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Resumo: O  objetivo  das  atividades  desenvolvidas  no  âmbito  desse  projeto  de  extensão  foi  conhecer  a
opinião dos acadêmicos e egressos do curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), em relação ao estágio que é realizado durante o período da graduação. Para isso, no primeiro
semestre  deste  ano  (2019),  foi  aplicada  uma  entrevista  online,  onde  havia  questões  fechadas  (com
alternativas)  e questões abertas  disponibilizando também opinar e dar sugestões para o melhoramento da
preparação de estágio que a universidade e outros órgãos, poderiam ser mais incisivos para que o período de
estágio dos acadêmicos possa ser mais proveitoso. Com a entrevista obteve se trinta e seis respostas para que
uma análise pudesse ser feita, foi tratada a questão do estágio como também da preparação para postura numa
entrevista de emprego e preparação de currículo foram abordadas, e obtendo com respostas que uma ajuda de
um profissional poderia ser útil para preparação dos alunos para entrarem no mercado de trabalho do turismo.
O objetivo foi alcançado, e agora será buscado colocar em prática algumas propostas  recebidas com vistas a
embasar ações de qualificação.
Palavras-chave: Turismo. Estágio. Pesquisa de Estágio.

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

Projeto de Extensão - NETUR. Núcleo de Estudos Turísticos.

PROJETOS VINCULADOS

Listar projetos vinculados ao programa. 

PÚBLICO-ALVO 

 Ações destinadas aos Acadêmicos e Egressos do curso de Turismo da UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Município de Ponta Grossa somente, por se tratar de um projeto com residentes

ou freqüentadores da cidade, tanto acadêmicos quanto egressos.

1 Pesquisadora;  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa;  Bacharelado  em  Turismo;
beatrizbueno963@gmail.com.
2 Orientadora;  Universidade  estadual  de  Ponta  Grossa;  Bacharelado  em  Turismo;
mirnadelimamedeiros@gmail.com.
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LOCAL DE EXECUÇÃO

A pesquisa foi disponibilizada em plataforma digital (Google docs), para que os

acadêmicos e  os egressos pudessem ter  acesso,  e também futuras  ações  executadas  na

UEPG.

JUSTIFICATIVA

A motivação deste projeto é verificar a realidade do campo de estágio em Turismo

para os alunos da UEPG (locais de estágio; tipo; benefícios e dificuldades percebidos).

O estágio é  uma parte  que contribuir  para formação acadêmica  do estudante,  a

definição de estágio pode ser dada pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 (Brasil,

2008), em seu artigo 1º, define o Estágio como um Ato educativo, que visa à preparação

para  o  trabalho  produtivo  de  alunos  que  estejam  freqüentando  o  ensino  regular  em

instituições de educação superior. O turismo possui várias áreas como transporte, eventos,

cruzeiro, restaurante, hotel, companhia aérea, (BUSARELLO, 2016) onde existem várias

possibilidades para realizar estágio. Isso foi percebido com a entrevista.

Os resultados da pesquisa irão servir para embasar propostas de novas ações de

extensão em prol do desenvolvimento dos acadêmicos do curso, de sua inserção e bom

aproveitamento dos estágios realizados no decorrer do curso. 

OBJETIVOS

O objetivo é por meio de uma pesquisa já realizada, compreender o que pode ser

feito para que os acadêmicos possam realizar estágios que sejam proveitosos durante a vida

acadêmica,  se  interar  dos  problemas  que  são  enfrentados  durante  o  antes  e  durante  o

período de estágio e se existe vontade de receber um tipo de preparo para realização do

estágio. A meta do projeto é a realização de palestras para familiarização dos estudantes

com o tema. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi da pesquisa exploratória que é uma pesquisa para fazer

levantamento bibliográfico, em muitos casos ela é descritiva e destaca entrevistas com as

pessoas para que tiveram experiências com o tema que se está sendo pesquisado. (TYBEL,

2017).  Ela também é uma pesquisa quali-quantitativa, a pesquisa quantitativa tem como

características  os  dados  numéricos,  já  na  pesquisa  qualitativa,  não  se  utiliza  atributos

numéricos,  portanto  a  pesquisa  quali-  quantitativa  é  uma  pesquisa  mista,  que  contém
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números  e  conceitos.     (FIEL,  2017).  Portanto  ela  é  quali-quantitativa  pois  no  seu

questionário possuía números e conceitos. 

