instituições do setor 

privado e por dados quantitativos, fortemente caracterizados por atividades empresariais e, 

não, acadêmicas. As políticas públicas empreendidas não atuaram de forma solucionadora, tão 

somente, reforçaram o controle do sistema capitalista que historicamente prevalece no País 

(ALMEIDA et al. 2012). 

Assim, pode-se concluir que o processo de universalização da educação superior no 

Brasil, mesmo com os investimentos em políticas públicas na contemporaneidade apresenta 

muitas fragilidades. Em tal caso, surge o seguinte questionamento: qual alternativa a ser 

implementada a fim de transformar a universidade em um espaço democrático, humanizado e 

distante de reformas pautados em ideais mercadológicos. Prestes et al. (2012) sugerem que o 

caminho a ser traçado configura-se na adoção de políticas que garantam maiores recursos, 

uma maior e melhor infraestrutura para a educação, além de modelos de gestão capazes de 

implantar “boas práticas” administrativas. Para tal, faz-se necessário romper com velhas 

estruturas. 

Seguindo esse viés, a IES cumprirá com o seu papel de proporcionar, ou melhor, 

favorecer o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, igualitária e ética. Promovendo o 

avanço em excelência das suas principais frentes: ensino, pesquisa, extensão e gestão. O que 

se configura na prioridade de incluir grupos tradicionalmente excluídos a uma educação 

superior de qualidade. Esta linha de pensamento evidencia uma educação pautada no princípio 
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da equidade, o qual dispõe uma educação superior de qualidade para todos, que vislumbre 

preparar o educando para a vida em sociedade e para o trabalho. 

2.2 O PAPEL DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

As transformações políticas e econômicas nas últimas décadas impactaram 

diretamente o mercado de trabalho, tornando-o cada vez mais competitivo e exigente. A 

reestruturação produtiva criou um novo cenário macroeconômico mais restritivo, com menos 

ofertas de trabalho nos modelos formais, assim, conseguir um emprego requer do candidato 

determinadas competências, habilidades, qualificações e certa competição para permanecer 

neste mercado. 

Outro aspecto a ser ressaltado é o avanço da tecnologia que atingiu todos os setores da 

economia, exigindo das organizações uma gestão diferenciada da força de trabalho e, por 

conseguinte, uma reorganização do emprego em todo país. O acirramento da competitividade 

entre as empresas foi intensificado, levando-as a reduzir o quadro de funcionários e, a 

aumentar a demanda de trabalho para aqueles que conseguiram permanecer empregados em 

meio a esse “turbilhão” de mudanças. 

 Cruz et al. (2012) assinalam que no Brasil as diferentes práticas organizacionais se 

expandiram diante da intensa competitividade entre as empresas, deste modo, há uma 

competição por empregados, em todos os níveis estruturais, desde aqueles mais qualificados 

aos de estratos mais baixos de qualificação.  Esta ação revela a ausência do Estado em 

incentivar políticas públicas que estimulem a geração de empregos e, ainda, em promover à 

capacitação para o mercado de trabalho. 

Este fenômeno não é característico somente do Brasil. Chan e Lin (2015) assinalam 

que em Taiwan devido à política de expansão do ensino superior, o mercado de trabalho 

configura-se ainda mais competitivo para graduados. Aos jovens discentes foi facilitado o 

recebimento do diploma, em contrapartida, não lhes foram garantido uma carreira 

profissional. Dessa forma, conseguir um bom emprego no país em questão, tornou-se um jogo 

cada dia mais difícil de ganhar.   

Para Sobrosa et al. (2013) o mundo do trabalho tem se revelado de forma complexa, 

sofrendo modificações cada vez mais rápidas, isto tem influenciado a maneira como o jovem 

entende e se posiciona no mesmo. Tais fatos são reflexos da evolução tecnológica, novas 

gestões e acontecimentos históricos da sociedade atual. Esta conjuntura exige do jovem 

qualificação permanente, flexibilidade e inovação. 
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Dessa forma, a expressão mercado de trabalho tem gerado certa insegurança, em 

especial, no jovem universitário que acabara de se formar e precisa estar inserido nesse novo 

contexto que traz consigo signos indecifráveis e, além disso, o constrange a necessidade de 

ser produtivo para a sociedade e para si mesmo. O dilema vivenciado por muitos jovens se 

resume em como se preparar para o desconhecido (DIAS e SOARES, 2012). 

Segundo Silva et al. (2013) os estudantes universitários no período em que estão 

finalizando o curso, geralmente demonstram preocupação e muita expectativa com o seu 

futuro profissional. Neste momento costuma surgir dois tipos de sentimentos: alguns ficam 

intimidados com o porvindouro que lhes esperam, e temem não estarem preparados para 

enfrentar o tão esperado mercado de trabalho. Outros são mais otimistas e, aproveitam as 

oportunidades vivenciadas na academia para, o quanto antes, transformá-las em aprendizagem 

na carreira futura.  

Adentrar no mercado de trabalho e manter-se nele requer um exercício constante de 

aprimoramento, para atender as qualificações que são exigidas pelas organizações. Visto que 

possuir um diploma de nível superior não garante empregabilidade. Embora valha destacar a 

pesquisa realizada por Oliveira et al. (2013) a qual revelou que estudantes satisfeitos com a 

suas respectivas instituições de ensino e com o curso escolhido têm uma maior probabilidade 

de serem contratados e de construírem uma carreira de sucesso. 

Por falar em carreira, Munhoz e Silva (2012) define-a como um processo que se inicia 

na infância e percorre toda a história acadêmica do aluno. Isto confere a instituição de ensino 

a reponsabilidade na preparação para o trabalho dos seus discentes. Observa-se ainda que a 

preparação para o trabalho no sentido institucional não pode se restringir apenas à aquisição 

do conhecimento ou de habilidades acadêmicas básicas, significa proporcionar valores e 

pensamento crítico. 

Diante disso, as instituições de ensino superior possuem um importante papel na 

preparação dos jovens formandos, no que diz respeito a “apresentá-los” para o mercado de 

trabalho, portanto, o estágio supervisionado torna-se uma das estratégias perante este 

enfrentamento. A realização do estágio contribui para amenizar a insegurança, a ansiedade e, 

além disso, permite que o futuro profissional se perceba coautor da realidade (DIAS e 

SOARES, 2012). 

Para Alves (2013) o estágio tem se tornado cada vez mais um aliado dos estudantes, 

diante das novas exigências do mercado de trabalho que requer do profissional não somente 

capacidade técnica, como também outras habilidades, liderança, criatividade e conhecimento 

com o ambiente que vai atuar.  
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O estágio curricular supervisionado é um instrumento de relevância para a 

aprendizagem educacional. Uma vez que possibilita vivências específicas e permite que a 

teoria seja ampliada através da prática. O saber e o fazer se complementam, sob a supervisão 

de um profissional habilitado, o estagiário será orientado em todas as atividades executadas, 

adquirindo mais experiência e minimizando os erros. Com isso, evidencia-se o grau de 

importância do estágio no ensino técnico, tecnológico e superior (COLOMBO e BALLÃO, 

2014). 

O estágio supervisionado é muito mais que o cumprimento de exigências acadêmicas, 

pois é uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Outrossim, é  um formidável 

instrumento de integração entre a instituição de ensino e o mercado de trabalho. Todavia, para 

que o estágio realmente cumpra o seu papel, suas atribuições precisam ser conhecidas e 

executadas corretamente.  

Para Milanesi (2012) o estágio é um ato importante e, se bem realizado e compre-

endido, produz marcas significativas para o ingresso na profissão. Em entrevistas feitas com 

professores regentes de escolas públicas do município de Cáceres-MT, o autor constatou dois 

conceitos comuns para estágio: o primeiro concebe o estágio como o momento de se colocar 

em prática as teorias aprendidas na universidade; e, o segundo percebe o estágio como um 

momento da relação teoria-prática, em outras palavras, o estágio é compreendido enquanto 

práxis. 

 Rodrigues (2013) investigou as quatro diferentes vozes envolvidas no processo de 

estágio supervisionado do curso de formação de professores em nível superior, a saber: a voz 

da legislação; a voz de alguns teóricos da atualidade a cerca do tema em questão; a voz dos 

alunos em formação inicial; e, a voz dos professores colaboradores, aqueles que ocupam a 

função de supervisor de estágio.  

Desta pesquisa vale destacar o resultado obtido nas entrevistas com os alunos, esta 

análise permitiu constatar que a maioria dos discentes considera o estágio como um momento 

de aprendizado, principalmente, por ter o acompanhamento de um profissional mais 

experiente. Ainda verificou que quase metade dos investigados apontou a disciplina de estágio 

supervisionado como uma cadeira importantíssima, proporcionando um espaço de troca de 

experiências e conhecimento em sala de aula (RODRIGUES, 2013). 

Em síntese, a abordagem defendida do estágio é: “facilitador” da inserção do aluno ao 

mercado de trabalho; possibilitador em desenvolver competências e habilidades, assim como, 

um instrumento que desenvolve comportamentos e atitudes que se espera de um profissional 
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no mercado em constantes mutações. Este viés permite questionar sobre qual profissional se 

quer formar. 

Para Assis e Rosado (2012) o estágio é compreendido como um momento 

potencializador da vivência do estudante na realidade de mercado e dos questionamentos 

emergentes na relação entre a teoria e a prática, assim como, as maneiras como essas relações 

se expressam no ambiente profissional. Ainda enfatizam sobre a importância da supervisão de 

estágio no processo didático-pedagógico e nas dimensões ético-política e técnico-operativa. 

Nessa perspectiva, a prática profissional precisa ser reconhecida como um espaço que 

contribui para a formação e privilegia a reflexão crítica dos educandos; articula a teoria e a 

pesquisa; e, ainda, estimula a produção de saberes. Deste modo, a prática do estágio de forma 

alguma pode ser distorcida por uma lógica de mercado, ou seja, utilização de mão de obra 

barata pelas empresas, como foi considerada há anos atrás. 

Segundo Colombo e Ballão (2014), o conceito de estágio se modificou com o passar 

do tempo, outrora, era percebido como uma atividade de acompanhamento prático de um 

mestre da Idade Média, ultimamente, é uma atividade curricular prática exigida por alguns 

cursos de instituições educacionais. No Brasil estas mudanças foram determinadas pela 

evolução da legislação educacional. 

Os autores discorrem que a partir do século XXI, iniciou-se uma discussão em torno 

de duas vertentes: aqueles que defendiam o estágio com foco na instituição de ensino e os que 

argumentavam em favor da empresa. O Decreto-Lei nº 4.073 (1942) em seu artigo 47 definia 

o estágio como um período de trabalho, estabelecido no setor industrial, sob a supervisão de 

um docente (BRASIL, 1942). Nesta afirmação é possível observar que mesmo tendo o 

acompanhamento do professor nas atividades executadas pelo aluno, o estágio seguia um viés 

mercadológico, pois era avaliado como trabalho e, ainda, não obtinha a formalização entre a 

instituição de ensino e a empresa.  

Somente no final da década de 60, quando sancionada a portaria nº 1.002/1967 pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social algumas providências foram tomadas, como: 

rompimento com o vínculo empregatício e a elaboração de um contrato contendo vigência, 

carga horária, valor da bolsa e seguro contra acidentes (BRASIL, 1967). Contudo, o ponto 

central do estágio continuava embasado no Decreto-Lei nº 4.073, ou seja, com uma tendência 

empresarial (BRASIL, 1942). 

Colombo e Ballão (2014) assinalam, ainda, que no decorrer das décadas poucas foram 

às mudanças na legislação, no sentido de perceber o estágio como um instrumento de 

formação do estudante, somente no final da década de 90 começou um movimento na 
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tentativa de conceituá-lo como tema educacional. Assim, após um longo período de 

tramitação uma nova proposta de lei foi aprovada em setembro de 2008 com o número 

11.788, esta, revogou as anteriores (BRASIL, 2008). 

A lei 11.788 (BRASIL, 2008) denominada lei de estágio, indica as orientações e 

responsabilidades das três partes envolvidas nesse processo, a saber: estudante/estagiário, 

empresa/concedente e a Instituição de ensino, a fim de garantir que o estágio esteja vinculado 

ao processo educativo, portanto, torna-se imprescindível o conhecimento dos direitos e 

deveres entre as partes. 

Sem dúvidas, a nova proposta de lei proporciona avanços significativos no conceito de 

estágio. Nesse sentido, duas grandes mudanças merecem destaque: tratamento diferenciado do 

estagiário dentro da empresa e, responsabilidade da instituição de ensino de acompanhar e 

formalizar todo processo de estágio.  

A lei 11.788 (BRASIL, 2008) apresenta uma nova definição do estágio, descrito como 

um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em um ambiente de trabalho, com a 

finalidade de preparar o educando para trabalho produtivo. Além disso, determina que o 

estágio propõe a aprendizagem de competências próprias da atividade profissional, permitindo 

o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, entretanto, não cria 

vinculo empregatício de qualquer natureza. 

Para tal, necessita ser elaborado o termo de compromisso de estágio (T.C.E), 

celebrado entre a parte concedente, o estagiário e a instituição de ensino. É imprescindível 

que conste no T.C.E: as atividades a serem desenvolvidas no estágio, estas, devem ser 

compatíveis com o projeto pedagógico do curso; orientador e supervisor de estágio; vigência 

do termo; valor da bolsa; carga horária;  e, número da apólice e companhia de seguro. 

A partir do atual cenário cabe uma breve análise das principais alterações ocorridas na 

legislação, as quais permeiam pelas responsabilidades das partes envolvidas. Destarte, cabe a 

instituição de ensino: celebrar e zelar pelo cumprimento do termo de compromisso de estágio 

entre o estudante e a concedente; avaliar as instalações da parte concedente do estágio; indicar 

professor orientador; elaborar plano de estágio; sendo facultativo às instituições de ensino 

celebrar convênio com as organizações públicas e privadas concedentes de estágio.  

Segundo Alves (2013) o estágio se consolida como uma ação pedagógica, a partir do 

momento que é exigida a presença de um supervisor de estágio na empresa e o 

acompanhamento do professor orientador da instituição de ensino. Todavia, para se alcançar 

os reais objetivos, ambos precisam se comprometer com a formação acadêmica e a integração 

profissional dos discentes.  
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Nesse sentido, o papel do professor orientador é fundamental, pois será este que 

avaliará o plano de atividades/estágio e acompanhará o aluno na elaboração do relatório, além 

do mais, o diálogo com o supervisor da empresa se torna relevante para o desenvolvimento 

das competências e habilidades do educando. 

A parte concedente compete: celebrar e zelar pelo cumprimento do termo de 

compromisso com a instituição de ensino e o discente; indicar supervisor de estágio; ofertar 

instalações em boas condições; no período mínimo de seis meses, enviar à instituição de 

ensino relatório de atividades do estagiário; e, contratar em favor do estagiário seguro contra 

acidentes pessoais;  

Vale frisar o papel dos agentes de integração, de acordo com a Orientação Normativa 

nº4 (2014), estes são entidades que fazem a interlocução entre a instituição de ensino, o 

estagiário e o órgão ou entidade integrante, contribuindo com a inserção dos estudantes no 

mercado de trabalho. Assim, as organizações públicas ou privadas podem recorrer aos 

serviços de agentes de integração, no sentido de atuarem como auxiliadores no processo de 

estágio. 

Quanto ao estagiário cumpre realizar: carga horária máxima de 6 horas diárias, para 

estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio 

regular; a duração de estágio será de no máximo 2 anos, na mesma concedente; é direito do  

estagiário período de recesso, estes  dias serão proporcionais ao período de estágio, sendo 1 

ano assegurado o recesso de 30 dias; quanto ao estágio não obrigatório é compulsória a 

concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação. 

A leitura realizada da lei de estágio evidencia que ao longo da história houve uma 

evolução positiva no que diz respeito à concepção de estágio como componente curricular, 

bem como na relação entre o estudante, à empresa e a universidade. Isto se intensifica a partir 

das parcerias entre instituição de ensino, empresas e agentes de integração. 

Contudo, pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Estágios (ABRES, 2012), 

através de levantamentos feitos com os agentes de integração e instituição de ensino do país, 

constatou que as vagas de estágio no Brasil foram reduzidas após a validação da lei de 

estágio. Antes da aprovação da Lei n° 11.788 tinha 1,1 milhão de vagas, atualmente, possui 

apenas 1 milhão, sendo 740 mil para o ensino superior e 260 mil para o ensino médio e 

técnico.  

A maior perda é do ensino médio devido às disposições gerais impostas no artigo 17 

da lei de estágio, o qual determina o número máximo de estagiários em relação ao 

quantitativo de funcionários das entidades concedentes. O gráfico a seguir demonstra o 
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número de alunos matriculados no Brasil, de acordo com INEP/MEC (2012) e número de 

estagiários (ABRES, 2012). 

 

 

Gráfico 2 - Número de alunos matriculados no Brasil / Número de estagiários no Brasil 

 Fonte: ABRES (2012) 

 

A partir dos dados do gráfico 2, observa-se que o número de estudantes é muito maior 

em relação à oferta de vagas de estágio, deste modo, grande parte dos alunos não conseguem 

uma oportunidade. Esta dificuldade está estreitamente relacionada ao curso escolhido, pois os 

maiores números de vagas oferecidos são para estudantes de Administração (16,8%), Direito 

(7,3%), Comunicação Social (6,2%), Informática (5,2%), Engenharias (5,1%) e Pedagogia 

(4,2%) (ABRES, 2012).  

