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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar o papel do Estágio Obrigatório 

Supervisionado e suas relações na formação de bacharéis em Hotelaria da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Refere-se a um levantamento teórico 

com análise do significado do conceito de estágio e suas perspectivas legais, bem 

como o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Hotelaria da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A abordagem metodológica é quali-quantitativa e 

com subsídio de pesquisas bibliográfica, descritiva e exploratória. Os dados 

primários foram coletados através de um questionário aplicado a pessoas que já 

realizaram o estágio obrigatório e concluíram a graduação, buscando levantar suas 

perspectivas a respeito da prática profissional. Os dados foram dispostos em 

gráficos para facilitar a visualização dos resultados. Os resultados da análise dos 

dados primários e secundários permitiram conhecer a realidade de estagiários do 

curso de Hotelaria e sua influência na formação profissional e acadêmica. A 

conclusão da pesquisa é que o Estágio Obrigatório Supervisionado contribui 

significantemente para a relação teórica e prática na formação do futuro profissional 

de Hotelaria. 

Palavras-chaves: Aprendizagem Pedagógica; Estágio Obrigatório; Hotelaria; Teoria 

e Prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this monography is to evaluate the role and the relations of the 

Supervised Compulsory Internship in the training of bachelors in Hospitality at the 

Federal Rural University of Rio de Janeiro. Refers to a theoretical study with analysis 

of the meaning of the concept of internship and its legal perspectives, as well as the 

Pedagogical Course Project of the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ). The methodological approach is quali-quantitative, with a bibliographic, 

descriptive and exploratory research. The primary data were collected through a 

questionnaire applied to people who have already completed the mandatory 

internship and graduated, seeking to raise their perspectives regarding professional 

practice. The data were arranged in graphs to facilitate the visualization of the 

results. The results of the primary and secondary analysis data were good to know 

the trainees reality of the Hospitality course and its influence in the professional and 

academic formation. The conclusion is that the Supervised Compulsory Stage 

contributes significantly to the theoretical and practical relation in the formation of the 

future Hospitality professional. 

Keywords: Pedagogical Learning; Internship Required; Hospitality; Theory and 
practice 
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1 INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é reconhecido pela Lei Federal nº 

11.788/08, segundo dispositivo, as atividades de estágio são uma forma de 

complementar a aprendizagem teórica e "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). 

Com isso, o estágio deve garantir e integrar a teoria e a prática, sendo 

acompanhado, conforme Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e seguindo o 

calendário acadêmico, sem haver interferência com as aulas. 

O curso de Bacharelado em Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro planeja as etapas de estágio em três partes: disciplina de Introdução ao 

Estágio Supervisionado (IH813), Atividades Acadêmicas de Estágio Supervisionado 

em Hotelaria I (AA481) e Estágio Supervisionado em Hotelaria II (AA482). Na 

disciplina de Introdução ao Estágio, o estudante conhece as legislações do estágio e 

faz o plano de trabalho de uma aprendizagem prática. Durante as Atividades 

Acadêmicas de Estágio Supervisionado (AAES), as quais podem ser acumuladas 

concomitantemente durante e após a realização da IH 813, são realizadas as 

atividades práticas de estágio, sob orientação de um professor da Universidade junto 

ao supervisor da empresa concedente. O modelo mais acessado de estágio, prevê 

para a obtenção das trezentas horas de estágio que, o estudante deva escrever um 

relatório de estágio, apresentando um embasamento teórico e sugerindo uma 

proposta de melhoria no empreendimento. (UFRRJ, 2017) 

As orientações tanto do docente, como a supervisão de funcionário da 

empresa concedente consistem no auxílio da obtenção de conhecimento dentro da 

organização, bem como acompanhar a conformidade do que se espera do estágio. 

Os acompanhamentos do orientador e do supervisor visam realçar a visão 

acadêmica e assegurar realização da atividade de acordo com a legislação vigente 

para que tudo aconteça dentro dos critérios estabelecidos. 

O ECS é o primeiro contato que o estudante tem com a prática profissional 

posteriormente o acúmulo teórico-prático, o que o torna um processo essencial no 

processo de formação da graduação cursada. É durante o ECS que surgem os 

questionamentos não percebidos durante o ensino teórico, assim como se presta 

como a oportunidade de informar-se sobre a realidade da Hotelaria. Sendo assim, é 
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possível que o estudante construa uma ligação entre os dois processos de 

aprendizagem e, a partir daí, possa desenvolver habilidades operacionais, táticas e 

estratégicas que enriqueçam sua formação acadêmica. Dessa forma, o ECS deve 

ocorrer com união da formação teórica e prática, proporcionando o amadurecimento 

intelectual, comportamental e social do discente. 

Isto posto, este capítulo apresenta o tema, o problema de pesquisa, o objetivo 

geral e objetivos específicos, a justificativa e a metodologia utilizada no trabalho. 

A pesquisa visa analisar a contribuição e impactos que o ECS causa na 

formação do Bacharel em Hotelaria, bem como entender a importância da relação 

entre a teoria e a prática. 

No segundo capítulo, a pesquisa busca dissertar acerca das legislações 

vigentes do ECS, compreendendo as definições do que é estágio, seu regulamento 

estabelecido junto ao PPC e sua importância como atividade complementar para a 

graduação. Essa análise ocorreu com base em dados secundários coletados em 

livros e artigos científicos. 

No terceiro capítulo, foram analisados os dados coletados de uma pesquisa 

primária através de questionário aplicado aos formados do curso em questão. O 

questionário com questões fechadas e semiabertas foi aplicado via e-mail aos 

alunos que completaram a graduação. O envio ocorreu em novembro e dezembro 

de 2017. Nesse momento, buscou-se apresentar as perspectivas dos já formados 

em Hotelaria a respeito da prática do estágio os aspectos positivos e negativos que 

a atividade causa durante a graduação, bem como depois de graduado. 

Por fim, a conclusão deste estudo visa analisar o referencial teórico 

pesquisado, bem como os dados primários coletados, para que assim haja um 

entendimento sobre a relação teoria-prática dentro do curso de Bacharelado em 

Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A pesquisa realizada 

pode ser útil para os futuros egressos no que diz respeito a melhoria da estrutura do 

curso, uma vez que há um levantamento acerca opiniões e reflexões sobre o 

conceito de estágio e sua a importância para o bacharel em Hotelaria, a 

possibilidade de realização de estágio em outros setores da hospitalidade e a 

identificação dos impactos positivos e negativos que o estágio causa na graduação. 
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2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM HOTELARIA: UM PROBLEMA 

DE PESQUISA 

O mercado hoteleiro exige que o profissional tenha domínio de idiomas -

domínio de fala e escrita em língua inglesa tem sido fundamental para quase a 

maioria dos cargos, por exemplo -, conhecimento tecnológico - para manusear 

sistemas de informações de meios de hospedagem - e ter uma boa formação 

acadêmica teórica e prática. (G1, 2014) Por tanto, para ingressar neste mercado, o 

trabalhador em hotelaria precisa ter a capacitação teórica e aprendizagem prática 

nos serviços específicos. Essas exigências podem ser vistas em perfis de vagas no 

setor em sites como o Vagas.com e o Infojobs. Para exemplificar esta afirmação, 

pode-se observar o perfil de vagas em áreas operacionais e gerenciais (vide anexo 

I). 

