
Introdução ao Estágio 

Supervisionado em Administração

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS – ICEAC
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO I

Supervisionado em Administração

Guilherme Lerch Lunardi

Leonardo Lisboa Pereira



Estágio e Formação Profissional

• Consiste em um trabalho obrigatório, individual e que 
permite liberdade ao aluno na escolha de um tema. 

• É considerado uma oportunidade aos alunos para:
– Aplicar na prática os conhecimentos teóricos aprendidos no 

curso;curso;

– Avaliar a possibilidade de sugerir mudanças nas 
organizações

– Enfrentar problemas reais nas organizações

– Experimentar a resolução de problemas com uma 
responsabilidade limitada

– Avaliar o mercado de trabalho

– Aprofundar sua área de interesse



Principais obstáculos na realização do 
Estágio Supervisionado

1. Relação universidade-empresa – embora os

professores individualmente tenham influência e contatos
na área empresarial, a universidade como instituição não
estabelece mecanismos de aproximação com as empresas.

2. Integração do estágio na estrutura curricular – o2. Integração do estágio na estrutura curricular – o
estágio curricular serve de base para o trabalho de
conclusão de curso, estando relacionado a pelo menos uma
área do curso de Administração, embora em muitos casos se
observe a necessidade de outras disciplinas serem utilizadas
(como Introd. Metod. Científica e Estatística Econômica).

3. Infra-estrutura da universidade – reduzido acervo da

biblioteca.



O que pode ser feito?

• Trabalhar a imagem da universidade no meio
empresarial para facilitar a aceitação.

• Propor um projeto que seja de interesse da empresa.

• Definir, já na fase de projeto, o professor que irá• Definir, já na fase de projeto, o professor que irá
orientar o conteúdo do trabalho.

• Utilizar material digital (especialmente da plataforma
Periódicos Capes) para suprir o reduzido acervo da
biblioteca.



Condições para Iniciar o Estágio

• Um bom projeto de estágio depende da
definição de três aspectos básicos:

– O tema do trabalho

– A organização-alvo– A organização-alvo

– O Professor-orientador

• As demais etapas do projeto decorrem dessas
escolhas preliminares!



Escolha do Tema

• Escolher um tema e elaborar um projeto requer bastante
maturidade e responsabilidade pela decisão.

• Essa definição pode ser feita pelo próprio aluno ou com a
ajuda do orientador. Mas lembre-se, a escolha do tema
tem que ser do interesse do aluno (e também da empresa
onde o estágio será realizado).onde o estágio será realizado).

• Outro ponto que o aluno deve refletir é sobre a sua
competência, seus limites e tempo que terá para dedicar
ao ESA. Isso certamente influenciará na qualidade e no
resultado do trabalho final!

• Uma dica: o quanto antes definir seu tema, melhor; pois
oferece a possibilidade de aprofundá-lo.



Escolha do Tema

• Percebe-se que a decisão do tema NÃO depende APENAS do 
interesse do aluno, mas de uma conjugação entre o interesse 
da empresa, a competência e o interesse do aluno e do 
orientador (figura 1)
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Escolha do Tema

• Existem inúmeras possibilidades de desenvolvimento 
de temas nas diversas áreas de Administração, mas 
vale a pena seguir alguns critérios:

• Seja relevante para a área de Administração
• Seja viável, considerando o acesso às fontes de dados• Seja viável, considerando o acesso às fontes de dados
• Considere o limite de tempo para a execução do estágio (normalmente 4
meses)
• Considere outros recursos, como: custo, disponibilidade de bibliografia e
de orientação
• Seja de interesse da organização-alvo do estágio, já que não apenas o
acesso, mas também a qualidade dos dados depende da relevância da
pesquisa para os entrevistados
• Seja de interesse do orientador



Organização-alvo

• Realizar pesquisa em organizações não é uma
tarefa muito fácil, sendo o acesso às informações
um ponto-chave.

• Dois problemas de acesso aos pesquisadores são
comuns:comuns:
– A resistência da empresa, que pode apresentar

suspeita sobre os objetivos da pesquisa e
preocupação quanto ao tempo que ela demandará

– O problema de acesso aos indivíduos que serão
entrevistados ou responderão aos questionários



Organização-alvo

• As principais razões pelas quais as empresas
resistem a trabalhos de pesquisa:
– Política de não cooperar, o fato de não aprovar o

projeto, a empresa pode estar envolvida em outra
pesquisa ou, ainda, porque o pesquisador não épesquisa ou, ainda, porque o pesquisador não é
convincente.

• A principal razão pela qual os indivíduos resistem
a trabalhos de pesquisa:
– Receio de que os dados fornecidos possam prejudicá-

los no trabalho ou, ainda, que os resultados da
pesquisa sugiram políticas de racionalização e, em
decorrência, dispensas de pessoal.



Organização-alvo

• A procura de um lugar para realizar o estágio curricular
tem sido deixada inteiramente nas mãos dos alunos, que
contam apenas com a ajuda eventual dos orientadores
para conseguir acesso às organizações.

• A escolha do lugar deve ser feita o quanto antes, porque• A escolha do lugar deve ser feita o quanto antes, porque
um projeto de estágio só se torna concreto quando o
aluno tiver definido a organização-alvo do estágio.

• Existem duas situações: entre os alunos que estão
empregados e os que têm disponibilidade para realizar
um estágio.