Desta forma, o desafio das instituições de ensino, torna-se ainda maior, além de 

garantir a proteção das normativas legais, precisam estreitar parcerias com empresas a fim de 

assegurar vagas de estágio para os seus discentes, em um momento de intensa 

competitividade de mercado. Vale destacar também que as IES ainda têm a missão de 

contribuir para a formação do ser humano em sua totalidade, criando espaço para a discussão 

de valores, ideologias e posturas profissionais. 

Para Heinig e Franzen (2013) a sociedade atual está em constante transformação, 

portanto, faz-se necessário uma reflexão sobre as instituições de ensino que a compõe. Assim, 

os autores sugerem a reflexão sobre essas relações, não com um olhar de ruptura, mas, sim, 

por uma perspectiva que reúna a universidade, o mercado de trabalho e outros campos, na 

tentativa de melhor compreender a sociedade e de todos os atores sociais que a integra. 

À vista de tudo que foi descrito, conclui-se que o estágio supervisionado é um forte 

aliado da instituição de ensino no sentido de inserir ou facilitar o primeiro contato do discente 
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no mercado de trabalho. No entanto, para que o estágio cumpra na integra com o seu papel, 

não sendo uma forma de trabalho precário e, sim, uma ação pedagógica transformadora, na 

preparação de futuros profissionais, faz-se necessário um diálogo transparente entre a 

instituição de ensino, entende-se, gestores, discentes e empresas a fim de instituir rotinas que 

permitam atingir este objetivo. 

2.3 O MERCADO DE TRABALHO  

A presente seção aborda temas relacionados ao mercado de trabalho nas engenharias e 

seus desafios atuais. Posteriormente, são apresentadas as competência e habilidades do curso 

de engenharia de produção.  

2.3.1 Engenharia e seus Desafios Atuais 

O mercado de trabalho atual perpassa por constantes mudanças, ainda, é de 

conhecimento de todos que o avanço tecnológico, assim como, o crescimento econômico de 

um país está estreitamente vinculado à formação do engenheiro. Nesse viés, faz-se importante 

uma integração entre a parte acadêmica desse curso com o esperado no mercado de trabalho, 

ou seja, é exigida cada vez mais na formação do engenheiro a parte técnica, como também, a 

não técnica. 

Tonini (2013) descreve o contexto histórico, econômico e político do curso de 

engenharia, demonstrando como o mesmo esteve relacionado ao sistema político e de 

produção econômica do Brasil. Assim, assinala que a partir de 1973 houve uma expressiva 

valorização desse curso, devido ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Quadrado (2013) destaca a importância dos engenheiros no sentido de melhorar a vida 

das pessoas. Por isso, os educadores de engenharia empreendem esforços a fim de garantir a 

formação de estudantes conscientes e preparados para decidir eficazmente e “enfrentar” um 

mercado em mudanças. Portanto, além das capacidades técnicas o engenheiro precisa 

complementar as suas capacidades e habilidades com as chamadas “soft skills” não técnicas. 

Visto que na sociedade atual os aspectos sociais, culturais, éticos e econômicos de um 

projeto, muitas das vezes, são mais relevantes que os aspectos técnicos. Deste modo, o 

engenheiro do futuro deve estar preparado para os novos desafios e para assegurar a qualidade 

de vida na Terra. Tornando-se um facilitador do desenvolvimento sustentável, conhecedor da 

tecnologia e das mudanças econômicas (QUADRADO, 2013). 
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Borges e Almeida (2013) reforçam o mérito da engenharia no processo da formação 

do Brasil, sendo a mesma originária da ocupação territorial, das construções, serviços de 

exploração e comércio de matérias primas do período colonial. A partir do século XX com o 

desenvolvimento das novas tecnologias, o engenheiro passou a atender as ações fabris e de 

mercado. No entanto, no decorrer dos anos, devido à globalização o cenário mundial vem se 

modificando em uma velocidade assustadora, o que exige da sociedade planejamento e mão 

de obra altamente qualificada. 

Este panorama reflete na educação dos engenheiros, pois é necessário formar 

engenheiros em quantidade satisfatória, todavia, com uma formação adequada. Este tem sido 

o desafio e preocupação constante da academia, governo e empresas. A sociedade do 

conhecimento requer do engenheiro competências e habilidades novas, com facilidade para 

inovar e empreender (BORGES e ALMEIDA, 2013). 

Além disso, estudos revelam que os empresários reconhecem os engenheiros 

brasileiros com uma boa formação técnica. Contudo, os avaliam com déficit em atitude 

empreendedora, liderança, comunicação e, ainda, percebe-os com dificuldade em executar 

trabalho em equipe. Deste modo, ressaltam a necessidade de valorizar o desenvolvimento da 

engenharia brasileira em duas vertentes: empresarial, a fim de assegurar a competitividade; e, 

acadêmico, no sentido de melhorar a qualidade dos cursos de graduação em engenharia 

(BORGES e ALMEIDA, 2013). 

Pereira e Rabechine Júnior (2014) investigaram como as competências em gestão de 

projetos podem afetar na empregabilidade dos gerentes de projetos. O resultado apontou certa 

dificuldade nos quesitos: habilidade de gerenciar os conflitos, de delegar tarefas e de 

conhecimento da estratégia da empresa. Mesmo assim, apresentou alto grau de 

empregabilidade. A pesquisa permite comprovar a real necessidade das instituições de ensino 

em capacitar engenheiros em atributos que vão além da técnica. 

Nakao et al. (2012) desenvolveram um estudo, no qual foram considerados as 

competências comportamentais a fim de avaliar os formandos da escola politécnica da USP, 

os resultados mostraram que tanto a formação educacional quanto a profissional estão de 

acordo com o perfil desejado das organizações. Contudo, foi verificado um grau de prejuízo 

da instituição em matéria de formar um perfil empreendedor. 

Flach et al. (2013) descrevem que a palavra competência permanece associada ao 

conceito de qualificação,  sendo definida pelos requisitos atribuídos a função, conhecimento 

da pessoa, os quais podem ser caracterizados pelo ensino. Nesse sentido, não atende as 



43 
 

exigências de uma organização em mudanças, inserida no mundo globalizado, ou seja, esta 

simples definição pode não responder com eficiência as demandas do mercado.  

Diante disso, os autores advertem a importância de uma competência que vá além da 

qualificação técnica, a que denominaram de competência volátil, definida como uma nova 

forma de atuar do trabalhador, utilizando a subjetividade, a criatividade e a inovação, estas 

características podem ser aprendidas ou desenvolvidas. Vale frisar, que a criatividade é uma 

competência volátil imprescindível para o novo modelo de organização, que exige 

constantemente novas ideias diante dos desafios diários.  

Macedo et al. (2014) destacam duas possíveis formas de competências, a saber: as 

individuais, caracterizadas pelo conhecimento adquirido no campo acadêmico, o saber 

empírico;  e, as coletivas, podem ser associadas a rotina da organização, como também, a  da 

área ou função. Quanto à habilidade, os autores afirmam que sucedem de experiências e 

repetições que para o melhor desempenho devem ser estimuladas ao longo do tempo. 

Para Boeres e Cunha (2012) a competência é caracterizada pela atuação do indivíduo 

em uma determinada tarefa, sendo os métodos de análise de trabalho interligados com o 

conhecimento e habilidade. Assim, a competência não se restringe somente em saber fazer um 

bom trabalho, mas, inclui o conhecimento, que é o fazer. Ao passo que habilidade é a 

desenvoltura para utilizar e aplicar o conhecimento, esta destreza será melhor realizada por 

meio de treinamento e experiência. 

Guenther e Rondini (2012) descrevem habilidade/s como uma gama de competências 

treinadas, podendo ser: habilidade verbal, habilidade social, habilidade de ensino, entre 

outras. Enfatizam que o termo mencionado é o resultado de algo aprendido ou treinado com 

intenção, vale destacar ainda, que para os autores referidos a habilidade não retoma a ideia de 

conhecimento. 

Munck et al. (2013) ressaltam que a competência organizacional, esta relacionada com 

um saber fazer e saber agir coletivo que transferi conhecimentos e habilidades, 

proporcionando valor econômico para a empresa e valor social para o indivíduo. A gestão por 

competência é uma ferramenta que aproxima os indivíduos e a organização e, permite 

discussões tanto em âmbito econômico quanto socioambiental. 

Diante da literatura descrita, verifica-se a necessidade de engenheiros para o 

crescimento e progresso do País em distintas áreas, nota-se ainda que as competências e 

habilidades desses profissionais precisam ser repensadas e flexibilizadas no sentido de atender 

as exigências do mercado com eficiência. Para tal, acredita-se que o estágio supervisionado 
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pode ser um importante instrumento a fim de contribuir para o desenvolvimento das 

competências e habilidades mencionadas. 

 

2.3.2 Competências e Habilidades do Curso de Engenharia de Produção 

Oliveira et al. (2013) evidenciam que ultimamente houve uma expansão na formação 

de engenheiros no Brasil, em termos de quantitativo de cursos, vagas disponíveis, alunos 

matriculados e concluintes. A resposta desse crescimento está relacionada ao 

desenvolvimento tecnológico e industrial.  

Os autores observam que na atualidade a engenharia de Produção é a modalidade que 

possui a maior quantidade de cursos, embora seja um curso recente quando comparado com as 

engenharias mais tradicionais, a saber, mecânica, civil e elétrica. Este episódio pode ser 

compreendido, devido a real necessidade das organizações em melhorar a qualidade dos 

produtos e manter a competitividade entre seus concorrentes, especificidades que são 

atendidas pelo curso de engenharia de produção. 

Pereira et al (2013) fizeram uma pesquisa a fim de investigar a disponibilidade de mão 

de obra qualificada dos engenheiros, produção e construção, do Brasil até 2020. O resultado 

apontou para um estoque no mercado de trabalho entre 1,9 e 2,3 milhões de pessoas formadas 

em engenharias por instituições brasileiras de ensino superior. Observou-se ainda que nos 

próximos anos podem surgir duas possíveis inclinações na formação do futuro engenheiro, a 

saber: uma maior participação de profissionais mais jovens e do sexo feminino. 

Segundo a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) o 

crescimento da engenharia de produção se deve a necessidade dos conhecimentos e técnicas 

provenientes desse curso. Ainda salienta que esta modalidade de engenharia se destaca nas 

melhores posições de mercado de trabalho atual (ABEPRO, 2015).  

Estudos realizados por Lins, et al. (2014) comprovam que não haverá escassez de mão 

de obra de engenheiros, mesmo diante do crescimento econômico do País, fato que vem sendo 

discutido por alguns economistas. Todavia, a pesquisa explica quatro fatores que podem 

justificar a preocupação dos estudiosos a cerca dessa questão: qualidade dos engenheiros 

formados; hiato geracional; déficits em competências específicas; e, déficits em algumas 

regiões. 

Perante este fenômeno há uma necessidade em se manter a qualidade dos cursos de 

engenharia de produção, haja vista que a qualidade do ensino não acompanhou a evolução da 
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quantidade, para isto, o projeto pedagógico do curso (PPC) é um instrumento importante a ser 

seguido pelos atores envolvidos no processo educacional. Nesse sentido, o papel dos docentes 

torna-se imprescindível, pois estes deverão elaborar seus planos de aula embasados nesse 

documento. 

Como expõe a Resolução CNE/CES nº 11 de março de 2002, a qual institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, compete a cada modalidade 

de engenharia possuir um projeto pedagógico que evidencie como as atividades garantirão o 

perfil almejado, assim como, as competência e habilidades esperadas (BRASIL, 2002). 

O PPC é padronizado pelas IES a partir das orientações do MEC, com a proposta de 

planejar e estruturar informações do curso, atendendo aos objetivos do ensino e da 

aprendizagem, sendo o coordenador de curso o facilitador da execução, assumindo o papel de 

integrador entre as IES, docentes, discentes, corpo técnico-administrativo e a sociedade 

(MATINEZ, et al. 2014).   

As diretrizes curriculares da ABEPRO (2015) consideram as seguintes sub-áreas de 

conhecimento para o curso de engenharia de produção: gestão de produção, gestão da 

qualidade, gestão econômica, ergonomia e segurança do trabalho, gestão do produto, pesquisa 

operacional, gestão estratégica e organizacional, gestão do conhecimento organizacional, 

gestão ambiental e educação em engenharia de produção. 

A ABEPRO (2015) descreve também o perfil do engenheiro de produção, o qual 

abrange a formação científica, tecnológica e profissional, possibilitando identificar e 

solucionar problemas relacionados às atividades de projetos, operação, manutenção e a 

melhoria de sistemas produtivos integrados de bens e serviços. Adicionalmente a ABEPRO 

relaciona as competências e habilidades do engenheiro de produção, como pode ser analisado 

na tabela 3: 
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Competências Habilidades 

 Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e 

financeiros a fim de produzir, com eficiência e ao 

menor custo; 

 Utilizar ferramental matemático e estatístico para 

modelar sistemas de produção e auxiliar na tomada de 

decisões; 

 Projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e 

processos; 

 Prever e analisar demandas, selecionar conhecimento 

científico e tecnológico; 

  Incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o 

sistema produtivo; 

  Prever a evolução dos cenários produtivos; 

  Compreender a inter-relação dos sistemas de produção 

com o meio ambiente; 

 Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de 

custeio, bem como avaliar a viabilidade econômica e 

financeira de projetos; 

  Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas 

empresas utilizando tecnologias adequadas; 

 Iniciativa empreendedora; 

 Iniciativa para auto-aprendizado; 

 Comunicação oral e escrita; 

 Leitura, interpretação e expressão por 

meios gráficos; 

 Visão crítica de ordens de grandeza; 

 Domínio de técnicas computacionais; 

 Conhecimento, em nível técnico, de 

língua estrangeira; 

 Conhecimento da legislação 

pertinente; 

 Capacidade de trabalhar em equipes 

multidisciplinares; 

 Capacidade de identificar, modelar e 

resolver problemas; 

 Compreensão dos problemas 

administrativos, econômicos e do 

meio ambiente; 

 “Pensar globalmente, agir 

localmente”; 

Tabela 3 - Competências e habilidades do engenheiro de produção 

Fonte: (ABEPRO, 2015) 

 

Definir as competências e habilidades do engenheiro de produção é uma 

responsabilidade do MEC em conjunto com as instituições de ensino. Contudo, não deixa de 

ser também função das empresas, pois estas sutilmente norteiam o perfil do engenheiro de 

acordo com a demanda e exigência do mercado de trabalho.  

O avanço tecnológico repercutiu em mudanças nas relações em todos os âmbitos, 

sociais, econômicos, como também, culturais, exigindo das empresas um novo perfil do 

engenheiro, capaz de agir de forma sistêmica, desenvolver novas tecnologias e atuar de forma 

criativa, entretanto, não perdendo seu compromisso com a sociedade. 

Nesse sentido, Souza et al. (2013) analisaram os conteúdos das provas do ENADE  

(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) nos anos 2005, 2008 e 2011 do grupo VI de 

engenharia, com a finalidade de identificar quais os conteúdos mais exigidos dos formandos 

em engenharia de produção. Um dos resultados demonstrou que não há uma constância 

quanto ao conhecimento cobrado nos anos investigados, o que se percebe é uma variação do 

quantitativo de questões por área. 

Os autores acrescentam que existe uma distância entre o conhecimento adquirido em 

sala de aula e o que realmente é exigido do mercado de trabalho. Isto estabelece um maior 

estreitamento entre a instituição de ensino e as empresas, no sentido de ajustar as 

competências e habilidades desses futuros profissionais. 
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Visto que o mercado requer cada vez mais profissionais dotados de habilidades 

relacionadas à inovação e criatividade, assim, um dos grandes desafios de projeções da força 

de trabalho é articular a qualificação adquirida nas instituições de ensino à função esperada no 

mercado de trabalho (LINS et al. 2014). 

Deste modo, conclui-se que há uma urgência de cooperação entre as organizações e o 

conhecimento obtido na instituição de ensino, no sentido de ajustar as especificidades do 

futuro engenheiro de produção, como analisado, seu perfil deve ir além de habilidades e 

competências técnicas, ou seja, precisa abranger em seu currículo, principalmente, a cultura 

da inovação, o pensamento empreendedor e desenvoltura para trabalhos em equipe, 

características que foram constantemente salientadas entre os autores de referência. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo propõe apresentar os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização deste estudo, a fim de obter respostas ao problema de pesquisa proposto. Assim, 

para um melhor entendimento o presente capítulo está subdividido em quatro tópicos, a saber: 

definição e método de pesquisa, universo e amostra, definição do instrumento de pesquisa, e, 

por último, tratamento e análise dos dados. 

3.1 DEFINIÇÃO E MÉTODO DE PESQUISA 

A pesquisa pode ser compreendida como um procedimento que visa a buscar respostas 

aos problemas propostos em distintas áreas do conhecimento humano, o que exige do 

pesquisador diversas qualidades como, criatividade, ética e paciência. Para a realização de 

uma pesquisa é preciso que se escolha com clareza o método e as técnicas adequadas 

(LUDWIG, 2012). 

Para Berto et al. (2014) o estudo exploratório é caracterizado por envolver uma busca 

na literatura e por discutir fenômenos úteis, os quais ainda existem pouco ou nenhum 

conhecimento do assunto. Nesse viés, a temática a ser pesquisada está inclusa na categoria de 

pesquisa, pois tem como proposta – analisar o programa de estágio oferecido pelas empresas 

conveniadas ao CEFET/RJ, tendo como parâmetros a legislação, as competências e 

habilidades previstas no currículo do curso de engenharia de produção.  

