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Proporcionar aos alunos (as), condições de desenvolver habilidades, aplicar métodos e de gestão, 

analisar criticamente situações, e propor mudanças no ambiente organizacional; Incentivar o 

desenvolvimento das potencialidades individuais, potencializando o surgimento de profissionais 

empreendedores, capazes de implantar novas ferramentas de gestão, métodos e processos inovadores; 

Consolidar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização das deficiências individuais, 

e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; Concatenar a transição da passagem da 

vida profissional, abrindo ao estagiário, oportunidades de conhecer a filosofia, diretrizes, organização 

e funcionamento das instituições; Ampliar o processo de atualização dos conteúdos disciplinares, 

permitindo adequar aquelas de caráter profissionalizantes às constantes inovações tecnológicas, 

políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitos; Promover a integração Faculdade e Comunidade. 

 

 

Operacionalização dos os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso de administração. 

Atitudes e comportamentos adequados a atuação profissional. Desenvolvimento de conteúdos, 

habilidades e aptidões através do exercício sistemático de conhecimento, análise e avaliação de 

situações administrativas globais e setoriais. Exercício de prática profissional, realizado ao sob a 

modalidade de estágio, regulado por legislação federal e da própria universidade. Aplicação de 

métodos e técnicas de administração nas organizações. Relatório de estágio em administração. 
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1.   Metodologia aplicada ao estágio 

   1.1   Metodologia no projeto  

      1.1.1   Delineamento da pesquisa  

      1.1.2   Definição da área ou população-alvo  

      1.1.3   Plano de coleta de dados  

      1.1.4   Plano de análise de dados 

 

2   Estudo de caso como estratégia de pesquisa  

   2.1   Introdução  

   2.2   Natureza do estudo de caso  

   2.3   Tipos de estudos de caso em administração  

   2.4   Utilização do caso na pesquisa nas áreas da administração  

 

3.   Elaboração e relato do caso  

   3.1   Seleção do caso  

   3.2   Coleta de dados  

   3.3   Análise do caso  

   3.4   Relato do caso  

 

4.   Finalizando o trabalho – Relatório de estágio  

   4.1   Introdução  

   4.2   Elaboração de relatórios de estágio  

      4.2.1   Introdução  

      4.2.2   Revisão da literatura  

      4.2.3   Metodologia  

      4.2.4   Análise e discussão 

      4.2.5   Conclusões, propostas e/ou sugestões 

 

5. Elaboração de relatório final de estágio 

 

6. Deferimento do relatório pelo coordenador de estágio 
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