Organização-alvo

Vantagens 

-Familiaridade com o ambiente
-Visibilidade no emprego 

• Estágio realizado no local de trabalho

• Estágio realizado em outro local

(+) maior variedade de opções
( -) necessidade de negociar acesso à empresa 



Organização-alvo

• Recomendações práticas aos alunos para conseguir 
acesso a organizações:

• Telefonar à empresa para localizar a pessoa a quem deve dirigir
correspondência ou e-mail de solicitação de acesso
• Solicitar autorização por escrito à empresa, anexando:• Solicitar autorização por escrito à empresa, anexando:

- Carta de apresentação da faculdade e do orientador
- Breve descrição do(s) tema(s) de interesse do estágio

• Telefonar ou tentar marcar uma visita à empresa. Mostre entusiamo pelo
seu trabalho!
• Uma vez conseguido o acesso e definido o tema, enviar uma proposta
preliminar do trabalho à empresa
• Prometer o relatório do trabalho concluído à empresa



Processo de Orientação

• Precondições para uma boa orientação:
– O aluno deve possuir ideias claras a respeito do que

pretende fazer;

– O aluno deve mostrar interesse no tema e acesso à
empresa;empresa;

– O professor-orientador deve conhecer a área e ter
interesse no tema;

– Deve haver certa empatia entre professor e aluno.

• O papel do orientador é prover meios, ou seja,
facilitar contatos, indicar bibliografia, sugerir
métodos e técnicas; e incentivar o trabalho do aluno.



Processo de Orientação

• O trabalho de conclusão é uma espécie de
treinamento para consolidar a transição entre o
status de estudante e o status de profissional e, para
isso, o aluno deve mostrar iniciativa e
independência.independência.

• Não existe uma única maneira de desenvolver um
projeto; por isso, na prática, o orientador trabalha
em cima do que o aluno apresenta, respeitando sua
escolha, mas redirecionando alguns caminhos
quando julgar necessário.



Processo de Orientação

• A qualidade do trabalho final é muito mais
responsabilidade do aluno do que do orientador.
Cabe ao aluno levantar questões para discutir com

seu orientador, e explorar o tema de forma

independente, por exemplo, procurando material naindependente, por exemplo, procurando material na

biblioteca, conversando com outros professores,

profissionais e mesmo colegas de turma.

• O aluno deve apresentar a evolução do projeto, de

forma escrita, com antecedência para os encontros
com os tutores e orientadores.



Sugestões de Temas para o Estágio

• Administração Geral

– Análise ambiental: programas de proteção
ambiental, sustentabilidade

– Planejamento Governamental: estabelecimento
de políticas públicas, planejamento e orçamentode políticas públicas, planejamento e orçamento
participativo, indicadores sócio-econômicos de
desenvolvimento

– Análise Organizacional: estrutura da organização,
estudo das rotinas de trabalho, elaboração de
manuais, formulários etc.



Sugestões de Temas para o Estágio

• Recursos Humanos

– Estratégias e técnicas de recursos humanos:
recrutamento e seleção, treinamento, plano de
cargos, remuneração, sistemas de avaliação de
desempenho, desenvolvimento de executivos,desempenho, desenvolvimento de executivos,
assistência/benefícios

– Comportamento Organizacional: motivação, liderança,
poder nas organizações, conflitos, qualidade de vida
no trabalho, cultura organizacional

– Relações de Trabalho: sindicalismo, negociação
coletiva, formas avançadas de participação e gestão



Sugestões de Temas para o Estágio

• Marketing

– Elementos de Mercado: descrição/análise de
mercado, análise competitiva, comportamento do
consumidor.consumidor.

– Instrumentos de Marketing: decisões em relação
aos 4Ps, plano de Marketing, Código de defesa do
consumidor, qualidade em serviço, franquias,
propaganda, publicidade, marketing direto, etc.



Sugestões de Temas para o Estágio

• Produção e Administração de Materiais

– Administração de Materiais: métodos de previsão,
planejamento de compras, controle de estoques.

– Processo Produtivo: estudo de layout, controle da
produção, planejamento agregado.produção, planejamento agregado.

– Técnicas modernas: JIT, kanban, OPT, gestão da
qualidade total, sistemas de garantia da
qualidade.

– Gestão estratégica: critgérios competitivos, cadeia
produtiva, cadeia de suprimentos.



Sugestões de Temas para o Estágio

• Sistemas de Informação

– Planejamento de Sistemas de Informação, TI em
pequenas empresas, avaliação de retorno de
projetos de TI, TI Verde.projetos de TI, TI Verde.

– Desenvolvimento de sistemas de informação, sites
e bancos de dados.

– Internet e Comércio eletrônico: estudo de
impacto, implantação e avaliação.

– Segurança da Informação.



Sugestões de Temas para o Estágio

• Finanças

– Planejamento Financeiro, orçamento empresarial.

– Análise de Alternativa de Investimento: análise de
projetos financeiros, leasing.

– Análise econômico-financeira: diagnóstico– Análise econômico-financeira: diagnóstico
empresarial.

– Administração de curto prazo: administração de caixa,
administração de contas a receber.

– Estrutura de capital e política de dividendos: estudo de
abertura de capital, alavancagem financeira, estudo
das fontes de financiamento, política de dividendos.
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