Adicionalmente, Gil (2002) afirma que as pesquisas exploratórias têm como propostas 

aprimorar as ideias, geralmente são compostas pelo levantamento bibliográfico ou estudo de 

caso. Nesse sentido, o trabalho em questão utilizará como modelo a pesquisa bibliográfica, 

caracterizada por adquirir material já elaborado, a exemplo de livros e artigos científicos. 

As fontes bibliográficas utilizadas nesse trabalho foram consultadas no site do Portal 

de Periódicos CAPES e classificadas na webQualis. A escolha por estas fontes de pesquisa se 

justifica pela facilidade de acesso, além de fornecer artigos conceituados, ainda vale destacar 

que os artigos selecionados foram do ano de 2012 a 2015, a consulta foi realizada no período 

de fevereiro a maio de 2015.   

A pesquisa bibliográfica apresenta como vantagem o fato de proporcionar para o 

investigador uma série de informações, as quais, certamente, seriam mais difíceis de serem 

obtidas se fossem pesquisadas diretamente (GIL, 2002).  
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A técnica de pesquisa empregada será a qualitativa, denominada por Gray (2012) 

como uma análise que permite vários métodos, como: observação, entrevista e questionário. 

Neste tipo de trabalho, geralmente a revisão bibliográfica ocorre no início do processo de 

investigação e o pesquisador assume uma postura mais reflexiva, diferente do estudo 

quantitativo, o qual o papel do pesquisador se resume em manter a objetividade e o 

distanciamento do processo de pesquisa. 

Além da pesquisa bibliográfica, também será utilizado o estudo de caso, visto que esta 

metodologia admite algumas particularidades, tais quais: identifica novos elementos, ainda 

não pensados pelo pesquisador; envolve situações atuais; além de variedades de fontes de 

informação, observação, entrevistas e questionários. Nesse viés, é muito semelhante à 

pesquisa qualitativa (LUDWIG, 2012). 

Para Berto et al. (2014) o estudo de caso  se refere a uma técnica de pesquisa 

caracterizada pela descrição e análise de objeto, ou objetos  de observação, o que pode 

repercutir na interação entre investigador  e objeto de pesquisa. O autor ainda salienta que os 

instrumentos de coletas de dados devem ser elaborados de acordo com o tipo de pesquisa a ser 

desenvolvida. 

Segundo Gray (2012) a escolha pela metodologia de pesquisa é fortemente 

influenciada e definida pela inclinação da investigação e pela atitude do pesquisador. A 

pesquisa tem como intuito explorar e identificar as diversas perspectivas das pessoas 

envolvidas em campo. Portanto, esse estudo pode ser classificado como: exploratório, 

bibliográfico, qualitativo e estudo de caso. 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA  

Para cumprir com o objetivo dessa pesquisa, faz-se necessário realizar uma coleta de 

dados. Para isto, será importante identificar a população e a amostra a ser estudada.  

Segundo Sweeney et  al. (2015), população compreende a todos os elementos de 

interesse a ser analisado. Ao passo que amostra corresponde a um grupo menor, ou seja, é o 

subconjunto da população. Este estudo tem como proposta realizar uma pesquisa amostral, 

onde os dados da amostra escolhida serão investigados. 

Deste modo, a população da pesquisa é composta pelos alunos matriculados na 

disciplina de estágio supervisionado, do curso de engenharia de produção do CEFET/RJ no 

ano de 2015, o qual totaliza (130) discentes, sendo (90) da Unidade sede Maracanã e (40) da 

Unidade de Nova Iguaçu. A unidade de Itaguaí não foi contemplada nessa pesquisa, pois o 
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curso de engenharia de produção iniciou-se no segundo semestre de 2015, sendo assim, os 

alunos ainda não estavam na disciplina de estágio supervisionado.  

Para Gil (2002) quando uma amostra é selecionada rigorosamente, permite encontrar 

resultados aproximados dos que seriam adquiridos se porventura tivesse pesquisado todos os 

elementos da população. A partir dos estudos estatísticos, torna-se viável calcular até mesmo 

o grau de confiança dos resultados alcançados. 

O tamanho da amostra será definido a partir dos fundamentos do Teorema limite 

central, o qual determina que a distribuição amostral da média amostral pode se aproximar a 

uma distribuição normal, à medida que o tamanho da amostra for  igual ou maior a trinta 

(SWEENEY et  al. 2015).  

Logo, do universo pesquisado de (130) discentes do curso de engenharia de produção, 

matriculados na disciplina de estágio supervisionado em 2015, obteve-se uma amostra de 55 

alunos. Sendo (43) do campus Maracanã e (12) de Nova Iguaçu.  

Segundo Gil (2002) assim que o questionário estiver formulado, torna-se importante 

para a pesquisa à realização do pré-teste. Este procedimento visa a verificar se todas as 

perguntas foram elaboradas de forma esclarecedora, no sentido de facilitar o entendimento das 

questões para os entrevistados.  

Nesse sentido, o questionário precisa ser experimentado antes da sua utilização 

definitiva, para que haja maior clareza e precisão dos termos. Assim, o pré-teste foi aplicado a 

três alunos/estagiários matriculados na disciplina de estágio supervisionado do curso de 

engenharia de produção. 

De acordo com os discentes pesquisados, o tempo necessário para responder ao 

questionário é de dez minutos, os mesmos não encontraram dificuldades para preenchimento, 

ainda, relataram haver clareza quanto às questões e boa adequação na ordem das perguntas. 

Um dos estudantes sugeriu acrescentar uma questão, a saber: 4.3 - Qual à área da engenharia 

de produção confere ao estágio executado. 

3.3 DEFINIÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Vale destacar, que o instrumento de pesquisa a ser elaborado abrange apenas os 

alunos/estagiários do curso de engenharia de produção, isto se explica e se justifica pelo: 

reduzido tempo da pesquisa e elevado número de cursos que dispõe a instituição de ensino em 

estudo. A escolha, a priori, pela engenharia de produção se deve por este curso possuir o 
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maior número de estagiários, conforme registro da Divisão de Integração Empresarial 

(DIEMP), o qual pode ser verificado na tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4 - Total de termos de compromisso de estágio assinados anualmente. 

Fonte: DIEMP (2015), adaptado pela autora 

 

Gray (2012) evidencia que o questionário é a ferramenta mais conhecida de coleta de 

dados, este, deve orientar as pessoas a responder as perguntas por uma ordem predeterminada. 

Para isto, o ideal é elaborar perguntas que evitem: mal entendido, duplicidade, enganos e 

tendencionismos. Portanto, deve procurar a garantia da qualidade, validade e confiabilidade. 

O pesquisador ao utilizar o questionário, parte do princípio que o informante terá 

capacidade para compreender e responder as perguntas, assim como, responderá de boa 

vontade. Quanto à classificação o mesmo pode ser denominado como: estruturado e não-

estruturado. O primeiro apresenta respostas breves, ao passo que o segundo permite respostas 

mais longas (LUDWIG, 2012). 

Gray (2012) assinala que as perguntas abertas apresentam como vantagem a riqueza de 

respostas, muitas delas que nem são previstas pelo pesquisador. Já as perguntas fechadas, 

embora restrinjam o horizonte de respostas, são mais fáceis de analisar e facilitam a 

comparação de visões dos entrevistados. Sendo assim, o instrumento em questão será 

composto de perguntas fechadas. 

As etapas do questionário (Apêndice B) consistem basicamente em quatro blocos: 

informações sobre o aluno, informações da empresa, informações do estágio e, por último, 

informações sobre a parte teórica do curso em estudo. 

Vale destacar que o questionário foi elaborado a partir da fundamentação da literatura 

pesquisada, dos objetivos deste estudo e da habilidade crítica-reflexiva da pesquisadora. A 

tabela 5 evidencia o alinhamento das perguntas do questionário com os autores: 

 

 

CURSOS 

 

2012 2013 2014 

ADMINISTRAÇÃO 119 126 116 

ENGENHARIA CIVIL 62 147 110 

ENGENHARIA ELÉTRICA 36 24 40 

ENGENHARIA ELETRÔNICA 10 13 9 

ENGENHARIA MECÂNICA 106 115 101 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 189 179 123 

ENGENHARIA TELECOMUNICAÇÃO 28 28 37 

ENGENHARIA AUTOMAÇÃO 50 42 29 

OUTROS    
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Bloco de perguntas Perguntas do questionário Principais autores relacionados 

 

 

 

Bloco 1: 

Informações do aluno 

 

 

 

Consiste em perguntas pessoais do 

discente 

 

 

 

 

 

Bloco 2:  

Informações da empresa 

 

 

 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.8; 2.9 e 

2.10. 

 

 

 

2.6; 2.7. 

 

 

 

2.11 

 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;  

 

 

 

CRUZ et al. (2012); CHAN e LIN (2015);  

DIAS e SOARES ( 2012); 

 

 

ABRES (2012); HEINIG E FRAMZEN (2013); 

 

 

 

 

 

Bloco 3: 

 Informações sobre o estágio  

31; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 e 

3.12. 

 

 

 

 

3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.13; 3.14; e 

3.15. 

 

 

 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;  

 

 

 

 

ALVES (2013); SOBROSA et al. (2013);  

COLOMBO e BALLÃO (2014); RODRIGUES 

(2013); 

 

 

 

 

 

Bloco 4:  

Informações sobre a parte teórica do 

curso 

4.1; 4.2  

 

 

 

4.3 

 

4.4; 4.5;  

BORGES e ALMEIDA (2013); PEREIRA e 

RABECHINE JÚNIOR (2014); NAKAO et al. 

(2012); BOERES e CUNHA (2012); ABEPRO, 

(2015); MACEDO et al. (2014). 

 

ABEPRO (2015). 

 

 

LDB (1996); MOROSINI (2014); ASSIS e 

ROSADO (2012); MILANESE (2012);  

Tabela 5 - Alinhamento do questionário com a fundamentação teórica 

Fonte: própria autora 

     

Para Gil (2002) a elaboração de um questionário resume-se em traduzir os objetivos 

específicos da pesquisa e, para isto, não existem regras. Contudo, o autor sugere algumas 

normas a serem seguidas, tais quais: 

 Deve informar a importância das respostas para atingir o objetivo da pesquisa; 

 Utilizar perguntas relacionadas ao problema proposto; 

 O número de perguntas deve ser limitado; 

 Evitar palavras estereotipadas; 

 Deve conter instruções acerca do preenchimento das questões; 

 Evitar perguntas sugestivas; 
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 Deve ser iniciado com perguntas mais simples e finalizado com mais 

complexas; 

Assim, o instrumento de pesquisa aplicado aos discentes do curso de engenharia de 

produção está alinhado também ao cumprimento dos objetivos propostos neste trabalho. Deste 

modo, as perguntas diretamente relacionadas ao alcance do primeiro objetivo estão listadas na 

tabela 6: 

 

Perguntas relacionadas ao primeiro objetivo: identificar as competências e habilidades 

oferecidas no curso de engenharia de produção do CEFET/RJ. 

Referentes a todas as questões do quarto bloco - informações sobre a parte teórica do curso.  E 

também a questão 3.9 do terceiro bloco de perguntas. 

 
Tabela 6 - Correlação do primeiro objetivo às perguntas aplicadas no questionário 

Fonte: a própria autora 

 

       As perguntas diretamente relacionadas ao segundo objetivo estão destacadas na tabela 

7: 

 

Perguntas relacionadas ao segundo objetivo: analisar o programa de estágio das empresas 

conveniadas. 

Referentes ao segundo bloco de perguntas - Informações das empresas, em específico as 

questões: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11; todas as questões do terceiro bloco - Informações do 

estágio; e, a questão 4.2 do bloco 4. 

 
Tabela 7 - Correlação do segundo objetivo às perguntas aplicadas no questionário 

Fonte: a própria autora 

 

 

Já as perguntas diretamente relacionadas ao terceiro objetivo estão ressaltadas na 

tabela 8: 

Perguntas relacionadas ao terceiro objetivo: identificar as contribuições do estágio para o 

desenvolvimento das competências e habilidades do engenheiro de produção;  

Referentes ao segundo e ao terceiro blocos de perguntas, mas especificamente as questões: 

3.8, 3.9, 4,1 e 4.2. 

Tabela 8 - Correlação do terceiro objetivo às perguntas aplicadas no questionário 

 Fonte: a própria autora 

 

 Por último, a tabela 9 demonstra as perguntas relacionadas ao quarto objetivo: 
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Perguntas relacionadas ao quarto objetivo: indicar ações estratégicas de melhorias ao setor 

de estágio do CEFET/RJ; 

Todas as perguntas referentes ao bloco 2, bloco 3 e bloco 4 – visam a propiciar subsídios para 

o alcance do quarto objetivo da pesquisa. 

Tabela 9 - Correlação do quarto objetivo às perguntas aplicadas no questionário 

Fonte: a própria autora 

 

 

Diante do exposto, a coleta de dados, a partir do questionário aplicado aos 

alunos/estagiários, viabilizará a análise do programa de estágio oferecido pelas empresas 

conveniadas a este Centro, a partir das competências e habilidades previstas no currículo do 

curso de engenharia de produção. Além de assegurar que a legislação de estágio está sendo 

exercida em sua plenitude. 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para Vergara (2011) os dados podem ser tratados de maneira quantitativa, qualitativa 

ou ainda quantitativa e qualitativa simultaneamente. Visto que o presente estudo se caracteriza 

como qualitativo, vale descrever como o mesmo se estrutura, assim, deve-se primeiramente 

codificá-los, em seguida, apresentá-los de forma mais estruturada e, por fim, analisá-los.  

Nesta mesma vertente, Gil (2002) descreve que a análise dos dados é definida como 

um procedimento que envolve: redução dos dados; categorização desses dados; interpretação; 

e, a redação do relatório. 

Deste modo, uma vez que coletados os dados, os mesmos serão analisados e 

interpretados por meio da estatística descritiva, utilizando a sintetização por frequência. 

Segundo Sweeney et  al. (2015) é possível sintetizar os dados pela distribuição de frequência 

absoluta, como também, pela distribuição de frequência relativa. 

 Os resultados serão demonstrados por apresentações tabulares. Como assinalam 

Marconi e Lakatos (2003) a representação por quadros, tabelas ou gráficos é um método que 

auxilia a interpretação rápida dos dados, permitindo verificar diferenças e semelhanças. 
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4. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Este capítulo apresenta os dados coletados na pesquisa online. Com base nas perguntas 

contidas no questionário, analisou-se o programa de estágio oferecido pelas empresas 

conveniadas ao CEFET/RJ.  

4.1 PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 

 O presente estudo se desenvolveu no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, instituição de ensino que tem como missão promover a 

educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão a fim de proporcionar a 

formação integral dos seus discentes, tornando-os capazes de contribuir para o 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico da sociedade (PDI, 2010). 

 Quanto à finalidade e objetivos, o CEFET/RJ visa a: ministrar educação profissional 

técnica e de nível médio; ministrar ensino superior de graduação e pós-graduação (lato sensu 

e stricto senso); ministrar curso de licenciatura; ofertar educação continuada; realizar 

pesquisa; promover extensão; estimular a produção cultural, o desenvolvimento científico e 

tecnológico (PDI, 2010).  

  De modo geral, os níveis de ensino oferecidos pelo CEFET/RJ estão dispostos na 

tabela 10. 

 

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA NO CEFET/RJ 

 
Ensino Médio 

 

Educação Profissional Técnica 

 

Cursos de Extensão 

 

Cursos de Graduação 

(cursos Superiores de Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura) 

Cursos de Pós-Graduação Lato Senso 

 

Cursos de Pós-Graduação Stricto Senso (Mestrado e Doutorado) 

 

Tabela 10 - Níveis de ensino do CEFET/RJ 

Fonte: Relatório de gestão CEFET/RJ, exercício (2014) / adaptado pela autora 
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A sua unidade-sede encontra-se situada na cidade do Rio de Janeiro, localizada no 

bairro do Maracanã cujo campus possui o mesmo nome. Todavia, as atividades acadêmicas do 

CEFET/RJ se expandem para sete Campi de ensino descentralizado, a saber: Maria da Graça, 

Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença. 

 A administração superior do CEFET/RJ está localizada no campus Maracanã, a qual 

tem como órgão executivo a Direção-Geral e, como órgão deliberativo, o Conselho Diretor. 

Para um melhor entendimento, a figura 2 demonstra o organograma da estrutura 

organizacional da instituição.  

 

 

 

 
Figura 2 - Organograma funcional 

Fonte: Relatório de gestão CEFET/RJ, exercício (2014)  

 

4.1.1 Setor de Estágio e Emprego do CEFET/RJ 

 O setor de estágio e emprego do CEFET/RJ, conhecido como Divisão de Integração 

Empresarial (DIEMP) está vinculado a Diretoria de extensão (DIREX), órgão responsável 

pelas atividades de extensão nos diferentes campi da instituição. Em suma, as ações 

extensionistas incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, produção, 

publicação e outras atuações acadêmicas. 

 Além disso, existem também ações e atividades como semana de extensão, feira de 

estágio e emprego, programa Turma Cidadã, incubadoras de empresas tecnológicas e 

iniciativas estudantis, como: Cefet Jr. Consultoria e ENACTUS CEFET/RJ que estão 

integradas a DIREX (PPI, 2010). 
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 No quesito integração empresarial, cabe a DIEMP a responsabilidade de articular e 

mediar às parcerias entre o campo acadêmico e o mercado de trabalho, no sentido de 

formalizar e acompanhar os discentes em oportunidades de estágio e emprego. No caso do 

estágio, essas parcerias são formalizadas, a priori, a partir de convênios, em seguida, elabora-

se o termo de compromisso de estágio.  