Neste contexto, o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é um instrumento 

importante para os estudantes adquirirem conhecimento dos serviços que serão 

prestados no exercício da sua profissão. O ECS é indispensável para a formação 

dos estudantes de Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, posto 

que se coloca como um processo de aprendizagem necessário para a formação de 

um profissional para o mercado de trabalho. O estágio faz uma relação entre teoria e 

prática, pois nestas atividades os alunos compreendem parte do que foi estudado 

em sala de aula e, assim, começam a fazer a correlação entre a teoria no cotidiano 

de uma organização. Segundo Scalabrin e Molinari (2013), a experiência prática é 

mais eficiente para o aprendizado por que as atividades desempenhadas na prática 

podem ser assimiladas com mais eficácia pelo acadêmico. 

No que diz respeito ao ensino superior, a maioria dos estudantes que 

ingressam em cursos de Hotelaria buscam uma oportunidade de qualificação para 

entrar no mercado de trabalho. Contudo, o mercado também exige uma postura 

dinâmica dos estudantes, advindo da aprendizagem prática. Por conta disso, a 

experiência prática acaba se tornando um auxílio à teoria aprendida em sala de aula. 

No caso do curso de Hotelaria da UFRRJ, que é noturno, os ingressantes buscam o 

curso pela possibilidade de conciliar com as atividades de estágio ou trabalho 

durante o curso. 



16  

Deste modo, a pesquisa visa analisar o perfil do estagiário de bacharelado de 

hotelaria da UFRRJ, buscando entender os impactos que a aprendizagem prática 

causa ao estudante, bem como esta atividade influência no perfil do estudante e 

futuro profissional do mercado de trabalho.  

 

 

 

2.1 Objetivos 

Objetivo Geral: 

Perceber as características dos estágios e analisar o perfil dos estagiários do curso 

de Hotelaria da UFRRJ até ao ano de 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

• Apresentar dados bibliográficos correspondentes aos conceitos, às normas e à 

legislação de estágio, com destaque ao Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado do curso de Hotelaria da UFRRJ. 

• Compreender a relação do estágio obrigatório com a formação do bacharel em 

Hotelaria. 

• Mapear a localização dos empreendimentos que oferecem estágio para estudantes 

de Hotelaria. 

• Identificar os setores onde os estagiários de Hotelaria atuam. 

• Identificar os impactos que o estágio supervisionado causa na graduação do 

estudante de Hotelaria. 

 

 

2.2 Justificativa 

Esta monografia busca contribuir para que os pesquisadores e interessados 

possam identificar os possíveis impactos sociais que o estágio causa aos egressos 

do curso de Bacharelado em Hotelaria na UFRRJ. Este trabalho também 

proporciona um levantamento que ainda não existe, fato que acaba por oferecer um 

auxilio complementar às políticas pedagógicas do curso de Hotelaria. O ECS é 
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considerado uma ferramenta importante na formação acadêmica de estudantes, pois 

permite que os discentes mesmos coloquem em prática o aprendizado teórico que 

obtiveram durante o curso, fora da universidade. A teoria mostra como deve ser 

feito, mas é no estágio que o estudante tem a oportunidade de aplicar o 

conhecimento obtido em sala de aula. 

Por isso, estagiar é imprescindível para o curso de Hotelaria e sempre é meta 

dos estudantes que não tem experiência com a área. Diante disto, Botinha (2011, 

p.1) afirma: 

 

Hoje, qualificar-se ou capacitar-se para uma determinada função ou tarefa é 
requisito (...) para enfrentar o novo mercado de trabalho que surge a cada 
nova crise, a cada novidade tecnológica. (...) Além dessa capacitação 
necessária, manter-se atualizado também é essencial para um bom 
profissional. 

   

Com isso, o mercado busca um profissional versátil, disposto a encarar 

mudanças e ter formação e capacitação através não só da teoria, como também da 

experiência prática. Sobre esse aspecto, Spolon (2007, p.1) diz que “a versatilidade 

é a característica comum necessária a todas as pessoas, estudantes e profissionais 

que atuam de forma bem-sucedida na área da hotelaria”. Assim, por meio da teoria e 

da aprendizagem prática, o acadêmico pode adquirir habilidades ou aprimorá-las 

para que se torne o profissional de excelência em sua área de atuação. 

 Dentro desse contexto, o estudo tem a potência de ajudar os ingressantes no 

curso de Hotelaria a avaliarem os campos de atuação de um hoteleiro formado pela 

UFRRJ, bem como auxiliar os docentes do Departamento de Economia Doméstica e 

Hotelaria em trabalhos acadêmicos futuros. Há também a possibilidade de que, com 

base neste trabalho, criem-se estratégias para melhoria estágio junto ao curso de 

bacharelado em Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pois o 

material poderá consubstanciar políticas pedagógicas para o aprimoramento do ECS 

em Hotelaria. 

 

2.4 Metodologia 
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Este trabalho foi realizado em três fases. A primeira consistiu na coleta de 

dados secundários, fundamentada na busca de dados junto às fontes existentes, 

como livros, artigos científicos, legislação, dentre outros. Esta busca de dados se 

deu pela necessidade de coletar informações pertinentes aos debates sobre estágio 

curricular supervisionado, com destaque à sua legislação, regulamentação e relação 

com a teoria para a fundamentação do estudo. A busca de dados na literatura tem o 

propósito de selecionar um ou mais conceitos relevantes ao objeto de pesquisa, bem 

como compreender, descrever e explicar o fenômeno pesquisado (ROESCH, 2013). 

A segunda fase incide na realização de uma pesquisa de campo. Nesta 

etapa, ocorreu a coleta de dados primários, que são dados ainda inexistentes, 

através de questionários aplicados aos graduados do curso de Hotelaria da UFRRJ. 

E a última fase será a análise dos dados primários obtidos, traçando uma ligação 

entre o objetivo do estágio e o efeito que ele causa na vida dos estudantes. 

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados métodos qualitativos e 

quantitativos, pois se almeja uma combinação favorável de ambos. Por conta disso, 

espera-se o enriquecimento e fortalecimento desta pesquisa, além de reduzir os 

problemas que um desses métodos sofre quando utilizado sozinho. Os métodos 

qualitativos e quantitativos são diferentes, mas isso não quer dizer que eles não 

possam se misturar e se complementar. Segundo Neves (1996), a pesquisa 

qualitativa está relacionada a questões sociais, buscando observar, analisar e 

registrar as formas de integração com o objeto de estudo para melhor compreensão, 

já o método quantitativo está preocupado em quantificar, mapear e generalizar 

determinado estudo utilizando dados mensuráveis. 

Esta pesquisa tem caráter exploratório, pois objetiva proporcionar maior 

familiaridade com um problema de pesquisa ainda não desenvolvido junto ao corpo 

docente e discente do curso de Hotelaria da UFRRJ. Segundo Selltiz et al. (1967, p. 

63 apud Gil, 2002, p.41): 

 

Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 
com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a 
compreensão". 
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Por fim, vale aqui ressaltar que a pesquisa exploratória visa desenvolver, 

esclarecer e modificar ideias para problemas precisos ou para estudos posteriores 

(GIL, 2008). Nesse sentido, este modelo de pesquisa se adéqua também a 

pesquisadores iniciantes que se dedicam abrir fronteiras ainda não exploradas. 