RESULTADOS

O projeto ainda está em desenvolvimento, portanto o que se tem são resultados de

uma pesquisa que já foi aplicada, e a partir da compilação de dados, no segundo semestre a

idéia é desenvolver palestras desenvolvidas a partir das respostas que foram recebidas nos

questionários.  Como ainda está em andamento, a idéia é tentar alcançar o maior número

de entrevistados possível, e também verificar com os empreendedores disponibilidade para

que eles possam nos ajudar em possíveis palestras sobre o estágio. 

Os  resultados  da  pesquisa  que  obteve  se  foram,  fatores  como  a  idade  dos

entrevistados, que variou de dezessete (acadêmicos do primeiro ano do curso), até 41 anos

de  idade  (egressos  do  curso que  já  tem tempo de  experiência  na  área  do  turismo).  A

maioria dos que responderam eram do gênero Feminino (75%), e uma porcentagem menor

do gênero masculino (25%).

Mais resultados seguem abaixo nas tabelas: 

Tabela 1: Resultado Pesquisa Questionário
Suporte

Institucional da
UEPG

1
Nada

Satisfeito

2
Razoável

3
Bom

4
Excelente

5
Totalmente
Satisfeito

Disponibilidade  de
informações  com
relação aos tipos de
estágio

12% 39% 14% 7% 28%

Disponibilidade  de
informações  com
relação  à
regulamentação  e
funcionamento  do
estágio

15% 23% 26% 30%
36%

Disponibilidade  de
informações  com
relação  à
disponibilidade  de
vagas de estágio

30% 23% 23% 12% 12%

Suporte  da
PROGRAD

27% 31% 17% 6% 19%

Suporte  da
Coordenação  de
Estágio do DETUR

9% 39% 14% 9% 29%

Suporte  do
Professor
Orientador

19% 9% 24% 14% 34%

Sistema de Estágio
Online

30% 23% 18% 16% 13%
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Uma primeira tabela falando do grau de satisfação dos entrevistados em relação ao

suporte  que  a  instituição  os  auxilia  ou  auxiliou.  A  primeira  questão  falando  sobre  a

disponibilidade de informação a respeito de estágio foi considerada razoável e obteve se

um  grande  número  de  entrevistados  que  estão  satisfeitos.  A  Disponibilidade  de

informações com relação à regulamentação e funcionamento do estágio foi considerada

excelente pela maioria. A disponibilidade de informações com relação à regulamentação e

funcionamento  do  estágio  recebeu  baixa  nota  e  a  maioria  não  está  satisfeito.  Quando

questionados em relação ao suporte da PROGRAD (Pró- Reitoria de Graduação- UEPG) as

respostas variaram de razoável a nada satisfeito. Um dos itens que a maioria respondeu que

está satisfeito é com a questão de suporte da coordenação de Estágio do DETUR, não

ficando pra trás, o Suporte do Professor Orientador foi considerado excelente também. O

último item perguntado foi  sobre o sistema de estágio online onde a  maioria  não está

satisfeito.

A seguir, qual foi a área que eles realizaram o estágio.  

Tabela 2: Resultado Pesquisa Questionário
Área de Estágio Acadêmicos (em porcentagem)

Eventos e Lazer; 36,4%
Agenciamento, Roteiros e Transportes; 9,1%
Hotelaria; 27,3%
Planejamento e Políticas Públicas. 22,7%
Alimentos e bebidas 4,5%
Turismo e Meio Ambiente (natural e histórico); 36,4%
Administrativo 9%
Fonte: Dados da Pesquisa.

É possível perceber que as áreas em que mais os acadêmicos realizaram estágio

foram eventos e lazer,  junto com turismo e meio ambiente,  como não foi especificado

pelos entrevistados não é possível saber quais lugares ofereceram estágios nessas áreas.

Logo depois vem o setor da hotelaria oportunizando os acadêmicos de estarem em hotéis/

meios de hospedagens para aprenderem.   Esses foram os setores em que mais tiveram

acadêmicos atuando durante a graduação. A seguir um quadro com as dificuldades antes e

durante o período de estágio.