4.2 ANÁLISE DO RESULTADO 

4.2.1 Análise da Pesquisa Online 

 A pesquisa foi realizada por meio de questionário online, a partir do Google Drive, 

entre os dias 15/09/2015 a 21/10/2015. O instrumento de pesquisa foi aplicado a todos os 

alunos do curso de engenharia de produção dos Campi Maracanã e Nova Iguaçu que estavam 

matriculados na disciplina de estágio supervisionado no ano de 2015, totalizando (130) 

discentes. Todavia, o total de respondentes foram (55) alunos, (43) do campus Maracanã e 

(12) de Nova Iguaçu.  

No total foram feitos quatro envios do questionário até alcançar a amostra desejada. 

Percebe-se que e-mails de reforço foram fundamentais, pois no terceiro e no quarto 

encaminhamentos se obteve um maior número de respondentes, conforme demonstra a tabela 

11. 

 

Data Número de alunos respondentes 

 

Observação 

15/09 11 Primeiro envio 

26/09 7 Segundo reenvio 

05/10 23 Terceiro reenvio 

14/10 14 Quarto reenvio 

21/10   Fim da pesquisa 

Tabela 11 - Síntese da pesquisa online 

Fonte: própria autora 

 

No quarto reenvio, optou-se por encerrar a pesquisa a fim de evitar o esgotamento por 

parte dos entrevistados. Vale destacar, que juntamente com o questionário foi enviado por e-

mail um texto, explicando o objetivo da pesquisa e as propostas do questionário, bem como, 

uma carta de apresentação (conforme Apêndice A). 
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Uma vez que, para questionário aplicado por meio de correio eletrônico, torna-se 

importante um breve texto introdutório, o qual informe ao entrevistado as principais 

abordagens do estudo, além de garantir ao mesmo a confidencialidade das respostas. 

 

4.2.2 Perfil dos Entrevistados  

 Observa-se entre os respondentes uma maior representatividade do gênero masculino, 

esta característica é típica das engenharias. Embora esta tendência tenha sofrido modificações 

nos últimos anos, a partir do crescimento de outras modalidades do referido curso, o que vem 

despertando o interesse também das mulheres por essa área. 

  Todavia, ainda percebe-se um número pouco expressivo destas, conforme 

demonstrado na tabela 12: de um total de 55 discentes, apenas (29,1%) são do sexo feminino.  

 

Gênero Fa Fr (%) 

Masculino 39 70,9 

Feminino 16 29, 1 

Tabela 12 - Frequência absoluta (Fa) e percentual (Fr) de gênero 

Fonte: própria autora 

 

Como mencionado anteriormente, optou-se em entrevistar alunos matriculados na 

disciplina de estágio supervisionado, pois se entende que nessa fase há uma maior maturidade 

acadêmica por parte dos respondentes, já que geralmente estes estão nos últimos períodos do 

curso. A tabela 13 destaca o perfil dos alunos entrevistados quanto ao status na disciplina de 

estágio supervisionado. 

 Já concluiu a disciplina de estágio supervisionado 

 
Fa Fr (%) 

Sim 23 41,8 

Em andamento 32 58,2 

Tabela 13 - Status na disciplina de estágio supervisionado 

Fonte: própria autora 

 

 Vale esclarecer que as inscrições na disciplina de estágio supervisionado acontecem 

semestralmente, ou seja, duas vezes ao ano. Assim, como a pesquisa ocorreu no segundo 

semestre de 2015, entende-se que (41,8%) dos respondentes já haviam concluído esta etapa, 

ao passo que (58,2%) ainda estavam em andamento. 

A tabela 14 relaciona o período acadêmico que os alunos se matricularam na disciplina 

de estágio supervisionado no ano de 2015. 
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 Período acadêmico 

 
Fa Fr (%) 

6º 1 1,8 

7º 12 21,8 

8º 12 21,8 

9º 10 18,2 

10º 20 36,4 

Tabela 14 - Alunos matriculados na disciplina de estágio supervisionado por período 

Fonte: própria autora 

 

Como se observa há um maior quantitativo de alunos matriculados nesta disciplina no 

10º período, ou seja, última etapa do curso. Deste modo, acredita-se que nessa fase o discente 

possui mais competência e conhecimento para responder as questões relacionadas ao seu 

estágio, bem como, do seu curso. Vale enfatizar que o curso de engenharia de produção do 

CEFET/RJ tem duração esperada de 10 semestres. 

4.2.3 Perfil das Empresas Concedentes de Estágio 

 Nesse tópico serão abordadas as perguntas do questionário equivalentes aos números: 

2.1 a 2.11. Por questões éticas, optou-se por não divulgar os nomes das empresas em estudo. 

Para facilitar o entendimento do leitor, conveniou-se descrevê-las através de letras. 

 A pesquisa contemplou 37 empresas distintas, pois algumas delas se repetiram, haja 

vista que têm mais de um entrevistado na mesma organização. Dentre estas, (4) são públicas e 

(33) privadas. Conforme a tabela 15.  

 

Empresas 

 
Fa Fr (%) 

Públicas 4 10,8 

Privadas 33 89,2 

Tabela 15 - Total de empresas pesquisadas   
 Fonte: própria autora 

 

Surpreendentemente, observou-se que das empresas em estudo as que mais 

contrataram estagiários são públicas. A tabela 16 explana as empresas que possuem mais de 

um estagiário.  
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Empresas 

 

Públicas 

Empresa A: 9 estagiários 

Empresa B: 4 estagiários 

 

Privadas 

Empresa C: 3 estagiários 

Empresa D: 2 estagiários 

Empresa E: 2 estagiários 

Empresa F: 2 estagiários 

Tabela 16 - Empresas que possuem mais de um estagiário 

Fonte: própria autora 

  

Assim, percebe-se que as empresas públicas “A e B” se destacam no quesito 

quantitativo de estagiários. Ao passo que a empresa privada que mais obtém estagiários é a 

“C”, com apenas 3 alunos. Diante desta conjuntura, pode-se fazer o seguinte apontamento: o 

discente que realiza seu estágio em uma organização pública não terá a possibilidade de ser 

contratado, imediatamente, após a prática profissional, hábito que ocorre com frequência com 

os alunos do CEFET/RJ que fazem estágio em empresas privadas, a não ser, se for pelo 

quadro de terceirizados. Deste modo, a convivência com o órgão público pode despertar no 

aluno o interesse em seguir essa carreira. Assim, a preparação para concorrer a uma vaga 

nestes estabelecimentos pode surgir ainda no processo do estágio. 

 Quanto à localidade, a tabela 17 destaca que (50,9%) das empresas estão situadas no 

Centro do Rio de Janeiro, o que é relativamente próximo para o aluno que cursa no 

CEFET/RJ do campus Maracanã. Todavia, esta afirmação não se aplica ao estudante do 

Campus de Nova Iguaçu, que precisará ter um deslocamento mais extenso para realizar o 

estágio nessas organizações em questão. 

  

2.1  Local da empresa 

 
Fa Fr (%) 

Zona Norte 10 18,2 

Zona Sul 6 10,9 

Centro 28 50,9 

Zona Oeste 8 14,5 

Baixada 3 5,5 

Tabela 17 - localidade da empresa 

Fonte: própria autora 

 

A tabela 18 retrata o local das empresas apenas dos estudantes entrevistados do 

campus de Nova Iguaçu. Verifica-se que, de igual modo aos estudantes do Maracanã, os 

discentes de Nova Iguaçu se concentram em maior número nas empresas do Centro. Observa-

se que a distância entre a instituição de ensino e o local de estágio pode acarretar em uma 

exaustão no educando, visto que perderá muito tempo com o deslocamento.  
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Local da empresa 

(Estudantes de Nova Iguaçu) 
Fa Fr (%) 

Zona Sul 1 8,3 

Centro 4 33,4 

Zona Oeste 1 8,3 

Baixada 3 25 

Zona Norte 3 25 

Tabela 18 - localidade da empresa alunos de Nova Iguaçu 

Fonte: própria autora 

  

 Com referência a área de atuação das empresas pesquisadas, constatou-se que maior 

parte está concentrada no setor terciário. Vale frisar, que esta classificação foi baseada nos 

padrões estabelecidos pelo IBGE. A tabela 19 descreve o resultado encontrado. 

2.2 Área de atuação da empresa 

 
Fa Fr (%) 

Setor primário 3 5,4 

Setor secundário 14 25,5 

Setor terciário 38 69,1 

Tabela 19 - Área de atuação das empresas 

Fonte: própria autora 

 

Quanto ao porte da empresa, as mesmas se destacam na categoria grande porte. A 

tabela 20 foi idealizada de acordo com o critério de classificação do porte de empresas 

adotado pelo IBGE. 

2.3 Porte das empresas 

 
Fa Fr (%) 

Micro (até 10 empregados) 1 1,8 

Pequeno (até 50 empregados) 3 5,5 

Médio (até 250 empregados) 6 10,9 

Grande (mais que 250 empregados) 45 81,8 

Tabela 20 - Porte das empresas 

Fonte: própria autora 

 

Como maior parte das empresas está caracterizada no perfil de grande porte, explica-

se o fato das mesmas terem em sua maioria mais que 10 estagiários contratados.  Todavia, 

vale ressaltar que estes discentes/estagiários são de diversas instituições de ensino, não 

necessariamente do CEFET/RJ. A tabela 21 evidencia este resultado. 

 

2.4 Quantidade de estagiários na empresa 

 
Fa Fr (%) 

Até 5 6 10,9 

Mais que 10 49 89,1 

Tabela 21 -Quantidade de estagiários na empresa 

Fonte: própria autora 
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No quesito benefício, as empresas oferecem com mais frequência aos seus estagiários: 

vale transporte; em seguida, vale alimentação; e, por fim, plano de saúde. Segundo tabela 22. 

2.5 Benefícios oferecidos para os estagiários 

 
Fa 

Auxílio transporte 50 

Vale alimentação 41 

Plano de saúde 27 

Outros 18 

Tabela 22 - Benefícios oferecidos para os estagiários 

Fonte: Própria autora 

 

A maioria dos estagiários avaliou em - muito bom - o processo de seleção que 

participaram para serem contratados. A tabela 23 descreve o resultado da avaliação dos 

estagiários quanto ao processo seletivo que foram envolvidos. 

2.6  Avaliação do estagiário quanto ao processo seletivo 

 
Fa Fr (%) 

Muito bom 25 45,5 

Bom 18 32,7 

Regular 11 20,0 

Ruim 1 1,8 

Tabela 23 - Avaliação dos estagiários quanto ao processo seletivo 

Fonte: própria autora 

 

As empresas, atualmente, têm adotado o método de aplicar várias etapas seletivas, 

como: dinâmica de grupo, entrevista, prova de conhecimento específico e até de idiomas, a 

fim de conhecerem em mais detalhes o perfil do estagiário a ser contratado. Visto que, 

procura-se um estagiário não somente com competências técnicas, mas, também, com valores 

e determinada postura comportamental.  

Deste modo, torna-se importante investigar quais foram às causas que levaram (20%) 

e (1,8%) dos alunos a responderem: regular e ruim respectivamente. 

Quanto à existência de um programa de estágio estruturado, o resultado indica que as 

empresas têm demostrado uma atenção em se organizar e se preparar, no que tange receber o 

estagiário em seus espaços organizacionais. Assim, (63,6%) dos alunos entrevistados 

relataram que há um programa de estágio estruturado nas empresas que os mesmos estagiam.  

Todavia, ainda se percebe que esta iniciativa não é unânime em todas as corporações 

pesquisadas, haja vista que (36,4%) dos estudantes relataram não existir um programa de 

estágio estruturado. Acredita-se que esta inexistência não afeta na qualidade do estágio, mas 

certamente, a empresa que apresenta esta característica possibilita ao estagiário um melhor 

aproveitamento da sua prática profissional. A tabela 24 ilustra esse dado. 
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2.7 Existe um programa de estágio estruturado 

 
Fa Fr (%) 

Sim 35 63,6 

Não 20 36,4 

Tabela 24 - Existência de programa de estágio estruturado 

Fonte: própria autora 

 

A tabela 25 retrata a decorrência quanto à avaliação do programa de estágio. Observa-

se que (43,7%) dos entrevistados avaliaram como: bom, a forma que o mesmo é desenvolvido 

e (30,9%) avaliaram em: muito bom. 

 

2.8 Avaliação do programa de estágio 

 
Fa Fr (%) 

Muito bom 17 30,9 

Bom 24 43,7 

Regular 13 23,6 

Ruim 1 1,8 

Tabela 25 -Avaliação do programa de estágio 

Fonte: própria autora 

 

Nota-se que (23,6%) e (1,8%) dos estudantes avaliaram regular e ruim sucessivamente 

o programa de estágio. Como pode ser analisado, infelizmente algumas organizações ainda 

não possuem uma política estruturada, o ideal é que todo empreendimento tenha um programa 

com regras claras, avaliações e acompanhamento. Isto favorece o aprendizado da prática 

profissional. 

Atualmente, as organizações vêm promovendo treinamentos aos seus novos 

estagiários, com o objetivo de capacitá-los nas atividades que irão desempenhar, assim como, 

fornecer um panorama da cultura e do funcionamento da empresa, pois para a mesma é 

interessante que seus estagiários estejam engajados a fim de contribuir com a missão e visão 

organizacional. 

Deste modo, assim que o estagiário é contratado, inicialmente, percorre as instalações, 

participa de oficinas e palestras informativas para posteriormente ser encaminhado para seu 

departamento. Isto pode ser comprovado com o resultado alcançado na pergunta referente à 

tabela 26 - a empresa promoveu algum treinamento. Verifica-se que (67,2%) dos 

entrevistados relataram ter passado por algum tipo de treinamento. 
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2.9 A empresa promoveu treinamento 

 
Fa Fr (%) 

Sim 37 67,2 

Não 18 32,8 

Tabela 26 - A empresa promoveu algum treinamento 

Fonte: própria autora 

 

Vale destacar que para o estágio cumprir seu propósito é imprescindível, também, que 

as instalações das empresas propiciem condições para o estagiário desenvolver atividades de 

aprendizagem social, cultural e profissional. Observa-se na tabela 27 que (53,1%) dos 

entrevistados avaliaram em: excelente, as condições oferecidas pelas empresas para que os 

mesmos desenvolvam as atividades atribuídas. 

 

2.10 As instalações da empresa propiciam condições para desenvolver 

atividades de aprendizagem social, cultural e profissional? 
Fa Fr (%) 

Excelente condição 29 53,1 

Boa condição 19 34,4 

Razoável condição 7 12,5 

Péssima condição 0 0 

Tabela 27 - As instalações da empresa 

Fonte: própria autora 

  

 Salienta-se que o termo - instalação - compreende desde as acomodações e 

infraestrutura da empresa às condições de segurança e incentivo ao entretenimento, requisitos 

também importantes para promover a qualidade de vida. Estes recursos, quando dispostos nas 

organizações, são fundamentais para despertar no estagiário o interesse em ser contratado. 

Diante desse panorama, os alunos quando indagados se indicariam a empresa que 

estagiam para algum amigo, (90,9%) relataram que - sim. Em consonância com a tabela 28. 

 

2.11 Indicaria essa empresa para algum amigo fazer estágio 

 
Fa Fr (%) 

Sim 50 90,9 

Não 5 9,1 

Tabela 28 - Indicação da empresa para um amigo 

Fonte: Própria autora 

 

 Deste modo, o resultado constatado resume a satisfação dos estagiários nas respectivas 

empresas. O que reflete que as organizações concedentes de estágio estão atendendo as 

expectativas. Contudo, torna-se importante verificar quais as razões que levaram os cinco (5) 

discentes - dispostos na tabela 28 - a narrarem que não indicariam as empresas que estagiam.  
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4.2.4 Característica do Estágio 

 Neste tópico serão analisadas as perguntas relativas aos números: 3.1 a 3.12 do 

questionário aplicado. 

Quanto ao valor da bolsa de estágio, pode-se afirmar que as empresas estão 

remunerando seu quadro de estagiários, a média é de R$1.246,24. A tabela 29 demonstra o 

valor da bolsa, assim, observa-se que (80%) dos entrevistados recebem um valor acima de 

R$1.000,00. 

 

3.1 Valor da bolsa de estágio 

 
Fa Fr (%) 

Até R$1.000,00 11 20,0 

Entre R$1.000,00 a R$1.650,00 44 80,0 

Tabela 29 - Valor da bolsa de estágio 

Fonte: própria autora 

 

Este cenário é reflexo do contexto econômico do País, pois as organizações estão 

demitindo seus funcionários e, com isso, valorizando o trabalho do estagiário. Visto que as 

despesas com estes são menores quando comparadas com as de funcionários.  

Geralmente as empresas contratam estagiários para cumprirem 4 horas ou 6 horas 

diárias. Contudo, percebe-se maior preferência por alunos que tenham disponibilidade para 

estagiar 6 horas. Isto se verifica na tabela 30. 