A primeira técnica que foi utilizada é a pesquisa bibliográfica que visa a 

consulta de materiais, como livros e artigos científicos, com o objetivo de conseguir 

conteúdo suficiente para análise das diversas posições acerca do estágio no curso 

de Hotelaria (GIL, 2008). Estes dados secundários foram coletados aleatoriamente 

em livros de autores reconhecidos na área e em sites confiáveis, como periódicos 

Capes, Google Acadêmico, Scielo e Scopus, sem ter a preocupação em contabilizar 

quantos foram usados. Todos mecanismos de busca citados foram utilizados nesta 

pesquisa afim de contribuir para uma análise crítica do elemento estudado. 

 A coleta de dados primários foi feita por meio de questionários online do 

período de novembro e dezembro de 2017 com egressos do curso de Hotelaria da 

UFRRJ que já concluíram a graduação. Segundo Gil (2008), o questionário objetiva 

a obtenção de dados através de questões por escrito com um número grande de 

amostra em pouco tempo e com menor custo. O questionário foi feito com tanto com 

questões fechadas tendo o intuito de analisar atitudes, sentimentos, padrões de 

ação e razões conscientes em torno do assunto relacionado ao estágio 

supervisionado.  

O questionário foi montado na ferramenta de formulários da Google e enviado 

para os alunos por e-mail. A obtenção dos endereços de e-mail dos pesquisados foi 

em conjunto com a comissão de estágio e coordenação do curso de Hotelaria da 

UFRRJ que, por meio de uma solicitação formal (apêndice I), concedeu os 

endereços de e-mail dos discentes que já concluíram a disciplina de estágio 

supervisionado. Com os endereços de e-mail, fora filtrado alunos que concluíram a 

graduação. 

A aplicação do questionário online teve seus prós e contras. Como fatores 

positivos, pôde-se perceber a facilidade em alcançar pessoas que já não viviam 

mais no âmbito acadêmico e possibilidade em responder ao questionário num 

momento que lhe foi mais confortável. Como um contra, notou-se que não houve 

metade das respostas dos questionários enviados. 
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3 AS RELAÇÕES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO JUNTO AO 

CORPO DISCENTE DE HOTELARIA 

 

Como complementação da teoria aplicada no curso, o estágio visa a interação 

entre a universidade e o mercado de trabalho, para que assim haja atividades 

práticas, desenvolvendo uma formação técnica, conceitual e agregada a realidade 

das organizações. As atividades de estágio tendem a contribuir de maneira positiva 

para o crescimento de competências e capacidades profissionais, atividades estas 

que estão vinculadas a formação teórica do estudante. O estágio pode gerar um 

olhar crítico, estimulando a manifestação de opiniões sobre a vivência prática nas 

organizações atrelada às teorias aprendidas em sala de aula. (BURIOLLA, 2006) 

A relação entre a teoria e a vivência prática podem ser habitualmente 

desenvolvidas no Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, uma vez que o 

aprendizado prático do estagiário pode proporcionar uma visão mais técnica das 

adversidades vivenciadas nas organizações que demandem de uma pesquisa 

acadêmica para análise e resolução dos problemas. Este capítulo visa compreender 

o estágio supervisionado, seus conceitos, informações legais e regulamento, e com 

isso, analisar sua operacionalização dentro do curso de Hotelaria da UFRRJ. 

 

 

3.1 Conceitos e relações pedagógicas do estágio 

 

O estágio é o “[...] lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, 

construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, 

reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e sistematicamente”. 

(BURIOLLA, 2006, p.13). Consequentemente, pode-se pensar que o estágio é não 

só uma ferramenta de capacitação prática da aprendizagem teórica, mas também 

uma integração entre o social, cultural e profissional a partir das vivências durante as 

atividades. 
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O estágio é um aprendizado prático de funções teóricas aprendidas no curso 

e que agrega este conhecimento para a profissão que será exercida no futuro. A 

cada atividade desenvolvida no estágio, o estudante deve absorver os aprendizados 

de forma que o faça desenvolver e que assim, tenha o embasamento necessário 

para perceber o que está por vir em seu futuro na hotelaria. (NARRAN, 2011) 

Isto posto, compreende-se que o Curso de Bacharelado em Hotelaria possui 

preocupação com a formação de seus egressos. Em seu PPC, evidencia-se não 

apenas a existência da disciplina para a formação do corpo discente para o estágio 

(IH 813 – Introdução ao Estágio Supervisionado em Hotelaria), como também a 

existência de uma Comissão de Estágio1, além do próprio regulamento. Assim, 

constata-se que o planejamento do curso em questão atenta-se ao processo de 

formação do corpo discente, com vistas a supervisionar o estágio como instrumento 

pedagógico.   

Segundo Bissoli (2006, p.17): 

 

O Estágio é um procedimento didático-pedagógico cuja atividade é de 
competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre o 
conteúdo teórico, e de pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
cujo papel limita-se à oferta de vagas de estágio, colaborando no 
processo educativo no que se refere ao aprendizado prático. 

 

Bissoli (2006) ainda ressalta que o estágio possibilita a complementação da 

formação do estudante, proporcionando a vivência da realidade profissional e 

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades, competências e conhecimentos 

na área de atuação. Sendo assim, constata-se a importância do estágio como a 

primeira aproximação do estudante com a prática profissional após acúmulo teórico, 

pois é também no cotidiano do ambiente empresarial que se vivem os problemas do 

ambiente de atuação. Com isso, se aprende a propor soluções, avaliar planos e 

testar instrumentos dentro da organização. 

Roesch (2013, p. 6) destaca que o estágio tem o objetivo de: 

                                                           
1
 “Comissão de Estágio - Grupo de trabalho que tem como objetivos operacionalizar este regulamento, 

assegurando seu fiel cumprimento bem como conduzir os processos de orientação, verificação de documentos 
pertinente ao estágio e realizar lançamentos no sistema acadêmico” (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
RIO DE JANEIRO, 2015, p. 3). 
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-  aplicar na prática os conhecimentos teóricos aprendidos no 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; 
-  testar sua habilidade de negociação. 

 

Diante disto, acredita-se que o estágio é uma forma do estudante conhecer a 

área de atuação de seu interesse e a partir disso aprofundar seus conhecimentos e 

habilidades. 

A legislação mais recente sobre o estágio supervisionado o define como: 

 

Art. 1º - 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. (BRASIL, 2008). 

 

  Além de desenvolver habilidades no exercício da profissão, o estágio 

proporciona que o estudante tenha mais segurança e visão crítica em seu ambiente 

organizacional. Para isso, é preciso que o supervisor de empresa concedente 

compartilhe conhecimentos de como exercer as atividades de maneira que o 

estagiário possa desempenhar tais atividades com maior segurança. Portanto, o 

supervisor e o orientador devem trocar experiências com o estagiário, e com esse 

auxílio, possibilitar o aprendizado. 

Não são apenas as aulas teóricas que irão auxiliar o estudante a aprender os 

desafios do mercado de trabalho, mas sim através da união da teoria e a prática. 

Assim, o estágio tem o objetivo de validar a aprendizagem prática como um 

processo pedagógico que busca o desenvolvimento de competências necessárias 

para haver a junção da teoria com a prática do dia a dia na organização. Contudo, 

não é somente a prática que leva o crescimento profissional, mas sim todo o 

processo de formação do acadêmico, pois todo o conhecimento teórico aprendido 
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em sala de aula é essencial para a realização do estágio, é o que torna o acadêmico 

no futuro profissional com senso crítico e habilidades em sua área de atuação. 