Tabela 3: Resultado Pesquisa Questionário

Dificuldades Encontradas para conseguir o Estágio
Não enfrentou dificuldades 34,2%

Elaboração de currículo 24,1%
Dificuldade de Apresentação Pessoal 19,4%

Dificuldade de participação em dinâmicas de grupo 8,3%
Dificuldade de diálogo durante a entrevista 5,6%

Dificuldade em encontrar um estágio 5,6%
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Não posso opinar 2,8%

Dificuldades Encontradas durante o Estágio
Não posso opinar, pois ainda não realizei estágio 34,4%
Realizei estágio, mas não enfrentei dificuldades 18,2%

Conhecimento teórico com relação à área que realizou
o estágio

13,9%

Comunicação com a chefia e os colegas de trabalho 12,2%
Redação de textos institucionais (ex. memorandos,

ofícios, entre outros)
12,2%

Relacionamento com os colegas de trabalho 3,5%
Supervisão no campo de estágio 5,6%
Fonte: Dados da Pesquisa.

Dando início pelas dificuldades  encontradas para conseguir estagiar,  muitos não

encontraram  dificuldades,  porém  a  dificuldade/desconhecimento  de  como  elaborar  um

currículo foi um dos itens que mais teve votos, isso acontece porque o estágio é muitas

vezes o primeiro contato com o mercado de trabalho que o acadêmico tem, por isso é uma

dificuldade, outro item também é a dificuldade de apresentação pessoal, isso pode ser um

fator  que  pode  ser  trabalhado  em  alguma  oficina  ou  palestra  junto  também  com  a

elaboração  de  currículo,  para  que  seja  mais  fácil  para  um primeiro  contato  com uma

empresa que possa oferecer estágio.

Em relação as dificuldade encontrada durante o período de estágio, a maioria dos

acadêmicos  que  responderam  o  questionário  ainda  não  realizou  estágio,  aos  que  já

realizaram, a maioria disse que não enfrentou dificuldade, porem a falta de conhecimento

prático da área foi uma dificuldade junto com a falta de comunicação com os colegas ou a

chefia.  Outros itens  tiveram poucas escolhas  como a dificuldade de ser supervisionado

durante o período de estagio e também o relacionamento com os colegas.  

  Tomando em conta todas as respostas obtidas através dessa entrevista, foi possível

saber que os acadêmicos necessitam de um preparo, de pessoas que se disponibilizem e

entendam do assunto para assim poder auxiliar para que o estágio durante a vida acadêmica

seja importante para o aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conseguiu se alcançar o objetivo desse projeto que era realizar a pesquisa com os

acadêmicos e egressos do Curso de Turismo, foi possível recolher todas as informações as

respeito da área de estágio como, as dificuldades encontradas, o problema com a falta de

conhecimento  do  acadêmico  para  formulação  de  currículo  e  etc.  A partir  de  agora,  o

objetivo passa a ser o de usar sugestões dadas pelos próprios entrevistados para que os
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alunos  possam  ser  preparados  para  o  mercado  de  trabalho,  montando  palestras,  com

pessoas que possam passar informações úteis a respeito de tudo que é preciso para realizar

o estágio de maneira proveitosa.  Como limitação de pesquisa, pode se dizer que a falta de

retorno de  respostas  foi  o  que  deixou a  pesquisa  com números  baixos,  a  pesquisa  foi

enviada  individualmente  para  vários  acadêmicos  e  também  disponibilizadas  em  redes

sociais (Facebook), mas não se obteve o retorno de grande maioria das pessoas, tanto que

só chegaram trinta e seis respostas.

A sugestão para uma pesquisa a ser desenvolvida futuramente,  é em relação ao

interesse dos estudantes em realizar o estágio que na grade curricular é necessário somente

no  quarto  ano  da  graduação,  saber  se  os  alunos  buscam realizar  estágios  somente  no

período que é obrigatório, ou se durante a graduação é buscado por parte deles se envolver

com os diversos setores do mercado do turismo.

APOIO

Agradecimento a PROEX, que cede bolsa pelo trabalho ainda em andamento.
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