 

3.2 Horas de estágio no TCE 

 
Fa Fr (%) 

6 horas diárias 36 65,5 
4 horas diárias 19 34,5 

Tabela 30 - Horas de estágio registrado no TCE 

Fonte: própria autora 

 

A tabela 30 refere-se à quantidade de horas registradas no TCE. Todavia, é sabido que 

na prática existem empresas que permitem que seus estagiários ultrapassem a carga horária 

estipulada por lei, a saber: no máximo 6 horas diárias. Diante disso, a pergunta concernente à 

tabela 31 investiga essa discussão. 
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3.3 Ultrapassou a carga horária de 6 hs diárias 

 
Fa Fr (%) 

Muitas vezes 10 18,2 

Algumas vezes 14 25,4 

Poucas vezes 16 29,1 

Nenhuma vez 15 27,3 

Tabela 31 - Frequência relativa e absoluta de ultrapassagem de 6 horas diárias de estágio 

Fonte: própria autora 

 

Verifica-se uma percentagem de (18,2%) de alunos que “Muitas vezes” ultrapassaram 

a carga horária; (25,4%) que já ultrapassaram “Algumas vezes”; e, (29,1%) que já 

ultrapassaram “Poucas vezes”. Estas três situações citadas não convergem com o estabelecido 

em lei, pois a partir do momento que o estagiário excede a carga horária preestabelecida, 

entende-se como vínculo empregatício, descumprindo com a característica do estágio. 

Esta prática precisa ser revista e corrigida, pois poderá comprometer o rendimento do 

aluno nas atividades acadêmicas do seu curso. Embora, sabe-se que as empresas adotam uma 

postura flexível quanto à carga horária - conforme demonstrado na tabela 32 - muitas das 

vezes o estagiário não comparece determinado dia, por motivos pessoais ou pelo período de 

avaliação e, posteriormente, ele compensa essa falta.  

Contudo, nesses casos, é mais viável que a empresa prorrogue a vigência do estágio, a 

fim de completar as horas previstas no curso do aluno, à permitir ou exigir que o mesmo 

realize mais de 6 horas de estágio por dia para compensar possíveis faltas. Vale lembrar, que a 

finalidade do estágio é permeada por um viés educativo. Sendo assim, a prática profissional 

não pode prejudicar as atividades acadêmicas.  

Corroborando com este raciocínio, a legislação incumbe à instituição de ensino   

informar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações acadêmicas.  Justamente, para que o discente desfrute de uma carga horária mais 

flexível durante a fase mencionada. 

 

3.4 Consideração quanto à carga horária 

 
Fa Fr (%) 

Rígida 0 0 

Flexível - Conforme demanda da empresa/horário acadêmico 55 100 

Tabela 32 - Flexibilidade quanto à carga horária da empresa 

Fonte: própria autora 

 

Vale destacar ainda que está previsto em lei como direito do estagiário gozar do 

recesso. Portanto, para uma vigência igual ou superior a 12 meses o estagiário terá um recesso 

de 30 dias. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos do estágio 

ter duração inferior a 12 meses.  
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Seguindo este raciocínio, a tabela 33 retrata se houve ou não recesso para os 

estagiários em estudo. 

 

3.5 Teve recesso 

 
Fa Fr (%) 

Sim 38 69,1 

Não 17 30,9 

Tabela 33 - Retrata sobre recesso do estagiário 

Fonte: própria autora 

 

Observa-se que uma parcela pequena, mas considerável de estagiários não gozaram do 

recesso. Assim, deve-se investigar a vigência do estágio desses alunos, pois muito deles estão 

com a prática profissional em andamento – conforme registrado na tabela 13. Talvez seja esse 

o motivo de ainda não terem tirado o recesso, caso não seja essa a razão, faz-se necessário à 

intervenção do setor de estágio a fim de garantir o direito do estudante/estagiário.   

O recesso previsto em lei deve ser remunerado, quando houver bolsa, sendo mais 

indicado tirar no período de férias acadêmicas. A tabela 34 demonstra a frequência do recesso 

remunerado.  

 

3.6  Recesso remunerado 

 
Fa Fr (%) 

Sim 43 78,2 

Não 12 21,8 

Tabela 34 - Característica do recesso 

Fonte: própria autora 

 

 Observa-se que 43 entrevistados foram remunerados no período do recesso e 12 deles 

não foram beneficiados. Cabe uma ação informativa tanto para as empresas como para os 

estudantes com a proposta que seja cumprida na íntegra a legislação de estágio. 

 Outro fator que merece destaque é o ambiente profissional, para que este seja 

produtivo requer um relacionamento harmonioso com a equipe de trabalho, da mesma forma, 

este contexto se estende para o estagiário. A tabela 35 descreve que (74,5%) dos entrevistados 

avaliaram em: muito bom, à receptividade dos demais funcionários; (20%) avaliaram: bom; e, 

(5,5%) avaliaram: regular.  
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3.7  Receptividade dos demais funcionários 

 
Fa Fr (%) 

Muito bom 41 74,5 

Bom 11 20,0 

Regular 3 5,5 

Ruim 0 0 

Tabela 35 - Receptividade dos demais funcionários 

Fonte: própria autora 

 

 Este resultado comprova que as empresas estão se empenhando em preparar seus 

funcionários para receber o estagiário. Este, que muita das vezes inicia sua prática profissional 

muito jovem e ainda sem experiência, assim, carece da equipe um apoio profissional, como 

também emocional no sentido do convívio com as relações pertinentes ao mundo do trabalho. 

Ao ser questionado quanto ao objetivo do estágio, a maioria dos respondentes, ou seja, 

(83,6%) relataram que o estágio teve como proposta: experiência e aprendizado; (10,9%) 

descreveram que o objetivo está relacionado: acesso ao mercado; (5,5%) acreditam que o 

estágio visa ao: amadurecimento e relação interpessoal; nenhum entrevistado assinalou o 

ganho financeiro como objetivo do estágio. A tabela 36 assinala essa questão.  

 

3.8 Qual seu objetivo com o estágio Fa Fr (%) 

Experiência e aprendizado 46 83,6 

Acesso ao mercado de trabalho 6 10,9 

Amadurecimento e relação interpessoal 3 5,5 

Ganho financeiro 0 0 

Tabela 36 - Objetivo do estágio 

Fonte: própria autora 

 

Nota-se uma preocupação dos estudantes em adquirir o quanto antes experiência na 

área profissional, esta postura é compreensiva, pois os mesmos ficam aproximadamente 5 

anos revendo a teoria específica do curso, assim, o momento da prática é esperado com muita 

expectativa. Deste modo, o estágio se destaca como um período de suma importância, o qual 

une a teoria e a tão desejada prática.  

No quesito, maior dificuldade encontrada no estágio, as mais frequentes foram: 

domínio de técnicas computacionais (29,1%); aspectos técnicos, específicos do curso 

(21,8%); e, aspectos subjetivos (18,2%). Conforme tabela 37.  
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3.9 Qual maior dificuldade encontrada no estágio Fa Fr (%) 

Trabalho em equipe 4 7,3 

Relacionamento com supervisor 1 1,8 

Identificar e resolver problema 9 16,4 

Comunicação oral e escrita 3 5,4 

Aspectos técnicos, específicos do curso 12 21,8 

Domínio de técnicas computacionais 16 29,1 

Aspectos subjetivos como: iniciativa, criatividade e inovação 10 18,2 

Tabela 37 - Maiores dificuldades encontradas no estágio 

Fonte: própria autora 

 

Como observado, o domínio de técnicas computacionais foi à dificuldade mais 

assinalada. Vale destacar, que na aplicação do pré-teste, realizado antes de iniciar a pesquisa, 

todos os entrevistados relataram a mesma dificuldade no espaço do estágio. Esta análise é 

inusitada, uma vez que o público em sua totalidade é jovem, o qual geralmente, não apresenta 

esta limitação.   

A esta decorrência cabe uma reflexão a partir de duas vertentes, pois pode se tratar de 

uma carência na formação acadêmica, o que cabe o encaminhamento junto aos profissionais 

competentes a fim de solucionar esta problemática. Como, também, pode estar associado à 

existência de sistemas próprios das empresas concedentes de estágio, neste caso, torna-se 

dificultoso para a instituição de ensino atender estas especificidades. 

 Vale ressaltar ainda, que as alternativas que integram esta questão são referentes às 

habilidades previstas no curso de engenharia de produção, segundo a ABEPRO. 

Os estagiários ressaltaram que a principal vantagem de estagiar na empresa em estudo 

está relacionada à experiência e o conhecimento adquirido. Conforme a tabela 38. 

 

3.10 Vantagem em estagiar nessa empresa Fa Fr (%) 

Experiência e conhecimento adquirido 37 67,3 

Localidade 10 18,2 

Valor da bolsa 5 9,1 

Apenas para cumprir a carga horária prevista no curso 3 5,4 

Tabela 38 - Vantagem de estagiar na empresa 

Fonte: própria autora 

 

 Este resultado está em consonância com o encontrado na pergunta (3.8), a qual 

investiga - Qual o objetivo do estágio - A maioria dos alunos assinalou a importância da 

experiência e aprendizado como proposta do estágio.   

 A tabela 39 destaca a chance do estagiário ser contratado na empresa em estudo, a 

partir da sua própria perspectiva. 
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3.11 Qual a chance da sua contratação na empresa Fa 

 

Fr (%) 

Alta 14 25,5 

Média 20 36,4 

Baixa 3 5,5 

Inexistente 18 32,7 

Tabela 39 - Chance de contratação na empresa 

Fonte: própria autora 

 

 Observa-se que poucos estagiários responderam que a chance de sua contratação era 

alta, apenas (25,5%). Ao passo que um número relativamente elevado (32,7%) relatou ser 

inexiste a chance de contratação. Isto pode ser reflexo da crise econômica, percebe-se que o 

quantitativo de contratação tem diminuído em 2015. A tabela 40 retrata o número de oferta de 

emprego divulgada pelo setor de estágio do CEFET/RJ durante os anos de 2013, 2014 e 2015, 

observa-se que houve um declínio considerável no decorrer dos anos. 

 

Serviço 2013 2014 

 

2015 

Oferta de emprego 544 211 189 

Tabela 40 - Oferta de emprego 

Fonte: DIEMP adaptado pela própria autora 

 

Salienta-se que as vagas de emprego mencionadas são de empresas parceiras do 

CEFET/RJ, estas são encaminhadas por e-mail ou cartazes e, em seguida, divulgadas no 

mural do setor de estágio.  

Diante desse contexto, percebe-se que estrategicamente as empresas estão prorrogando 

ao máximo a vigência do estagiário. Vale lembrar, que de acordo com a legislação o 

estagiário não pode ultrapassar o período de 2 anos na mesma empresa.  

 Esta análise é fruto da experiência da pesquisadora no setor de estágio do CEFET/RJ, 

a quase cinco (5) anos e, ainda, tem-se como respaldo os indicadores apresentados no 

relatório interno da DIEMP. A tabela 41 descreve o histórico do quantitativo de termo de 

compromisso de estágio (TCE) e termo aditivo (TA) nos três últimos anos. 

 

Serviços 2013 2014 

 

2015 

TCE 1822 1889 1519 

TA 786 786 898 

Tabela 41 - Quantidade (TCE) e (TA) 

Fonte: DIEMP adaptado pela própria autora 
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 Observa-se, atualmente, um maior interesse da empresa em prorrogar a vigência do 

aluno, visto que, o número de TA aumentou consideravelmente em 2015 se comparado com 

os anos anteriores. Outro índice que confirma esse comentário é o número de TCE, o qual 

diminuiu em 2015. Ou seja, as empresas estão evitando contratar novos estagiários e dando 

preferência a continuar com os mesmos.  

 Diante desse panorama, faz-se necessário uma efetiva fiscalização das atividades que o 

estagiário desenvolve na empresa, como também se a proposta inicial prevista no TCE foi 

cumprida, já que o período tem se prolongado. É sabido que a rotina de uma empresa 

geralmente é dinâmica, mas cabe a instituição de ensino zelar pelo cumprimento do termo de 

compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento das 

diretrizes estabelecidas. 

Ainda compete a instituição de ensino, de acordo com a lei de estágio, determinar do 

educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades, uma vez que as atividades desempenhadas pelo estagiário devem ser 

correspondente ao exigido no currículo do curso.  

Nesse sentido, torna-se importante o acompanhamento do professor orientador, assim 

como do setor de estágio. A tabela 42 destaca a frequência que a proposta inicial apresentada 

pelo supervisor de estágio foi cumprida. Percebe-se que a maioria das empresas está 

desempenhando o acordado, pois (65,5%) dos entrevistados relataram que a proposta inicial 

foi cumprida na íntegra.  

Todavia, é pertinente investigar se os (30,9%) e (3,6%) que relataram que a proposta 

inicial foi cumprida: parcialmente e muito pouco, concomitantemente, houve algum desvio de 

atividades.  

 

3.12 A proposta inicial foi cumprida Fa 

 

Fr (%) 

Integralmente 36 65,5 

Parcialmente 17 30,9 

Muito pouco 2 3,6 

Não foi cumprida 0 0 

Tabela 42 - Proposta inicial do estágio 

Fonte: própria autora 

  

 O resultado revelado na tabela 42, mais uma vez, aponta para a importância do 

acompanhamento do professor orientador em toda a etapa do estágio, pois mesmo que 

existam mutações na proposta apresentada inicialmente no TCE, o que pode ser pertinente e, 
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até mesmo relevante para o crescimento do aluno em campo, tem-se como fundamental que as 

atividades executadas estejam em compatibilidade com o curso do estudante.    

4.2.5 Perfil dos Supervisores 

Neste tópico serão analisadas as questões referentes aos números: 3.13 a 3.15, as quais 

abordam o perfil do supervisor de estágio. 

No quesito relacionado ao grau de orientação oferecido pelo supervisor da empresa, 

observa-se que a maioria dos estagiários avaliou em: Muito bom (54,5%); um número 

considerável avaliou em: bom (36,4%). Conforme a tabela 43.  

  

Tabela 43 - Grau de orientação oferecido pelo supervisor da empresa 

Fonte: própria autora 

 

 Este resultado demonstra que os supervisores estão comprometidos com o processo de 

aprendizagem que envolve a prática profissional. Contudo, cabe refletir a veracidade das 

respostas encontradas, tendo em vista que (58,2%) dos estudantes ainda estão concluindo seus 

estágios - conforme tabela 13 -. Deste modo, há a possibilidade dos respondentes terem ficado 

constrangidos ao responder essa questão.  

 Quanto à formação dos supervisores, verifica-se que maior parte (34,5%) são 

engenheiros de produção; (32,7%) são formados em outras engenharias; (21,9%) possuem 

outras graduações; e, (10,9%) são administradores. Não houve nenhum registro de supervisor 

sem nível superior, consoante tabela 44. 

 

3.14 Formação do supervisor Fa Fr (%) 

Engenheiro de produção 19 34,5 

Outras engenharias 18 32,7 

Outras 12 21,9 

Administrador 6 10,9 

Não é formado 0 0 

Tabela 44 - Formação dos supervisores 

Fonte: própria autora 

  

3.13 Avalie o grau de orientação oferecido pelo supervisor da 

empresa: 
Fa Fr (%) 

Muito bom 30 54,5 

Bom 20 36,4 

Regular 5 9,1 

Insuficiente 0 0 
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Desta forma, constata-se que a legislação está sendo cumprida, visto que cabe a 

empresa concedente designar funcionário com formação ou experiência profissional na área 

de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário. Vale destacar, a presença do 

administrador, desempenhando a função de supervisor de estágio, porquanto o campo de 

trabalho deste é muito próximo do engenheiro de produção.  

A tabela 45 descreve o resultado da avaliação do supervisor quanto ao conhecimento e 

experiência na área correspondente do estagiário. Nota-se que (74,5%) dos respondentes 

avaliaram em: muito bom, o critério acima mencionado e (21,8%) avaliaram em: bom.  

 

3.15 Avaliação do supervisor quanto ao conhecimento e 

experiência na área correspondente ao estagiário 
Fa Fr (%) 

Muito bom 41 74,5 

Bom 12 21,8 

Regular 1 1,8 

Insuficiente 1 1,8 

Tabela 45 - Avaliação do supervisor quanto ao conhecimento e experiência na área correspondente ao 

estagiário 

Fonte: própria autora 

  

Este indicador permite sustentar a ideia de que os funcionários em estudo estão em 

constante capacitação, reflexo do mercado de trabalho atual, o qual exige uma mão de obra 

cada vez mais atualizada e qualificada. De certa forma, este contexto dinâmico do mundo do 

trabalho é positivo para a formação profissional do estagiário, pois lhe permite interagir com a 

teoria de sala de aula e uma prática de qualidade a partir do estágio, em especial pelo 

acompanhamento do supervisor. 

4.2.6 Correlação do Estágio com a parte Acadêmica do Curso 

 Neste tópico serão discutidas as questões 4.1 a 4.5, as mesmas têm a proposta de 

correlacionar as competências do curso em estudo com o estágio. 

De acordo com a tabela 46, percebe-se que as competências do curso em estudo que 

mais se destacaram foram: dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros; 

utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de produção e auxiliar na 

tomada de decisões; projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos; e, 

utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio. Ambas apareceram com uma 
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frequência muita próxima, o que indica o encadeamento entre elas. A tabela 46 assinala a 

sequência das competências relacionadas ao estágio pesquisado. 