Desta forma, o ECS é um processo indispensável para o acadêmico, pois é 

nele que, durante a vida acadêmica, se pode conhecer a realidade da futura 

profissão e unir a teoria e prática para ter sucesso em sua formação acadêmica e 

profissional. O Projeto Pedagógico do Curso de Hotelaria da UFRRJ (TEIXEIRA, 

2010) prevê que a prática do estágio deve ser vista como imprescindível na 

formação do futuro hoteleiro, pois é no estágio que se tem a oportunidade de 

conhecer a realidade do mercado de trabalho, tendo uma relação pedagógica sobre 

ensino e aprendizagem. 

 

 

3.2 Os dispositivos legais de estágio 

 

Embora o estágio curricular seja regulado por Lei, no Brasil, a preocupação 

em discorrer sobre questões pertinentes ao objeto de estudo é um fato que teve 

início em 1977. Naquele momento, passou-se a ter a atividade de estágio curricular 

regulamentada por legislação federal através da Lei Nº 6.494, de 7 de dezembro de 

1977, a qual “dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino 

superior e ensino profissionalizante do 2º Grau e Supletivo e dá outras providências” 

(BRASIL, 1982). Entretanto, antes desta legislação própria para o ECS, o estágio 

era considerado atividade a ser desenvolvida para o mercado de trabalho, sem ter a 

preocupação com o aspecto pedagógico. 

A lei nº 6.494/77 (BRASIL, 1977) busca certificar que os estagiários devem 

ser acompanhados e avaliados de acordo com o programa do curso e o calendário 

acadêmico, bem como que a aprendizagem seja executada e planejada de maneira 

a seguir a legislação. 

Passados 30 anos, uma nova legislação sobre estágio supervisionado entrou 

em vigor. Sua definição, classificação e relação de estágio atende à Lei nº 11.788, 

de 25 de setembro de 2008. Assim, este dispositivo legal revoga as Leis nº 6.494, de 
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7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 19942, bem como o parágrafo 

único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 19963, e o art. 6º da Medida 

Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. (BRASIL, 2008) 

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 determina que o ECS deve estar 

vinculado as diretrizes do Projeto Pedagógico do curso, desenvolvido como ato 

educativo, supervisionado e acompanhado pelo orientador da instituição de ensino e 

pelo supervisor da empresa concedente do estágio. O Estágio deve ser visto como 

um processo de ensino-aprendizagem "na perspectiva da construção do 

conhecimento e da reflexão do mercado de trabalho, na direção contra 

mercadológica e mais na intenção da tríade universitária, ensino, extensão e 

pesquisa" (PARREIRA, et. al., 2010, p.03). 

Deste modo, a partir da Lei no. 11.788/08, fica estabelecida que a carga 

horária do ECS no ensino superior não pode ultrapassar de 06 (seis) horas diárias, 

30 (trinta) horas semanais4 e 02 (dois) anos de duração, exceto quando se tratar de 

estagiário portador de deficiência, bem como aqueles que estiverem em 

aprendizagem periódicas ou finais, quando a Lei versa que a carga horária do 

estágio poderá ser reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho 

do estudante. Já em relação à remuneração do estagiário, a legislação não define o 

valor mínimo, mas delibera eu seu Art. 12º que “o estagiário poderá receber bolsa ou 

outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua 

concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não 

obrigatório” (BRASIL, 2008). O estagiário também passa a ter direito a férias 

remuneradas de 30 (trinta) dias após 01 (um) ano de estágio. 

Na teoria, com esta lei, o ECS deve ser um "meio de aprimoramento de 

formação do profissional ao revés da exploração de uma mão de obra qualificada e 

barata e da burla da legislação trabalhista e previdenciária" (PARREIRA, et. al., 

2010, p.04). Com o resultado do levantamento de dados primários, esta questão 

                                                           
2
 “Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino 

especial o direito à participação em atividades de estágio.” (BRASIL, 1994) 
3
 “Art. 82. Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a 
cobertura previdenciária prevista na legislação específica.” (BRASIL, 1996) 
4
 “Com exceção do período de férias do discente na instituição de ensino, no qual o horário deverá ser acordado 

entre o estagiário e a Instituição Concedente” (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2017, 
p. 12). 
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será analisada, como maneira de saber se a teoria prescrita na legislação se aplica 

na prática real do estágio. 

 

3.3 Regulamento de Estágio Supervisionado e Projeto Pedagógico do Curso de 

Hotelaria da UFRRJ 

 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Hotelaria da UFRRJ 

(2010), o Curso foi pensado visando à necessidade de profissionais em 

hospitalidade na Zona Oeste Carioca e Região Sul Fluminense, devido ao 

crescimento industrial e turístico nestes recortes territoriais. A Universidade está 

situada no município de Seropédica, na Baixada Fluminense, que tem uma 

deficiência de serviços hoteleiros.  

A implantação do novo curso ainda gera a possibilidade para os formados em 

hospedagem do Colégio Técnico da UFRRJ (CTUR) prestarem prova para ingressar 

na Universidade no curso de bacharel em Hotelaria, assim dando continuação a 

formação técnica anterior. 

Dentro deste contexto, o PPC de Hotelaria (2010) expõe que há duas 

modalidades de estágio, o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e o Estágio 

Curricular Supervisionado Não Obrigatório. No Projeto Pedagógico do Curso de 

Hotelaria da UFRRJ, o estágio obrigatório se faz presente como requisito 

fundamental para a obtenção do diploma. No que diz respeito à oferta de vagas, em 

sua maioria, os estágios são realizados em organizações particulares, pois o 

regimento do curso permite apenas5 estágio em meios de hospedagem e são raros 

os meios de hospedagem públicos no Brasil. 

Já a segunda modalidade, é referente ao estágio não obrigatório, e como o 

nome já deixa subtendido, é um estágio opcional. Neste sentido, serve como 

atividade complementar, embora não o faça menos importante para o 

desenvolvimento profissional e pessoal do estudante. Aqui, ressalta-se que o 

                                                           
5
 Porém, como é citado no Art. 30º do Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Hotelaria 

“Os casos omissos serão resolvidos pela COE e, em última instância, pelo Colegiado do Curso de Hotelaria”. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2017, p. 17) 
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presente estudo visa buscar uma análise referente apenas a primeira modalidade, o 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

O regulamento do ECS na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro se 

dá pela Deliberação nº 021, de 19 de abril de 2011, do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPE que regulamenta os Estágios Curriculares dos Cursos 

de Graduação da UFRRJ (UFRRJ, 2011). No curso de Hotelaria, como já foi dito, a 

disciplina que prepara para o estágio supervisionado é a IH 813 Introdução ao 

Estágio Supervisionado em Hotelaria, que segundo o ementário da disciplina, 

objetiva 

 

Propiciar aos alunos através do ensino teórico os procedimentos e 
encaminhamentos ao desenvolvimento e postura dos alunos em relação às 
Atividades Acadêmicas (AA) em estágio supervisionado em hotelaria, que 
serão desenvolvidas como co-requisito, nas diversas áreas do curso de 
Hotelaria. (TEIXEIRA, 2010) 

 

Ao final da disciplina, os estudantes ficam aptos a compreender o que diz 

respeito aos trâmites internos da UFRRJ concernentes ao estágio. Além disso, os 

estudantes passam a dominar os procedimentos de estágio externo, o acesso aos 

instrumentos de avaliação dos orientadores de estágio (externo e interno), bem 

como os tipos de relatórios de conclusão de estágio e a legislação de estágio da 

UFRRJ. 

O Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Hotelaria 

(UNIVERSIDADE FEDERAL RUAL DO RIO DE JANEIRO, 2017, p. 11), por meio do 

Art. 19º, determina que “o discente poderá matricular-se em Atividade Acadêmica 

em Estágio Supervisionado (AAES) a partir do 6º período do Curso de Hotelaria”. O 

parágrafo único do referido Art. ainda salienta que para o discente se matricular nas 

AAES, o mesmo deve ter sido aprovado nas disciplinas de: Fundamentos da 

Hotelaria (IH395), Métodos e Técnicas de Pesquisa em Hotelaria (IH396), 

Hospitalidade (IH399), Recepção Hoteleira (IH802), Gestão em Hospedagem 

(IH804), Governança (IH805), Controle de Estoque em Alimentos & Bebidas (IH806), 

Recreação e Lazer em Hotelaria (IH807), Restaurantes e Banquetes (IH808). A 

aprovação nestas disciplinas, proporciona ao graduando, noções significativas das 
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atividades hoteleiras em sua teoria, fazendo com que seja possível aplicar este 

conhecimento para a prática. 

No que diz respeito ao período que o aluno deve dedicar-se ao estágio, o 

Regulamento prevê um mínimo obrigatório de 300 (trezentas) horas, com início a 

partir do 6º período da graduação, divididos entre as atividades acadêmicas AA481  

e AA482 (UFRRJ, 2016). Quanto aos campos de estágios, o Regulamento descreve 

que além da aprendizagem prática do ECS, as atividades em programas e projetos 

de extensão, como iniciação científica, monitoria e extensão poderão ser 

aproveitadas em até 50% (cinquenta por cento) do total da carga horária exigida 

como ECS, com a avaliação da Comissão de Estágio. O Regulamento prevê 

também a possibilidade de trabalhadores e proprietários de meios de hospedagem 

validarem suas atividades no setor Hoteleiro como 100% da carga horária de estágio 

obrigatório. E que, segundo a minuta do regulamento de estágio, uma vez a 

atividade computada como estágio, não é possível aproveitá-las como atividades 

acadêmicas complementares. 

Sendo assim, o estágio é uma obrigatoriedade na formação acadêmica do 

egresso, fazendo-se necessário um acompanhamento por um professor da 

universidade juntamente com um profissional da instituição concedente. Dentro 

deste contexto, o estágio é entendido pelo curso de Hotelaria da UFRRJ como: 

 

Uma atividade curricular de base eminentemente pedagógica, que se 
constitui em experiência acadêmica profissional orientada para a 
competência técnico-científica, em ambiente genuíno de trabalho, 
permitindo uma relação dinâmica entre teoria e prática desenvolvida ao 
longo das atividades curriculares. (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
RIO DE JANEIRO, 2017, p. 4) 

 

 O estágio supervisionado permite uma aplicabilidade prática após as 

reflexões teóricas vivenciadas em sala de aula, bem como é uma forma de agregar 

conhecimento a partir da vivência de novas experiências. É também uma forma de 

treinamento, aperfeiçoamento das habilidades e capacitação profissional e pessoal. 

O estágio também pode gerar um olhar crítico científico, resultando em forma de 

relatório e até auxiliando no processo de construção do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). Embora não se dirija a tal, sabe-se que tramita junto ao Colegiado de 
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Hotelaria uma proposta que visa aproveitar o Relatório de Estágio, com suas 

devidas adaptações, para computa-lo como uma das modalidades de TCC. 

 Com a conclusão do referencial bibliográfico, o próximo passo é a análise dos 

dados primários coletados, afim de vincular a parte teórica estudada e a aplicação 

desta com os pesquisados. O resultado do levantamento realizado permite a 

conclusão desta monografia. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS PRIMÁRIOS 

  

Neste capítulo são apresentados os resultados do questionário aplicado aos 

graduados em Hotelaria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. De 

acordo com dados fornecidos pela coordenação do curso, até dezembro de 2017, 

havia trinta e um alunos formados desde o início do curso, em 2010. Dos trinta e um 

que concluíram 100% da graduação, quatorze (mais de 45% do total de formados) 

responderam o questionário (Apêndice II) com êxito. Os resultados serão expostos 

em gráficos para a facilidade da compreensão dos dados obtidos. 

 O questionário se inicia com perguntas relacionadas às características do 

Estágio Obrigatório, como sua duração, área de atuação, período, folgas, 

remuneração, classificação do meio de hospedagem, deslocamento para o estágio e 

meio de transporte. Posteriormente, aplicaram-se perguntas com a utilização de 

escala tipo Likert de cinco pontos. Este modelo foi criado por Rensis Likert (1932) e, 

segundo ele, a técnica serve para mensurar atitudes comportamentais de acordo 

com seu nível de concordância. A vantagem do uso da escala de Likert é seu fácil 

manuseio em medir o grau de concordância do pesquisado (COSTA, 2011). O 

quadro a seguir mostra um exemplo desta escala com cinco pontos. 

 

QUADRO 1: Exemplo de escala Likert com cinco pontos 

 

Tive a oportunidade de sugerir mudanças na empresa. 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

As escalas foram aplicadas para captar as percepções dos pesquisados em 

relação a aprendizagem prática, aos objetivos do estágio e as atividades 

desenvolvidas nos dias de folga. Ao todo, foram vinte e duas questões objetivas 

nesse formato. 
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 Logo após, houve duas questões discursivas para analisar o pensamento dos 

formados sobre a questão do auxílio da teoria no momento da aprendizagem prática 

e suas expectativas antes da realização do estágio.  A última pergunta sobre o tema 

abordado é para saber se o formado continua na mesma área/setor em que 

estagiou. E para terminar, questões referentes ao perfil socioeconômico dos 

pesquisados. 

 

 

4.1 Modalidade de estágio 

  

O questionário inicia com o questionamento acerca da atividade que o 

estudante realizou para validar suas horas de estágio. Tendo em vista que perante o 

PPC de Hotelaria, atualmente o trabalho via CLT ou contrato pode ser validado 

como 100% desde que tenha 300 horas comprovadas. Além disso, monitoria e 

iniciação científica, bem como projeto de extensão e de pesquisa podem, cada um 

deles, valer até 50% da carga de ECS. Nesse sentido, percebeu-se a necessidade 

de analisar se tais possibilidades estão sendo aderidas pelo corpo discente. 

Nos Gráficos 1 e 2, pode-se perceber que a maioria dos estudantes (86%) 

realizaram suas atividades de ECS na condição de estagiários regulares. 

 

Gráfico 01: CLT como estágio                   Gráfico 02: Projeto de extensão como 

estágio 
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Constata-se que no momento em que se captaram as informações referentes 

à modalidade de estágio, nenhum destes pesquisados validou ora projetos de 

monitoria, projetos de iniciação científica, bem como projetos de extensão (ver 

Gráfico 2). Até final do ano de 2017, as outras formas de validação de estágio não 

tinham destaque no curso. Atualmente, pôde-se observar um crescimento de 

interesse nessas novas possibilidades devido ao aumento do número de bolsistas 

em monitorias, projetos de extensão e iniciação científica. 

 

 

4.2 Setor de atuação 

 

Em seguida, investigou-se a área de atuação dos pesquisados enquanto 

estagiários, para constatar qual é o setor que mais recebe os estudantes de 

Hotelaria da UFRRJ. Houve mais de uma marcação neste tópico, por conta disto, o 

resultado é maior que o número de pessoas que responderam ao questionário. Ex.: 

um pesquisado marcou as opções de governança e recepção/reservas.  