 

4.1 Quais competências relacionadas, a seguir, foram desenvolvidas no seu 

estágio? Marcar mais de uma se preciso. 
Fa 

Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros 32 

Utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de produção e 

auxiliar na tomada de decisões 

30 

Projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos 32 

Utilizar indicadores de desempenho e sistemas de custeio 33 

Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando tecnologias 

adequadas 

25 

Nenhuma das mencionadas 0 

Tabela 46 - Competências relacionadas ao estágio 

Fonte: própria autora 

 

 Percebe-se que - Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando 

tecnologias adequadas - é a competência que menos eclode entre os entrevistados. Esta 

decorrência dispõe de uma correlação com a tabela 37, a qual concebe as dificuldades 

encontradas no estágio. Deste modo, destaca-se nessa questão o domínio de técnicas 

computacionais como a maior dificuldade relatada. 

 A partir do exposto, nota-se que os alunos têm encontrado alguns obstáculos, no que 

tange às temáticas voltadas para a tecnologia.  Isto é completamente compreensível, diante da 

celeridade que as inovações tecnológicas percorrem o contexto atual. Vive-se uma nova 

sociedade, a sociedade da informação, em que a busca interminável pelo conhecimento 

solicita uma intensa qualificação profissional.  

Em detrimento desta realidade cabe à educação e aos seus atores sociais repensarem 

seus métodos curriculares, bem como, preparem seus discentes para que estes se apropriem 

das novas tecnologias da informação e da comunicação pertencentes ao novo processo da 

construção de conhecimento. 

A tabela 47 exprime a avaliação dos respondentes quanto à compatibilidade das 

atividades desenvolvidas no estágio e as competências/atribuições do curso em estudo. Dentre 

estes, (65,5%) acreditam que há compatibilidade; (29,1%) ressaltaram ser razoável; (3,6%) 

relataram que há pouca; e, (1,8%) revelou incompatibilidade nas atividades desenvolvidas. 
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4.2 As atividades desenvolvidas no seu estágio estão de acordo 

com as competências/atribuições prevista no seu curso 
Fa Fr (%) 

Compatível 36 65,5 

Razoável 16 29,1 

Pouco 2 3,6 

Incompatível 1 1,8 

Tabela 47 - Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as competências do curso 

Fonte: própria autora 

 

 Esta questão possibilita fazer um paralelo com a tabela 42 mencionada anteriormente, 

a qual discute se a proposta inicial foi cumprida. Nesta análise, observou-se que (36) 

entrevistados responderam que a proposta foi cumprida na íntegra, exatamente o mesmo 

quantitativo que afirmou haver compatibilidade entre as atividades desenvolvidas. 

 No entanto, deve-se investigar os motivos que levaram os (29,1%), (3,6%) e (1,8%) a 

responderem o grau de compatibilidade: razoável, pouco e incompatível, respectivamente. 

Haja vista, que esta questão é imprescindível para um estágio de qualidade, assegurado por 

lei. 

O qual se fundamenta no aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para 

a vida cidadã e para o trabalho.  

 Quanto qual à área de engenharia de produção que confere ao estágio executado 

percebe-se um número elevado de (32,7%) que responderam: nenhuma das alternativas 

anteriores; em seguida, (23,6%) responderam: engenharia econômica; e, (20%) responderam: 

engenharia de operações e processo da produção. Esta questão apresenta uma determinada 

complexidade, uma vez que a engenharia de produção apresenta duas características: abrange 

uma área muito ampla e, ainda, ambas se complementam.  

 Assim, torna-se dificultoso para o entrevistado compreender qual a área da engenharia 

de produção realmente corresponde ao seu estágio. A tabela 48 descreve o resultado dessa 

questão.   
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4.3 Qual a área da engenharia de produção confere ao estágio 

executado 
Fa Fr (%) 

Engenharia de operações e processo da produção 11 20,0 

Logística 4 7,3 

Pesquisa operacional 0 0 

Engenharia da qualidade 3 5,5 

Engenharia do produto 1 1,8 

Engenharia organizacional 4 7,3 

Engenharia econômica 13 23,6 

Engenharia do trabalho 0 0 

Engenharia da sustentabilidade 1 1,8 

Nenhuma das anteriores 18 32,7 

Tabela 48 - Áreas da engenharia que confere ao estágio desenvolvido 

Fonte: própria autora 

  

 A tabela 48, ainda permite interpretar que as áreas de engenharia de operações e 

processo de produção, assim como, a de engenharia econômica são as que possuem maior 

parte de estagiários contratados. Ao passo que, pesquisa operacional e engenharia do trabalho 

não há contratantes. Certamente, faz-se necessário um estudo mais aprofundado para que se 

tenha maior clareza sobre qual a área da engenharia de produção, atualmente, tem preferência 

em contratar estagiários. 

No que tange a relação do estágio com o mercado de trabalho, a tabela 49 descreve o 

resultado encontrado. 

 

4.4 O estágio executado favoreceu/expandiu a sua visão de mercado de 

trabalho 
Fa Fr (%) 

Muito 38 69,1 

Razoável 14 25,5 

Pouco 3 5,5 

Tabela 49 - O estágio executado favoreceu/expandiu a visão de mercado de trabalho 

Fonte: própria autora 

 

 Conforme tabela 49, (69,1%) dos respondentes acreditam que o estágio executado 

favoreceu a sua visão de mercado; (25,5%) revelaram ter sido: razoável; e, (5,5%) 

manifestaram que pouco expandiu a sua visão de mercado com o estágio realizado. Contudo, 

correlacionando esta questão com a tabela 36, a qual descreve acerca do objetivo do estágio, 

nota-se que mesmo não sendo o - acesso ao mercado - a principal finalidade do estágio, 

segundo os entrevistados, o estágio favorece e expande a visão do mercado de trabalho. 

Consoante à decorrência acima. 

  Quanto à contribuição do estágio para a formação acadêmica e profissional, (81,8%) 

dos respondentes avaliaram que foi muito bom; (14,5%) relataram ter sido razoável; e, (3,6%) 

pouco contribuiu. Conforme tabela 50. 
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4.5 Considera que seu estágio contribuiu para a sua formação acadêmica e 

profissional 
Fa Fr (%) 

Muito 45 81,8 

Razoável 8 14,5 

Pouco 2 3,6 

Tabela 50 - Contribuição do estágio para a formação acadêmica e profissional 

Fonte: própria autora 

 

Diante do resultado, pode-se afirmar que um número considerado de 

estudantes/estagiários está satisfeito com seus estágios, no sentido de percebê-lo como 

agregador de valores, valores estes, imprescindíveis para a formação do jovem profissional. 

Por fim, embora a maioria das questões tenham apresentado respostas satisfatórias, ou 

seja, dentro do previsto na legislação e no currículo do curso em estudo. Ressalta-se que há 

uma minoria que demonstrou algumas divergências, no que tange a um programa de estágio 

considerado de qualidade, assim sendo, torna-se relevante repensar em novas estratégias que 

visem ao aprimoramento e garantia de um estágio pautado em um viés educativo, assegurado 

em lei.  
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5. PROPOSTAS DE MELHORIAS 

 Este capítulo aborda as propostas de melhorias para aprimorar o trabalho interno do 

setor de estágio do CEFET/RJ a partir dos problemas encontrados na pesquisa (capítulo 4) e, 

consequentemente, aperfeiçoar o processo da prática profissional.  

As sugestões apresentadas estão elencadas a seguir: criação de um sistema de 

informações; envio de relatório de atividades pelas empresas; visitas às empresas para a 

celebração do convênio de estágio; palestras e encontros relacionados ao estágio; criação de 

cartilha esclarecedora de estágio; e, estreitar parcerias com as coordenações do curso. 

 Destarte, para facilitar o entendimento deste tópico, posteriormente, a cada sugestão 

destacada, serão assinalados os números das questões que revelaram alguma fragilidade na 

pesquisa, a fim de evidenciar a relevância das recomendações. 

5.1 CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Por se tratar de uma pesquisa em uma organização pública, é previsto algumas 

particularidades em seus espaços de trabalho, como: excesso de formalidades, acúmulo de 

regras, o que promove o enrijecimento do processo; porém, por outra perspectiva, percebe-se 

uma falta de registros acerca de informações indispensáveis para o sucesso e melhorias do 

trabalho prestado aos seus clientes. 

Diante disso, nota-se que o setor em estudo, assim como, a maioria da administração 

pública, fica restrito ao acúmulo de serviços, sendo obrigado a realizar tarefas mecanizadas. É 

sabido que estas atividades também são importantes para o andamento da instituição, todavia, 

o planejamento e as ações estratégicas são fundamentais para o atendimento de qualidade, 

contribuindo para a formação integral e de excelência. 

A prática de registrar as informações, geralmente é desconsiderada entre as 

organizações públicas, porém acredita-se que esta poderá proporcionar o diferencial para o 

êxito no processo. Deste modo, a primeira proposta apresentada, revela-se na criação de um 

sistema que registre as principais informações, fruto de interpretações dos serviços prestados 

pelo setor em estudo.  

Isto porque, observa-se que o setor de estágio detém um fluxo de dados muito intenso, 

dados estes, imprescindíveis para se compreender, responder e atuar em distintos 

comportamentos que envolvem o seu contexto, como: identificar a complexidade do mercado 
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de trabalho, concernente à contratação de estagiário do CEFET/RJ e, a partir disso, buscar 

ferramentas para atuar de forma mais eficaz. E ainda, é possível se ter um feedback do 

contínuo trabalho realizado pelo setor, entre outros aspectos viáveis de serem observados.  

Todavia, esses dados ficam dispersos ou ainda não são utilizados da maneira que 

deveriam, restringindo-se a relatórios que registram apenas quantitativos dos serviços 

prestados ao longo do ano, não sendo realizadas análises dos mesmos.  

Deste modo, a proposta apresentada é justamente: transformar esses dados em 

informações, ou seja, esta grande quantidade de dados precisam ser estruturadas de maneira 

que gerem significado e permitam uma leitura de valores. Assim, será possível: acompanhar e 

aperfeiçoar o trabalho do setor e, com isso, atender com mais qualidade os 

discentes/estagiários deste Centro. 

Logo, será necessário o auxílio da informática, o que não exprime como um 

complicador para a execução da sugestão recomendada. Visto que há um setor responsável e 

competente para atuar nessa esfera na instituição em estudo e, ainda, existe servidor locado no 

próprio setor com formação específica nessa área, o que facilitará o desenvolvimento desse 

trabalho. 

Assim, a atuação prática desta sugestão se resume basicamente em modificações na 

planilha que demonstra a listagem de empresas conveniadas ao CEFET/RJ. Atualmente, esta 

apresenta apenas os seguintes dados: o nome da empresa, número do convênio, período de 

vigência e contatos da empresa. Como pode ser observado em fragmento da planilha, 

representado pela tabela 51.  

 

Nome da 

Empresa/CNPJ 

N° do convênio Vigência do convênio1 Contato 

x 4539/15 10/03/2015 - 

y 3589/11 20/09/2011 - 

z 3152/09 15/01/2009 - 

Tabela 51 - Relação de empresas 

Fonte: DIEMP (2016), adaptado pela autora 

 

Vale frisar, que os demais elementos referentes à empresa concedente, como: endereço, 

nome da pessoa responsável, área de atuação da empresa, entre outros, não são extraídos da 

documentação, ficam arquivadas em pastas, o que dificulta o acesso, quando estas 

                                                           
1 Vigência do convênio: este tem a validade de cinco anos, assim, a empresa “X” terá sua parceria ativa com o 

CEFET/RJ até: 10/03/2020. 
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informações são solicitadas. Anualmente é extraído dessa planilha o quantitativo de convênios 

ativos, com a intenção de constar no relatório de gestão da instituição.  

Para tal, sugere-se que seja criado um banco de dados, acrescentando mais informações, 

como as mencionados acima, pois o endereço da empresa, por exemplo, é um elemento 

importante para se monitorar o número de empresas por localidade. A partir da ampliação 

desses dados será possível obter as seguintes informações: relação de empresas por 

municípios, visto que além da sede localizada no Maracanã, existem outros Campi e polos do 

CEFET/RJ em diferentes regiões do Rio de Janeiro; relação de empresas por área de atuação; 

e, relação de empresas com os nomes dos seus respectivos responsáveis, facilitando a rápida 

comunicação entre as partes, além de outras observações que podem ser exploradas. 

Adicionalmente, pode-se correlacionar: cursos, empresas e estagiários. Assim, torna-se 

possível verificar: quantidade de estagiários do CEFET/RJ por empresas conveniadas; bem 

como, enumerar dentro das respectivas organizações a quantidade de estagiários por cursos, 

por campi e polos, quantos alunos fazem estágio obrigatório e não obrigatório. Vale frisar, 

que existem outras inúmeras análises possíveis, transformando assim os dados em importantes 

informações para o setor. 

 Destaca-se que os estagiários por cursos, por campi e polos já são quantificados e 

registrados no relatório interno do setor, mas estes não são relacionados às empresas. Ainda 

assim, ocorre de maneira manual o que gera muita exaustão no processo. A proposta é 

otimizar este tempo de trabalho, busca-se praticidade no fornecimento de informações, assim, 

a utilização da informática, torna-se imprescindível, através do banco de dados que será 

alimentado ao longo do ano. 

A partir das sequências de informações mencionadas, torna-se exequível fazer 

interferências precisas nos pontos que porventura apresentarem fragilidades. Para o primeiro 

exemplo exposto, a relação de empresas por município, pode-se ampliar as ofertas de estágios 

para os alunos de diferentes campi do CEFET/RJ, uma vez que essa análise permite calcular a 

quantidade de empresas parceiras próximas aos campi e, assim, possibilitará um trabalho mais 

específico em localidades com carência de estágio. 

Para o outro exemplo citado - quantitativo de estagiários em cada empresa parceira - 

será possível uma atuação com as concedentes que porventura não estejam contratando ou 

diminuíram a contratação de estudantes do CEFET/RJ. Pois já foi observado que existem 

empresas que só fazem o convênio para contratar determinado aluno, muitas vezes, são 

empresas familiares que possuem algum vínculo com o discente, sendo assim, ao final da 

vigência do estágio não fazem novas contratações.  
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Ao relacionar as empresas com os nomes dos seus responsáveis facilitará esse trabalho 

de comunicação. Uma vez que o setor obtiver ciência e controle desses casos poderá intervir 

apresentando as empresas às vantagens em continuar ativamente com a parceria. Para tanto, 

visitas a estas empresas ou reuniões no CEFET/RJ também podem ser um instrumento para 

estreitar as relações. 

Nota-se outra vantagem evidente com esta sugestão no que se refere à quantidade de 

alunos fazendo estágio por curso, por campi e polos nas empresas colaboradoras, pois tornará 

possível assinalar quais são as empresas que mais contratam por cursos específicos, quais os 

cursos que possuem mais carência de vagas de estágio, e ainda, permitirá um 

acompanhamento dos alunos em diferentes períodos da prática profissional, dentro das 

empresas, a saber: o estágio obrigatório e não obrigatório esta última informação, ainda pode 

ser analisada por cursos. 

Vale salientar que é consentido para o aluno do CEFET/RJ realizar o estágio em 

qualquer período acadêmico. Sendo considerado como estágio obrigatório apenas quando este 

efetua a sua matricula na disciplina de estágio supervisionado, neste momento, o aluno será 

orientado por um professor. Contudo, nos períodos acadêmicos anteriores, o qual se considera 

como estágio não obrigatório, o discente não tem o acompanhamento deste professor, o que 

exige do setor de estágio uma atuação ainda mais precisa para que sejam garantidos os seus 

direitos. 

Em suma, posto que estas informações estiverem apuradas, organizadas e estruturadas 

propiciarão embasamento para tomadas de decisões mais claras e confiáveis. Já que se terá 

uma contextualização do trabalho que está sendo realizado. Vale destacar ainda, que além da 

importância do banco de dados, contendo mais elementos, há a necessidade de transformar os 

dados em informações, ou seja, deve empenhar-se em analisá-los.  

Recomenda-se que o sistema de informações seja compartilhado com os demais 

servidores dos campi e polos, embora toda formalização relacionada ao estágio ocorra no 

campus Maracanã, mesmo para o discente dos campi, vale salientar, a existência de uma 

central de estágio em cada unidade do CEFET/RJ.  

Uma vez que todos tenham acesso possibilitará um trabalho em equipe ainda mais 

fortalecido, pois os servidores dos campi terão informações importantes para juntamente com 

a sede prestar um serviço de qualidade para seus discentes. Visto que estes possuem uma 

leitura das demandas e carências locais ainda mais enriquecidas. 
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Portanto, a proposta apresentada se resume, primeiramente, na criação de um banco de 

dados, em seguida, transformá-lo em informações e, por conseguinte, criar um sistema de 

informações compartilhado com os campi do CEFET/RJ. 

 

 Questão da pesquisa que provocou esta sugestão: 

 

A questão 2.1 do questionário aplicado retrata o local da empresa, nesta foi observado 

que a maioria dos estudantes, tanto os do Maracanã quantos os de Nova Iguaçu, realizam seus 

estágios em empresas localizadas no Centro do Rio de Janeiro.  Certamente, a distância, em 

especial, para os alunos do campus de Nova Iguaçu pode ser um fator desfavorável para o seu 

rendimento na prática profissional e, até mesmo, nos estudos. Visto que despenderá muito 

tempo com a locomoção. 

Embora a DIEMP empenha-se em ampliar parcerias com as empresas. Acredita-se que 

o resultado encontrado na pesquisa aponta para uma nova estratégia, no sentido de fazer um 

levantamento das possíveis organizações que se concentram nas adjacências dos campis do 

CEFET/RJ, a exemplo de Nova Iguaçu e, a partir disso, propor parcerias de estágio.  

Deste modo, a proposta apresentada no tópico anterior - criação de um sistema de 

informações - revela-se como relevante para sanar esta problemática, pois com a relação de 

empresas por municípios favorecerá este trabalho.  Para tal, faz-se necessário um trabalho em 

conjunto da DIEMP, das coordenações, bem como, das gerencias acadêmicas dos respectivos 

campi. É essencial para o discente que haja oportunidades de estágio próximo ao seu campus. 

5.2 ENVIO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES PELAS EMPRESAS 

A legislação de estágio atribui como dever da empresa concedente enviar para a 

instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, 

nestes, devem constar as atividades que o estagiário desenvolveu. Ainda, compete à mesma 

entregar termo de avaliação de desempenho do estagiário. 

Embora o aludido acima, já esteja determinado na lei, vale destacar, que não é uma 

prática das empresas, apenas alguns poucos agentes de integração costumam enviar este 

relatório. Destaca-se que a entrega desse documento torna-se importante, pois é uma das 

formas de acompanhar a prática profissional do discente. 
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Assim, a proposta oferecida para o setor de estágio vislumbra na criação de um 

documento que, juntamente com a liberação do TCE assinado, seja enviado para as 

organizações, lembrando-as de encaminharem ao final da vigência de estágio do discente o 

relatório, descrevendo as atividades que o mesmo desenvolveu, a sua avaliação de 

desempenho, assim como, informar se houve alteração da carga horária ou de qualquer outra 

mudança descrita inicialmente no TCE. Ressalta-se que a legislação descreve, também, como 

incumbência da concedente zelar pelo cumprimento do acordado no TCE.  

Assim, neste documento deve ressaltar a relevância de assegurar as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 

escolar do estudante e ao horário e calendário escolar, medidas que estão pautadas na lei de 

estágio. Mudanças nas propostas iniciais do TCE são aceitáveis, pois as organizações são 

dinâmicas, porém nesses casos, cabe ao responsável pelo estagiário, geralmente o supervisor 

da empresa, informá-las a instituição de ensino e, ainda, estas modificações precisam estar de 

acordo com a legislação. 

Espera-se que a elaboração e envio deste documento para as empresas - relembrando o 

papel da prática profissional, das prerrogativas acordadas no TCE e, ainda, requisitando o 

relatório de atividades poderá cooperar para que a mesma cumpra com o combinado. Posto 

que, acredita-se que muitas organizações não desempenham esta conduta pela carência de 

informação e até mesmo pela ausência de fiscalização da instituição de ensino. 

 

 Questões da pesquisa que provocaram esta sugestão: 

A questão 3.3 aborda se o estagiário já ultrapassou a carga horária de 6 horas diárias 

estabelecida em lei. O resultado encontrado foi preocupante, pois (18,2%) responderam que 

“Muitas vezes” e (25,4%) “Algumas vezes”. Esta realidade indubitavelmente, não está de 

acordo com o assinado no TCE e muito menos com o previsto na legislação. 

 A frequência com que essa prática tem ocorrido exige, urgentemente, um controle 

maior do setor de estágio. Uma das formas de amenizar esta problemática seria exigir da 

empresa concedente o relatório de atividades mencionado acima, este se destaca como uma 

ferramenta a mais para auxiliar no controle e fiscalização. Neste documento pode descrever 

justamente essa questão: se a empresa permitiu que o aluno/estagiário ultrapassasse a carga 

horária de 6 horas.  
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Outra questão que inspirou esta sugestão foi a de número 3.12, a qual analisa se a 

proposta inicial foi cumprida. Percebe-se que (30,9%) e (3,6%) dos entrevistados relataram 

que foi parcialmente e muito pouco, mutuamente. 

 Este trabalho precisa ser averiguado constantemente, uma das formas do setor 

acompanhar seria a partir do relatório enviado pela própria concedente, pois esta iria informar 

a instituição de ensino as reais condições que desenvolveram o estágio, ao fazer isso, acredita-

se que aumentará a sua responsabilidade.  

Vale destacar, que a prática de envio de relatório já é comum pra o discente/estagiário, 

pois ao final do seu estágio este documento é elaborado, o qual consta as atividades 

executadas, assim como, a sua experiência no estágio. Deste modo, o estagiário tem a 

oportunidade de expressar sua perspectiva e suas possíveis insatisfações. 

Porém o exercício da empresa em elaborar o relatório de atividades poderá contribuir 

para amenizar as irregularidades, pois será uma forma de repensar a sua conduta. 

5.3 VISITAS ÀS EMPRESAS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE 

ESTÁGIO  

Com relação ao convênio de estágio, recomenda-se que juntamente com a 

documentação comumente já exigida para formalizar a parceria entre instituição de ensino e 

empresa, a saber: - preenchimento do modelo padrão de convênio, com dados da empresa a 

conveniar-se, caso, esta, já tenha o seu modelo próprio não há nenhuma objeção por parte do 

CEFET/RJ; 1 (uma) fotocópia do contrato social; e, 1 (uma) fotocópia do cartão do CNPJ.  É 

importante ressaltar que não há ônus -, também seja estabelecido como critério para celebrar o 

convênio, a visita de um representante do setor de estágio, professor orientador, gerência 

acadêmica ou coordenador do curso as empresas interessadas em oferecer oportunidades de 

estágio. 

Para as empresas que já estão com o convênio ativo, estas visitas também são válidas. 

Assim, tendo em vista a elaboração da primeira sugestão mencionada, planilhas que 

quantifiquem estagiários por empresas, tornar-se-á possível fazer um levantamento do 

desempenho atual das organizações quanto à contratação de estagiários e, a partir desse dado, 

elaborar um cronograma de visitas, com finalidades precisas. 

 Os objetivos destas visitas são: estreitar e consolidar a relação entre as empresas 

parceiras e instituição de ensino; escutar da empresa a sua demanda; estabelecer os papéis 

entre as partes quanto aos direitos e deveres, ressaltando a importância de se cumprir com o 
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acordado no TCE; além de relembrar a empresa acerca da sua responsabilidade de enviar à 

instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, 

conforme previsto em lei e mencionada na sugestão anterior. 

 Outrossim, será uma oportunidade de apresentar o CEFET/RJ, pois algumas empresas 

desconhecem a gama de cursos oferecidos por este Centro, bem como, a existência dos campi 

e polos. Espera-se que a nova estratégia de visitas viabilizará maior articulação e, ainda, 

amenizará as irregularidades, visto que muitas devem acontecer pela falta de informação ou 

até mesmo de fiscalização, assim a visita da instituição de ensino torna-se importante para se 

estabelecer as normativas, além de manter o diálogo constante com o RH e supervisores das 

empresas. 

 Acredita-se que o quesito informação, no sentido de conhecimento dos devidos 

procedimentos que perpassam o campo do estágio, será um fator de destaque a ser beneficiado 

com a proposta de visitas. Posto que com frequência os representantes do estágio nas 

empresas entram em contato com o setor em estudo para esclarecerem dúvidas. Dúvidas estas 

que foram elucidadas no questionário aplicado na pesquisa. 

Vale destacar, que a procura a fim de sanar as dúvidas oriundas do prosseguimento do 

estágio, geralmente, surgem no término no contrato do TCE, momento que a empresa está 

preenchendo a ficha de frequência do aluno ou ainda liberando a carta de rescisão. É neste 

momento que os representantes da empresa se deparam com situações que correntemente 

desconhecem. Como o direito do estagiário de usufruir do recesso, a importância de informar 

para instituição de ensino as alterações nas atividades, carga horária, se houve aditivo de 

prorrogação, entre outros casos que foram abordados na pesquisa. 

Deste modo, considera-se que o exercício de visitar as empresas será de suma 

importância para garantir um bom desempenho da prática profissional. Ressalta-se que o 

trabalho com as empresas precisa ser muito cauteloso, visto que o país atravessa uma 

conjuntura de crise econômica. Todavia, vale destacar, como verificado nos dados 

apresentados no capítulo anterior, que a contratação de estagiários não sofreu nenhum 

declínio devido a este quadro.  

Pelo contrário, tem aumentado à contratação. Deste modo, exige da instituição de 

ensino garantir a qualidade deste processo que reflete no trabalho em conjunto com as 

empresas parceiras, incentivando-as a cumprirem com o compromisso em zelar pelo acordado 

no TCE. 

É importante deixar claro que a instituição de ensino não têm ferramentais para 

intervir na organização das empresas, no que tange a sua política de programa de estágio e, 
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também, esta não é a intenção. O que se preza neste estudo é por uma prática profissional 

pautada na legislação e que o seu prosseguimento contribua para o desenvolvimento das 

competências e habilidades esperadas no curso em estudo. 

Deste modo, é responsabilidade da instituição de ensino empenhar-se por garantir uma 

prática profissional nesses moldes, assim, acredita-se que aprimorar o setor de estágio deste 

Centro é uma excelente estratégia, sendo a prática de visitas às empresas um instrumento 

considerável.  

 

 Questões da pesquisa que provocaram esta sugestão: 

 

As questões 2.7 e 2.8 estão relacionadas ao programa de estágio oferecido pelas 

empresas. Nota-se que algumas das organizações pesquisadas não adotaram uma política 

estruturada de estágio e, as que já aderiram, (23,6%) e (1,8%) dos alunos a avaliaram em 

regular e ruim, respectivamente.  

Neste contexto, em específico, como já mencionado, o setor de estágio não tem 

ferramentas para intervir diretamente nesta situação, uma vez que exige uma reformulação 

dos parâmetros estabelecidos na cultura de cada empresa. Por outro lado, acredita-se que o 

constante alinhamento entre empresas e instituição de ensino pode favorecer a prática 

profissional. Bem como, minimizar as possíveis falhas geradas pela ausência desta 

composição. Assim, supõe-se que a proposta de visitas à empresa assinalada outrora é uma 

forma de amenizar esta decorrência.  

É sempre de fundamental relevância para a instituição de ensino participar ativamente 

do cotidiano do estagiário. É sabido que em uma conjuntura de crise econômica, a qual 

perpetua o país atualmente, não se pode exigir demasiadamente das concedentes de estágio. 

Em contrapartida, a instituição de ensino não deve negligenciar o seu papel na educação 

profissional do discente. 

5.4 PALESTRAS E ENCONTROS RELACIONADOS AO ESTÁGIO  

Embora já faça parte da rotina do setor realizar palestras para os discentes, estas, 

geralmente são canalizadas a orientação quanto ao processo e normas de estágio do 

CEFET/RJ ou dicas relacionadas à inserção no mercado de trabalho. Contudo, percebe-se a 

necessidade em ampliar essas temáticas, como também, de aumentar a frequência destas. 
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 Torna-se necessário um trabalho com os discentes a fim de informá-los quanto aos 

seus direitos e deveres correlacionados ao estágio. Uma vez que a conscientização é um dos 

melhores caminhos para se alcançar os desígnios. Além disso, promover encontros que 

possibilitem discutir quais deveriam ser os reais objetivos esperados do estágio e quais 

expectativas os discentes deveriam gerar com a prática profissional. Outra temática de 

estrema relevância e, que foi ratificada na pesquisa, conduz-se em abordar as competências e 

habilidades previstas nos cursos para que o aluno ingresse em seu estágio ciente das 

atividades que o compete desenvolver.  

Acredita-se que além das palestras, encontros que possibilitem o diálogo com o aluno 

tornam-se indispensáveis para que de fato se entenda quais são as suas reais necessidades. 

Ouvir suas ideias, sugestões e reclamações, levando em consideração seu feedback permite 

que os objetivos sejam alcançados e, ainda, incentiva a  sua participação no processo 

educacional. 

 Neste sentido, faz-se necessário que haja espaços para que estas ideias sejam 

efetivadas, assim, propõe-se que na feira de estágio e emprego, evento que acontece 

anualmente, no campus do CEFET/RJ Maracanã, seja disponibilizado a oportunidade para 

que a equipe do setor de estágio juntamente com as coordenações dos cursos realize esta 

atividade. 

Além da feira de estágio e emprego, estes momentos podem ocorrer na semana de 

extensão, na aula inaugural, como também ser pensados para acontecer ao longo do ano 

letivo, principalmente quando os alunos estiverem no estágio obrigatório. Estes encontros, 

certamente serão muito produtivos, pois propiciarão aos discentes adquirirem mais 

informações, e ainda, será uma oportunidade de expor suas opiniões, dúvidas e dificuldades.  

 

 Questão da pesquisa que provocou a sugestão: 

 

A questão 2.6, trata-se da avaliação do estagiário quanto ao seu processo seletivo. 

Percebe-se que 11 (onze) alunos responderam ter sido regular e apenas 1 (um) respondeu que 

foi ruim. Mesmo tratando-se de um quantitativo reduzido de estudantes insatisfeitos com esta 

indagação, ainda assim, requer uma análise. 

  Nessa perspectiva, cabe ao setor de estágio e aos atores envolvidos nesse processo, 

como orientadores e coordenadores do curso, compreender quais as maiores dificuldades 

encontradas pelos alunos quando são avaliados em uma entrevista de estágio. 
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Destarte, encontros que possibilitem essas experiências contribuirão enormemente 

para o melhor desempenho dos discentes, pois ao escutar suas demandas a instituição de 

ensino poderá oferecer uma melhor assistência. Novamente a recomendação do tópico 

anterior – palestras e encontros de estágios para os discentes - precisa ser mantida, todavia, 

permitindo também um espaço para que o estudante se expresse.   

5.5 CRIAÇÃO DE CARTILHA ESCLARECEDORA DE ESTÁGIO 

Cotidianamente, o setor de estágio recebe estudantes com inúmeras dúvidas 

concernentes ao estágio. Por isso, além das palestras e encontros recomendados 

anteriormente, sugere-se também a elaboração de uma cartilha contendo as principais 

perguntas e respectivas respostas, a fim de esclarecer o estagiário acerca de situações 

recorrentes no seu estágio. 

Cabe enfatizar a existência de um documento conhecido como “passo a passo para o 

estágio”, este habitualmente é entregue ao estudante, contudo, seu objetivo é discorrer como 

se procede o estágio dentro das normativas do CEFET/RJ, o que também é considerado 

importante, mas ainda não existe um manual que resuma as principais dúvidas do aluno 

quanto os seus direitos e deveres na prática educativa.  

Deste modo, a cartilha esclarecedora de estágio visa a suprir essa necessidade, elucidar 

os direitos e deveres que competem ao estagiário, a concedente e a instituição de ensino. A 

proposta é que seja entregue nos encontros e palestras citados acima, distribuído nos campi e 

polos, recomenda-se que fique um quantitativo disponível no setor de estágio, como também, 

seja inserido de forma online no portal do CEFET/RJ.  

Certamente, o resultado da pesquisa viabilizará um maior suporte para execução deste 

material. 

 

 Questões da pesquisa que provocaram a sugestão: 

 

As questões 3.5 e 3.6 fazem menção ao recesso. Este é um dos assuntos que suscita 

muitas dúvidas entre os alunos. Frequentemente os estagiários procuram o setor de estágio 

para questionarem se tem direito ao recesso ou se o recesso deve ser remunerado, esta 

pergunta também é levantada até mesmo pelo RH de algumas empresas.  

De acordo com o resultado da pesquisa, observa-se que (30,9%) relataram não ter tido 

recesso e (21,8%) descreveram não terem sido remunerados. A esta questão cabe investigar se 
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os alunos que não tiveram recesso, ainda estão realizando a prática profissional, neste caso, 

pode ser este o motivo de não desfrutarem do mesmo. Quanto aos que descreveram que o 

recesso não foi remunerado, de fato, precisa uma intervenção do setor de estágio, sob o ponto 

de vista de propor mais esclarecimento. 

Vale lembrar, que o recesso é direito do estagiário, sempre que o estágio tiver duração 

igual ou superior a 1 (um) ano, o período de recesso  é de 30 (trinta) dias ou ainda concedido 

de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. O ideal é 

que seja tirado durante as férias escolares. Segundo a legislação, o recesso ainda deve ser 

remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

Supõe-se que a decorrência da pesquisa ocorreu em virtude da falta de informação das 

partes envolvidas, a saber, empresa e estagiário. Visto que repetidamente esta pergunta surge 

no setor. Acredita-se que as palestras, encontros, como também, a cartilha esclarecedora 

contribuíram para corrigir este resultado. 

5.6 ESTREITAR PARCERIAS COM COORDENAÇÕES DOS CURSOS 

Para se alcançar os objetivos da prática profissional, estes que foram discutidos na 

legislação e na literatura deste estudo, constituem-se necessário e fundamental o trabalho em 

equipe entre: responsáveis pelo estágio, diga-se a DIEMP, professor orientador, coordenador 

do curso e supervisor de estágio da empresa. 

Visto que existirão situações, as quais o setor de estágio precisará recorrer à 

assistência do profissional ou dos setores competentes para atuar com mais clareza e 

eficiência, situações estas que foram expressas na pesquisa. Diante disso, sugere-se que a 

parceria entre as coordenações e setor de estágio seja cada vez mais fortalecida, que os 

profissionais representantes destes setores estejam em diálogo constante a fim de reparar e 

evitar irregularidades no estágio.  

Para tal, recomenda-se reunião semestral com as coordenações ou até mesmo 

professores orientadores dos cursos. Tendo em visa que a primeira sugestão - criação de um 

sistema de informação - seja realizada, o trabalho com as coordenações se tornará ainda mais 

produtivo, pois se terá um panorama atualizado do contexto dos estágios por cursos 

específicos, sendo assim, a atuação será mais precisa. 