De acordo com o Gráfico 3, o setor predominante dos estágios foi em 

Alimentos e Bebidas (A&B), com 7 estagiários a representar metade do total de 

pesquisados. Não houve atuações no financeiro, RH e Recreação e Lazer.  

 

Gráfico 03: Área de atuação no estágio 

 

Enquanto discente, pode-se perceber que o setor de A&B demanda de maior 

quantidade de mão de obra, pois pode-se atuar não só em meios de hospedagem, 
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como também em restaurantes, bares, boates, etc. e por conta disto, há mais ofertas 

de vagas de estágio nesta área.  

Em seguida ficou, respectivamente, o setor Administrativo, 

Recepção/Reservas, Governança, Eventos e Marketing e Comercial. Ainda não 

houve estudante realizando o ECS em Recreação e Lazer, Recursos Humanos e 

Financeiro. 

 

 

4.3 Características dos meios de hospedagem 

  

Os três próximos gráficos são os resultados de perguntas relacionadas aos 

empreendimentos que ofereceram o estágio. No gráfico 4 é possível observar qual 

tipo de meio de hospedagem com o maior número de estagiários, classificação por 

porte e localização. 

 

Gráfico 04: Classificação do meio de hospedagem 

 

Como mostra o gráfico 4, o maior percentual (71,4%) dos estudantes (10) 

estagiou em hotel, 7,1% em hostel, 7,1% em hotel histórico e 14,3% em pousada. 

Não houve respostas em Flat/Apart hotel, Cama e café, Hotel fazenda e Resort. 

O Gráfico 5 buscou verificar o porte dos meios de hospedagens que 

ofereceram estágio. A pergunta tentou captar o tamanho de acordo com os 

empregados, sendo divididas em quatro categorias: grande porte (100 ou mais 

trabalhadores), médio porte (de 50 a 99 trabalhadores), pequeno porte (de 10 a 49 

trabalhadores) e microempresa (até 9 trabalhadores). 

14% 
7% 

72% 

7% 

Pousada

Hotel histórico

Hotel

Hostel



33  

 

Gráfico 05: Porte do meio de hospedagem 

 

Dentro do campo dos pesquisados, o gráfico 5 mostra que em relação ao 

porte dos meios de hospedagem, os estudantes estagiaram, em sua maioria, em 

meios de hospedagem de grande porte (43%), 22% de pequeno porte, 21% em 

microempresa e 14% em médio porte. Ou seja, as empresas de maior porte foram 

as que mais absorveram estagiários do curso de Hotelaria da UFRRJ. 

O gráfico de número 6 visou identificar a localidade em que as atividades de 

estágio foram realizadas. Como pode-se observar abaixo, as localidades foram as 

principais regiões do estado do Rio de Janeiro. 

 

Gráfico 06: Localização do meio de hospedagem 

 

Quanto à localização dos empreendimentos, constatou-se que a maioria dos 

estudantes estagiaram na Zona Sul do Rio de Janeiro (50%), 15% na Baixada 

Fluminense, 7% no Centro, 7% no Sul Fluminense, aproximadamente 7% em outro 

estado, 7% em outro (s) e 7% na Costa Verde. Sendo assim, a demanda por 

estagiários é maior em hotéis de grande porte localizados na Zona Sul, pois é onde 
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se concentram a maior parte dos meios de hospedagem de grande porte do estado 

do Rio de Janeiro. 

 

 

4.4 Deslocamento entre casa, estágio e universidade 

  

Com vistas a caracterizar as relações sociais desempenhadas enquanto 

estagiários, os dados a seguir permitem analisar a quantidade de horas perdidas 

durante o dia de um estagiário que ainda estava cursando disciplinas na 

Universidade. Como foi observado no tópico anterior, a maioria dos meios de 

hospedagem que absorvem os estagiários se encontra na Zona Sul do Rio de 

Janeiro, localidade distante - aproximadamente 80 km - do município de Seropédica. 

 

Gráfico 07: Deslocamento casa x estágio  

 

Gráfico 08: Deslocamento estágio x Universidade 
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Os gráficos 7 e 8 demonstram a quantidade de horas no deslocamento de 

casa ao estágio e posteriormente a Universidade. Sendo 29,0% entre 2 horas a 3 

horas, 21% entre 3 horas a 4 horas e 14% mais de 4 horas, a soma entre estes três 

períodos de trajeto mostra que em média 64% dos estagiários perdiam de 2 horas 

ou mais saindo do estágio e indo para a Universidade. Enquanto discente, a visão é 

que as horas perdidas no trajeto causam um desgaste físico, emocional e mental ao 

estudante, pois estas horas poderiam ser de descanso ou até mesmo 

complementação do estudo e lazer. Ter mais oportunidades em empreendimentos 

próximos a Universidade poderia ser estudado para uma possível diminuição deste 

tempo de trajeto.  

Com o Hotel Escola em funcionamento, este seria um local com 

oportunidades de aprimoramento das competências teóricas e evitaria o 

deslocamento até a Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Abrir a possibilidade 

de o estágio ser realizado em outros categorias de empreendimentos poderia abrir 

portas para estudantes realizarem as atividades de estágio em restaurantes, bares, 

shoppings e clínicas dentro e próximas ao município de Seropédica e que atendam 

às exigências do estágio. 

 

 

4.5 Atividades realizadas durante a folga 

  

Os dados a seguir buscam demonstrar como o tempo perdido de 

deslocamento e a necessidade de ir à Universidade impactam nas horas livres do 

estudante, o que posteriormente pode afetar seu rendimento acadêmico e saúde. 

Gráfico 09: Folgas 
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Dentro do campo dos pesquisados, de acordo com o gráfico 9, houve 

relativamente um empate em relação as ofertas de folgas oferecidas pelos gestores, 

sendo 36% aos finais de semana, 22% um dia útil da semana, 14% dois ou mais 

dias da semana útil, 14% um dia da semana, 7% um dia no final de semana, um 

domingo do mês e uma pessoa (7%) não teve folga, pois estava em período de 

recesso acadêmico. Pode-se perceber que a maioria teve folga aos finais de 

semana, quando não, pelo menos um domingo do mês. Os gráficos a seguir 

mostrarão as atividades que os pesquisados realizaram nestes dias sem estágio e o 

grau de desempenho nestas ocupações. 

 

 

Gráfico 10: Tempo de lazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Tempo para estudo 
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Gráfico 12: Tempo para atividades domésticas 
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gráficos 10, 11 e 12, constatou-se que o desempenho em dedicar-se às atividades 

de estudo durante os dias de folga é superior que o lazer e as atividades 

domésticas. Um dos elementos que nos leva a compreender esse processo é a 

grade fechada do curso de Hotelaria da UFRRJ, a qual durante todos os períodos 

está cheia de disciplinas. Ou seja, mesmo em período de estágio obrigatório, o 

estudante ainda deve ir à Universidade cursar as disciplinas finais da graduação e 

escrever o Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

4.6 Teoria x prática 

 Os gráficos a seguir visam analisar como o estágio é entendido pelo corpo 

discente e quais são suas percepções em relação a aprendizagem prática. 

 

Gráfico 13: Visão do estágio como aprendizagem prática 
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De acordo com o Gráfico 13, a grande maioria dos pesquisados concordaram 

que o estágio é uma oportunidade de aprendizagem prática. 71,4% concordam 

totalmente, 21,4% concordam e 7,1 não concordam nem discordam. Desta maneira, 

pode-se dizer que 92,8% consideram o estágio como oportunidade de aprendizagem 

durante a formação acadêmica. Uma vez que a grande maioria concorda com a 

afirmação de que o estágio é uma oportunidade de aprendizagem, gráficos 

demonstram a importância de aprendizagem teórico-prática durante a graduação. 