Desde já, indica-se que temática a ser encaminhada na primeira reunião reflita sobre o 

resultado encontrado na questão 3.9, a qual assinala sobre as dificuldades no estágio, esta será 

descrita em mais detalhes adiante. Portanto, adianta-se como recomendação, a discussão da 
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viabilidade de repensar a diretriz curricular do curso, incluindo temas, conteúdos ou 

disciplinas optativas que contemplem as habilidades que apresentaram mais dificuldades de 

serem desenvolvidas no estágio. 

 

 Questões que provocaram a sugestão: 

 

A questão 3.9 assinala acerca das dificuldades encontradas no estágio, a qual na 

realidade indica, nas suas alternativas, as habilidades esperadas do engenheiro de produção. 

Para esta indagação, nota-se que o domínio de técnicas computacionais é a dificuldade mais 

destacada pelos estagiários, em outras palavras, esta habilidade é a mais complexa no 

ambiente do estágio. A segunda e a terceira dificuldades respectivamente estão relacionadas 

aos aspectos técnicos, específicos do curso e os aspectos subjetivos, como iniciativa, inovação 

e criatividade.  

Para esta ocorrência o setor de estágio necessita atuar em parceria com a coordenação 

do curso. Haja vista que a habilidade que mais precisa ser desenvolvida, segundo a 

dificuldade apresentada pelos alunos, está relacionada aos aspectos interligados ao curso e não 

ao comportamento, onde o setor de estágio poderia contribuir diretamente a partir de 

palestras. Dessa forma, a sugestão mencionada acima torna-se viável. 

Outra questão que desencadeou esta sugestão foi a de número 4.1, esta aborda as 

competências que foram desenvolvidas no estágio. Constata-se que gerenciar e otimizar o 

fluxo de informação nas empresas utilizando tecnologias adequadas foi a que menos teve 

ocorrência  entre os entrevistados, seguindo o mesmo viés da questão 3.9, a qual destacou o 

domínio de técnicas computacionais como uma das maiores dificuldades encontradas pelos 

estagiários. 

 Deste modo, cabe articular um trabalho em conjunto com a coordenação do curso em 

estudo com o intuito de repensar estratégias cabíveis. Salienta-se que tanto as habilidades - 

que apresentaram mais dificuldades em se desenvolver no estágio - quanto às competências 

discutidas na questão 4.1 foram identificadas no espaço da prática profissional, mesmo sendo 

em uma frequência menor. Todavia, há uma necessidade de aprimorá-las.  

Por fim, a questão 4.2 evidencia a importância de reforçar a parceria com as 

coordenações, esta retrata a avaliação dos respondentes quanto à compatibilidade das 

atividades desenvolvidas no estágio e as competências/atribuições do curso em estudo. 

Verifica-se que (29,1%), (3,6%) e (1,8%) responderem o grau de compatibilidade: razoável, 

pouco e incompatível, respectivamente.  
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 Este resultado é preocupante, pois o estágio pautado em lei visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional, objetivando o desenvolvimento do educando 

para a vida cidadã e para o trabalho. Deste modo, o que se percebe é uma porcentagem 

significativa de empresas que estão descumprindo o acordado. 

 Nestes casos a legislação assegura que é dever da instituição de ensino zelar pelo 

cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 

descumprimento de suas normas. É essencial muita cautela, pois se permeia no país um 

contexto de crise econômica e descredenciar uma empresa parceira pode limitar as 

oportunidades de estágio. Por outro lado, a imparcialidade não é a melhor postura que se deve 

adotar em situações como essas.  

Vale lembrar, que o trabalho de acompanhamento do professor orientador também é 

de fundamental relevância para evitar que o aluno finalize seu estágio em condições 

irregulares. Deste modo, a sugestão é apurar o ocorrido em mais detalhes, juntamente com a 

coordenação a fim de refletir, com base na legislação, qual a melhor conduta necessita ser 

tomada.  

Ainda é imprescindível esclarecer que não é pretensão deste estudo minorar as 

parcerias das empresas a partir das sugestões destacadas, pelo contrário, busca-se expandir o 

número de organizações colaboradoras, contudo, procura-se também uma prática profissional 

de qualidade e para tal exige um acompanhamento, mais próximo, e menos burocrático do 

setor de estágio.  

Em suma, considera-se que todas as propostas apresentadas neste tópico visam a 

agregar benfeitorias ao trabalho do setor. Considera-se que a aplicabilidade das 

recomendações não somente favorecerá os discentes do curso de engenharia de produção, que 

é o nosso foco principal na pesquisa, como toda a comunidade discente deste Centro. 

Ainda viabilizará uma parceria mais específica e efetiva com as coordenações dos 

cursos e professores orientadores, pois com a clareza nas informações, pode propiciar 

melhorias na tomada de decisão e direcionamento para o trabalho em equipe. 

Assim acredita-se que as propostas apresentadas poderão amenizar as problemáticas 

destacadas na pesquisa. Para tal, o setor de estágio não deve se restringir apenas aos aspectos 

burocráticos e administrativos e, esforçar-se em fazer um trabalho mais pedagógico, no 

sentido de acompanhar as demandas concernentes ao processo do estágio, e isto, exige 

planejamento, novas estratégias e parcerias. 
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6. CONCLUSÃO 

 No presente trabalho de pesquisa, procurou-se analisar o programa de estágio 

oferecido pelas empresas conveniadas ao CEFET/RJ e propor estratégias de gestão ao setor de 

estágio deste Centro, tendo como parâmetros a legislação, as competências e habilidades 

previstas no currículo do curso de engenharia de produção. Deste modo, com base na revisão 

da literatura, da pesquisa empírica e das propostas apesentadas, depreende-se que o objetivo 

foi atingindo.   

 Os resultados obtidos com a análise das respostas ao questionário apontam algumas 

fragilidades, sendo as principais delas: distância do local do estágio para os discentes do 

campus de Nova Iguaçu; excesso da carga horária diária de 6 (seis) horas; estagiários que não 

desfrutaram do recesso ou não tiveram o recesso remunerado; em alguns casos, a proposta 

inicial, descrita no TCE,  foi cumprida parcialmente e muito pouco, assim como, (29,1%, 

3,6% e 1,8%) dos entrevistados responderam respectivamente: razoável, pouco e incompatível 

para a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as competências previstas no 

curso. 

 Por outro lado, assim como, discutido na literatura, denota-se que o estágio contribui 

para o desenvolvimento das competências e habilidades oriundas do curso, visto que todas as 

opções que compõe essas questões foram assinaladas. Sendo a competência menos elegida: a 

de gerenciar e otimizar o fluxo de informações nas empresas utilizando tecnologias 

adequadas. E a habilidade que mais apresenta dificuldade em campo é: o domínio de técnicas 

computacionais.  

Outras questões que corroboram com o descrito na bibliografia são: o objetivo do 

estágio na perspectiva do estagiário, sendo a mais destacada, experiência e aprendizado; e, em 

seguida, a que retrata acerca da contribuição do estágio para formação acadêmica e 

profissional, nesta, (81,8%), ou seja, a maioria dos respondentes assinalou que a prática 

profissional contribuiu para a sua formação acadêmica e profissional.  

Além disso, destaca-se como ponto de sucesso, o papel de orientação dos supervisores 

das empresas. Verifica-se que estes estão realizando com qualidade as atribuições a eles 

delegadas e, ainda, buscam se atualizar, posto que foram bem avaliados pelos alunos quanto 

ao conhecimento adquirido. Assim, acredita-se que os estagiários estão sendo bem 

acompanhados e orientados em campo. 
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Diante de todos os problemas identificados, as propostas de melhorias sugeridas ao 

setor de estágio do CEFET/RJ são:  

- Criação de um sistema de informações - a proposta apresentada resume-se na criação 

de um banco de dados que gere um sistema de informações compartilhado com os campi do 

CEFET/RJ; 

- Envio de relatório de atividades pela empresa - assim, a sugestão oferecida para o 

setor de estágio vislumbra na criação de um documento que relembre as empresas de 

encaminharem ao final da vigência de estágio do discente o relatório de atividades; 

- Visitas às empresas para a celebração do convênio de estágio - recomenda-se que 

além da documentação já exigida para a formalização do convênio, também seja estabelecido 

como critério para celebrá-lo, a visita de um representante do setor de estágio, professor 

orientador, gerência acadêmico ou coordenador do curso às empresas interessadas em 

oferecer oportunidades de estágio. 

- Palestras e encontros relacionados ao estágio - trata-se de promover encontros que 

possibilitem informações, no sentido, de conscientizar os discentes quanto: aos direitos e 

deveres correlacionados ao estágio; discutir quais deveriam ser os reais objetivos esperados 

do estágio e quais expectativas os mesmos deveriam gerar com a prática profissional; 

  - Criação de cartilha esclarecedora de estágio – elaboração de material que contemple 

os direitos e deveres que competem ao estagiário, à concedente de estágio e a instituição de 

ensino;  

- Estreitar parcerias com as coordenações do curso - sugere-se estreitar o diálogo e 

parceria entre: responsáveis pelo estágio, diga-se a DIEMP, professor orientador, coordenador 

do curso e supervisor de estágio da empresa a partir de encontros semestrais.  

A partir das sugestões mencionadas, considera-se que as problemáticas detectadas na 

pesquisa serão minoradas. Nesse viés, vale enfatizar as limitações desse estudo, pois: a 

pesquisa foi realizada exclusivamente em uma organização; além disso, foram selecionados 

alunos matriculados na disciplina de estágio supervisionado apenas do ano de 2015 e de um 

único curso superior, a saber, engenharia de produção. Todavia, ressalta-se que tais 

delimitações não invalidam o resultado constatado. 

Portanto, acredita-se que este estudo contribuiu para ampliar o debate em torno da 

temática abordada, proporcionando reflexão e conhecimento empírico para a instituição de 

ensino. Espera-se ainda que os resultados deste trabalho propiciem embasamento para outras 

pesquisas internas, como também, externas a este Centro. 
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6.1 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Tendo em vista que o presente trabalho não visou a esgotar a temática, recomenda-se 

como sugestões para estudos futuros: pesquisas semelhantes nos demais campi deste Centro; 

expandir esse estudo para outros cursos de graduação; abordar este estudo a partir da 

perspectiva dos supervisores de estágio nas empresas; e, estudo comparativo com outros 

setores de estágio de instituições federais de referência no assunto abordado. 
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APÊNDICE A 

CARTA DE APRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Prezado(a) aluno(a), 

 

 

Meu nome é Marcia das Neves Ferreira, ocupo o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais 

e atualmente estou como chefe adjunta do Setor de Estágio do CEFET/RJ. Para dar 

continuidade ao meu trabalho no Mestrado em Sistemas de Gestão da UFF, estou fazendo um 

estudo cujo tema é: “O papel do estágio curricular supervisionado: um estudo de caso dos 

cursos de engenharia de produção do CEFET/RJ. Assim, peço sua participação na coleta de 

dados, para que possa concluir esta etapa. Vale destacar, que a sua colaboração é muito 

importante para a pesquisa. 

 

 

 

Desde já, agradeço! 
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APÊNDICE B 

 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO DO CEFET/RJ 

Caro (a) aluno (a), 

Este questionário objetiva coletar informações sobre o programa de estágio das empresas 

conveniadas ao CEFET/RJ. Solicito a sua colaboração no preenchimento das questões a seguir, as 

quais abordam aspectos da sua prática de estágio e da sua formação acadêmica. 

Conto com a sua cooperação! 

 

1. Informações do aluno 

Nome do aluno: _______________________. 

Matrícula: ____________________________. 

Já concluiu a disciplina de estágio 

supervisionado: _______________________. 

Período Acadêmico: ____________________. 

2. Informações da empresa 

2. Nome da empresa que estagiou: 

_____________________________________. 

2.1 Local da empresa:___________________. 

 

2.2 Área de atuação da empresa: 

 Setor primário (agricultura, pescas,      

mineração e extrativismo) 

 Setor secundário (indústria) 

 Setor terciário (prestação de serviços, 

comércio, turismo, educação, saúde, 

serviços bancários e administrativos, etc.) 

 

2.3 Porte da empresa:  

 Micro (até 10 empregados) 

 Pequena (até 50 empregados) 

 Média (até 250 empregados) 

 Grande (mais de 250 empregados) 

 

2.4 Quantidade de estagiários na empresa:  

 1 

 Até 5 

 Até 10 

 

 

 

 

 Mais que 10 

 

2.5 Quais benefícios são oferecidos pela 

empresa? 

 Auxílio transporte 

 Plano de saúde 

 Vale alimentação 

 Nenhum  

 Outros: ___________________. 

 

2.6 Avalie o seu processo seletivo: 

 Muito bom 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 

2.7 Existe um programa de estágio 

estruturado: 

 Sim 

 Não (pule a próxima pergunta) 

 

2.8 Avalie o programa de estágio desta  

empresa: 

 Muito bom 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 

2.9 A empresa promoveu algum tipo de 

treinamento: 

 Sim 

 Não 
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2.10 As instalações da empresa propiciam          

condições para você desenvolver atividades de 

aprendizagem social, cultural e profissional:  

 Excelente condição 

 Boa condição 

 Razoável condição 

 Péssima condição 

 

2.11 Você indicaria essa empresa para um 

amigo fazer estágio: 

 Sim 

 Não  

 

3. Informações do estágio 

3.1 Valor da Bolsa: ________________. 

 

3.2 Horas de estágio registradas em seu 

termo de compromisso de estágio: 

 Menos que 4 horas 

 4 horas 

 6 horas 

 

3.3 Já ultrapassou 6 horas diárias: 

 Muitas vezes 

 Algumas vezes 

 Poucas vezes 

 Nenhuma vez 

 

3.4 Ainda quanto à carga horária, você a 

considera: 

 Rígida (horário fixo de entrada e de 

saída) 

 Flexível (conforme demanda da 

empresa) 

 

3.5 Teve recesso: 

 Sim 

 Não 

 

3.6 Se sim, o recesso foi remunerado: 

 Sim 

 Não 

 

3.7 Avalie a receptividade dos 

funcionários quanto a sua entrada na 

empresa: 

 Muito boa 

 Boa 

 Regular  

 Ruim 

 

 

3.8 Qual o seu objetivo com o estágio: 

 Amadurecimento, relação interpessoal 

 Experiência e Aprendizado  

 Ganho financeiro 

 Acesso ao mercado de trabalho 

 

3.9 Qual a maior dificuldade encontrada no 

seu estágio? 

 Trabalho em equipe 

 Relacionamento com seu supervisor 

 Identificar e resolver problemas 

 Comunicação oral e escrita 

 Domínio de técnicas computacionais 

 Aspectos técnicos, específicos do seu 

curso. 

 Aspectos subjetivos como: iniciativa, 

criatividade e inovação. 

 

3.10 Quais são as vantagens de fazer estágio 

nessa empresa?  

 Localidade 

 Valor da bolsa 

 Experiência e Conhecimento 

adquiridos 

 Apenas para cumprir a carga horária 

prevista no curso 

 

3.11 Quais as chances de sua contratação 

nessa empresa? 

 Alta 

 Média 

 Baixa 

 Inexistente  

 

3.12 A proposta inicial foi cumprida: 

 Integralmente 

 Parcialmente 

 Muito pouco 

 Não foi cumprido 
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3.13 Avalie o grau de orientação oferecida pelo 

seu supervisor na empresa: 

 Muito bom 

 Bom 

 Regular 

 Insuficiente 

 

3.14 Qual a formação do seu supervisor: 

 Engenheiro de produção 

 Administrador 

 Outras engenharias 

 Outra _____________________ 

 Não é formado 

 

3.15 Avalie o seu supervisor da empresa 

quanto ao conhecimento e experiência na 

área correspondente ao seu estágio: 

 Muito bom 

 Bom 

 Regular 

 Insuficiente 

 

4. Informações sobre a parte teórica do 

curso 

 

4.1 Quais competências relacionadas, a 

seguir, foram desenvolvidas no seu 

estágio, marcar mais de uma se 

preciso: 

 

 Dimensionar e integrar recursos 

físicos, humanos e financeiros.  

 Utilizar ferramental matemático e 

estatístico para modelar sistemas de 

produção e auxiliar na tomada de decisões 

 Projetar, implementar e aperfeiçoar 

sistemas, produtos e processos 

 Utilizar indicadores de desempenho, 

sistemas de custeio. 

  Gerenciar e otimizar o fluxo de 

informação nas empresas utilizando 

tecnologias adequadas 

 Nenhuma das mencionadas 

 Outras _________________________ 

 

4.2 As atividades desenvolvidas no seu 

estágio estão de acordo com as 

competências/atribuições previstas no 

curso (analisar o item 4.1): 

 Compatível 

 Razoável 

 Pouco 

 Incompatível 

 

4.3 Qual a área da engenharia de 

produção confere ao estágio 

executado: 

 Engenharia de operações e 

processos da produção 

 Logística 

 Pesquisa operacional 

 Engenharia da qualidade 

 Engenharia do produto 

 Engenharia organizacional 

 Engenharia econômica 

 Engenharia do trabalho 

 Engenharia da sustentabilidade 

 Nenhuma das anteriores 

 

4.4 O estágio executado               

favoreceu/expandiu a sua visão de 

mercado de trabalho: 

 Muito 

 Razoável 

 Pouco 

 Nenhuma 

 

4.5 Você considera que seu estágio 

contribuiu para a sua formação 

acadêmica e profissional: 

 Muito  

 Razoável 

 Pouco 

 Insuficiente 

 

 

 

 

 