 

Gráfico 14: Aplicação da teoria 

 

 

 

 

 

 

Esta pergunta aborda a questão da relação entre a teoria e a prática. Sendo 

assim, foi possível compreender que a maioria (43%) concorda com a afirmação que 

durante o estágio, pode-se colocar em prática o conhecimento teórico aprendido 

durante a graduação. Este gráfico se relaciona com a pesquisa bibliográfica 

previamente estudada, na qual autores indicam a importância da aprendizagem 

prática na formação acadêmica. 

 

Gráfico 15: Problemas na vivência que não aconteceram na teoria 
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Como 36% concordam totalmente e 22% concordam, conclui-se que 58% dos 

pesquisados enfrentaram problemas na vivência real da Hotelaria, que não tiveram 

acesso na teoria. A oportunidade de vivenciar e solucionar estes problemas, traz 

uma contribuição expressiva no processo de desenvolvimento de habilidades do 

acadêmico. Por conta disso, percebe-que a importância da junção do conhecimento 

teórico e aprendizagem prática para a formação acadêmica. 

 

Gráfico 16: Práticas operacionais, táticas e estratégicas realizadas na empresa 

 

No gráfico 16, pode-se perceber que 50% concordam totalmente e 29% 

concordam parcialmente que tiveram a oportunidade de conhecer a empresa em 

todos seus níveis de instância, desde o operacional ao estratégico, proporcionando 

uma visão mais ampla do setor hoteleiro. Dentro deste contexto, os 

empreendimentos são formados por três níveis de decisões administrativas: 

estratégico, tático e operacional. 

Segundo Maximiano (2010), o planejamento estratégico são planos de longo 

prazo realizado por gestores da empresa que estão envolvidos nas atividades de 

visão, missão, valores da organização, objetivos e metas, buscando a tomada de 

decisões futuras de forma eficiente. Está ligado a análise do ambiente externo e 

interno da organização, estudando as oportunidades e ameaças e seus pontos 

fortes e fracos. De acordo com Maximiano (2010), o planejamento tático busca 

estratégias a médio prazo, com decisões tomadas por supervisores e 

coordenadores. Este nível realiza pequenas atividades no ambiente interno da 

empresa, revisando otimizar e orientar a área ou setor operacional em suas 

atividades e tarefas. Por último, o planejamento operacional cuida de procedimentos 

simples e de curto prazo no ambiente interno. Está ligado a aplicação prática de um 

plano de ação planejado pelos níveis acima. (MAXIMIANO, 2010). 
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Gráfico 17: O auxílio do estágio na elaboração do TCC 

 

 

Em relação a ligação entre o estágio e o TCC, de acordo com os 

pesquisados, as atividades de ECS não trazem benefícios quando se trata de uma 

pesquisa de TCC, pois 29% discordaram totalmente que  o estágio ajudou na 

elaboração do TCC, 21% discordaram parcialmente, enquanto 28,6% concordam e 

21,4% se mantiveram neutros, não concordam e nem discordam. 

 

Gráfico 18: A contribuição do estágio na formação acadêmica 
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Gráfico 19: Desempenho acadêmico 

 

 

Observando o gráfico 18, observa-se quanto o estágio é fundamental na 

formação do bacharel em Hotelaria, pois 79% concordam totalmente e parcialmente 

que o ECS contribuiu expressivamente na graduação, contudo, o Gráfico 19 revela 

que 22% discordam totalmente e 36% não concordam e nem discordam que o 

desempenho acadêmico melhorou após iniciar o estágio. Há uma contradição entre 

as duas sentenças. Dessa maneira, entende-se que o estágio é essencial para 

completar o desenvolvimento da formação acadêmica, todavia, ao mesmo tempo 

essa prática é prejudicial ao desempenho teórico, tendo em vista a distância do 

estágio para a Universidade e o quanto a perda desse tempo livre afeta no ensino. 

 

 

4.7 Estrutura do estágio 

  

Os dados seguintes são das percepções da estrutura do estágio no curso de 

bacharelado em Hotelaria da UFRRJ. Analisar sobre possíveis mudanças para a 

facilitar a formação do estudante. 

 

Gráfico 20: Estágio em meios de hospedagem 
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Gráfico 21: Estagiar em outros empreendimentos   

 

 

Gráfico 22: Apoiaria a mudança na estrutura do curso 

 

 

De acordo com o gráfico 20, os estudantes perceberam que estagiar em um 

meio de hospedagem aumentou o grau de conhecimento da Hotelaria. Porém, como 

pode ser observado nos gráficos seguintes, há 50% dos formados que sentiram 

vontade de estagiar em outros empreendimentos ligados a hospitalidade, enquanto 

35,7% não tinha vontade de estagiar fora de um meio de hospedagem e 14,3% não 

concorda nem discorda. Quanto à possibilidade que o próprio discente decida 

estagiar em outros empreendimentos da hospitalidade, 71,4% apoia a mudança na 

estrutura do curso para que isso aconteça. Mesmo havendo divergência entre a 

concordância em querer mudar e em decidir mudar, entende-se que os pesquisados 

percebem a importância das vontades e necessidades de cada discente, tendo em 

vista a aptidão de cada um por determinada área e de melhorar o número de ofertas 

de estágio em restaurantes, bares, hospitais, dentre outros, localizados próximos a 

Universidade. 
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4.8 Perfil socioeconômico 

 

 Os gráficos abaixo visam descrever a situação socioeconômica dos 

estudantes pesquisados e entender qual é o público que o curso recebe. 

 

Gráfico 23: Sexo            Gráfico 24: Idade 

  

 

Gráfico 25: Estado Civil 

 

 

O perfil dos bacharéis em Hotelaria da UFRRJ que estagiaram é composto 

por 78,6% mulheres e 21,4% homens, o que mostra o predomínio das mulheres nas 

atividades deste curso. Quando a idade, o percentual foi 85,7% de 23 a 29 anos e 

14,3% de 30 a 39 anos. Sendo sua maioria solteiros (71,4%), embora haja um 

número relevante de asados ou em união estável (28,6%). 
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Gráfico 26: Origem 

 

 

Gráfico 27: Mudança de endereço  

 

 De acordo com o Gráfico 26, a maioria dos estudantes vieram de locais fora 

da Baixada Fluminense. Este ponto é refletido no Gráfico 27, que mostra que a 

maioria mudou-se para Seropédica para facilitar a questão do deslocamento. 

 

 

4.8.1 Profissão 

 

 Uma das perguntas do questionário foi a profissão dos pesquisados, visando 

observar a vivência após a graduação. Esta pergunta mostra que após a formação 

acadêmica, a maioria dos pesquisados continuam exercendo o que aprenderam no 

curso de bacharel em Hotelaria. Sendo dividido em diversos setores, como 
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alimentos e bebidas, governança e hotelaria hospitalar. Pôde-se observar que não 

houve atuação em setores financeiros, recreação e lazer e RH. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a grade curricular do curso de Hotelaria da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, o estágio é um instrumento para formação profissional, tendo 

uma importância fundamental para a aprendizagem teórica e prática. O estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório da UFRRJ visa compreender o funcionamento 

do ambiente organizacional através do convívio e práticas reais, fazendo uma 

ligação com a teoria. A experiência do estágio é essencial para a formação do 

profissional de Hotelaria, pois é a oportunidade de aplicar os conhecimentos obtidos 

na Universidade na prática do ambiente organizacional, principalmente aqueles que 

encaram o estágio como primeira atividade de vivência no mercado. 

Além do estágio proporcionar uma experiência prática, esta atividade também 

reflete na questão do senso crítico sob os conhecimentos adquiridos e debatidos 

durante a graduação. O estágio é o momento em que se começa a desenvolver 

ideias e opiniões sobre a futura identidade profissional. Esta atividade possibilita ao 

estudante uma visão da realidade e a construção de hipóteses sobre ela, 

desenvolvendo a capacidade de enfrentar problemas reais que poderão contribuir na 

reflexão da profissão e para o aperfeiçoamento da grade curricular. O contato com 

esse contexto possibilita a compreensão da dinâmica do ambiente organizacional e 

suas relações de trabalho são fundamentais para a inserção no mercado. 

Durante o desenvolvimento do estudo realizado, foi possível compreender 

que o estágio não deve treinar os futuros profissionais apenas em habilidades 

operacionais de rotina, deve prepará-los para questionar, pensar, interpretar e 

entender o cenário da profissão. A análise da relação teoria-prática durante a 

vivência organizacional busca levantar um debate sobre o papel do estágio com 

seus pontos positivos e negativos. A partir das informações obtidas pelos dados 

primários, evidenciou-se a questão do estágio como atividade essencial para a 

formação que é vista de forma positiva, por outro lado, o desempenho acadêmico e 

social é afetado negativamente por diversos fatores. 

Neste sentido, o fator negativo é o tempo perdido em trânsito entre casa, 

estágio e universidade. Dentre os aspectos expostos, foi possível verificar que a 

grande oferta de estágios está localizada na Zona Sul do município do Rio de 
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Janeiro e a Universidade está na Baixada Fluminense (distância de 

aproximadamente 80km). Além disso, a grade do curso não permite um período 

dedicado somente ao estágio. Por conta disto, o estudante, geralmente em final da 

graduação, precisa estar na Universidade a maioria dos dias da semana para 

assistir aulas.  

Outro fator negativo identificado foi a interferência do período de estágio 

durante a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No questionário, 

50% dos pesquisados disseram que o estágio não ajudou na elaboração do TCC. 

Esta perspectiva pode mostrar a não aplicação da prática na teoria, o que poderia 

ser estimulado para melhorar o senso crítico e a utilização do ambiente profissional 

como objeto de estudos. 

Esta pesquisa possibilitou uma melhor compreensão sobre a contribuição do 

estágio, desde seus conceitos iniciais, até os resultados obtidos com os dados 

primários coletados. Constatou-se que na visão dos formados, há uma contribuição 

essencial do estágio supervisionado durante a formação profissional e que existe 

uma vontade de fazer modificações na estrutura do curso, permitindo realizar tal 

atividade em outros tipos de serviço.  

Contudo, pode-se perceber que a produtividade acadêmica, pessoal e lazer 

do formando acabou diminuindo durante o período de estágio devido ao grande 

tempo de locomoção entre estágio x Universidade x casa, o que acarretaria um 

déficit em alguma das funções. Neste sentido, torna-se necessária a discussão em 

relação a estrutura do curso, como debates relacionados a mudança de grade com o 

intuíto de diminuir a carga horária de disciplinas no período de estágio, possibilidade 

de realização do estágio supervisionado obrigatório em outros estabelecimentos de 

hospitalidade que não se restrinja a meios de hospedagem e a estimulação da 

utilização de alguma experiência do estágio como objeto de pesquisa do TCC. 
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APÊNDICE A - SOLICITAÇÃO DE DADOS 

 

     UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

             DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 
 
 
 
 
Ofício s/nº/DEDH/2017.                                           Em, 16 de outubro de 2017. 
 
 
De: Lorena Rezende Gomes 
À Comissão de Estágio do Curso de Hotelaria 
Assunto: Solicitação, faz. 
 
 
Prezados, 
 
 Eu, Lorena Rezende Gomes, estou realizando uma pesquisa intitulada “O 

Estágio Curricular Supervisionado em Hotelaria: perfil de estagiários da UFRRJ” e 

venho por meio deste solicitar a Comissão de Estágio os dados referentes à 

matrícula de estudantes que concluíram o Estágio Supervisionado Obrigatório, 

assim como os que estão com estágio em andamento para um estudo que irá 

contribuir para meu Trabalho de Conclusão de Curso. Solicito o número de matrícula 

dos estudantes, e-mails, período cronológico, período de início de estágio e período 

de finalização do estágio. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

__________________________________ 
Lorena Rezende Gomes 

Hotelaria 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

SOBRE O ESTAGIÁRIO 

 

1. Você realizou suas horas de estágio obrigatório na empresa em que já está/estava 

trabalhando? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

2. Você fez monitoria ou iniciação científica como estágio obrigatório? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

3. Qual é a sua área de atuação? 

(   ) A&B 

(   ) Governança 

(   ) Recreação e Lazer 

(   ) Eventos 

(   ) Hotelaria Hospitalar 

(   ) Recepção/Reservas 

(   ) Administrativo 

(   ) RH 

(   ) Financeiro  

(   ) Outro:_________________ 

 

SOBRE A EMPRESA 

 

4. Marque a característica do meio de hospedagem onde estagia/estagiou quanto sua 

classificação: 

(   ) Resort 

(   ) Hotel Fazenda 

(   ) Cama e café 

(   ) Hotel histórico 

(   ) Pousada 

(   ) Flat/apart hotel 

(   ) Hostel 

(   ) Hotel 



52  

(   ) Outro:_________________ 

 

5. Marque a característica da empresa onde estagia/estagiou quanto ao porte: 

(   ) Microempresa (até 9 colaboradores) 

(   ) Pequeno porte (de 10 a 49 colaboradores) 

(   ) Médio porte (de 50 a 99 colaboradores) 

(   ) Grande porte (100 ou mais colaboradores) 

 

SOBRE O ESTÁGIO 

 

6. Seu(s) estágio(s) foi/foram realizado(s) em qual/quais localidade(s)? 

(   ) Baixada Fluminense 

(   ) Centro 

(   ) Outro estado 

(   ) Outro município 

(   ) Sul Fluminense 

(   ) Zona Sul 

(   ) Zona Norte 

(   ) Zona Oeste 

 

7. Quantas horas levava de casa para o estágio? 

(  ) Menos de 30 minutos 

(  ) Entre 30 minutos a 4 hora 

(  ) Entre 1 hora a 2 horas 

(  ) Entre 2 horas a 3 horas 

(  ) Entre 3 horas a 4 horas 

(  ) Mais de 4 horas 

 

8. Quantas horas levava do estágio para a UFRRJ? 

(  ) Menos de 30 minutos 

(  ) Entre 30 minutos a 4 hora 

(  ) Entre 1 hora a 2 horas 

(  ) Entre 2 horas a 3 horas 

(  ) Entre 3 horas a 4 horas 

(  ) Mais de 4 horas 

 

9. Qual era seu(s) dia(s) de folga? 
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(  ) Um dia do fim de semana 

(  ) Um dia da semana útil 

(  ) Fins de semana 

(  ) Dois ou mais dias da semana útil 

(  ) Outro:_____________ 

 

 

ESCALA 

 

Em relação a aprendizagem prática, indique seu nível de concordância de 1 a 5 com as 

afirmativas abaixo, considerando 1 Discordo Totalmente e 5 Concordo Totalmente: 

 

10. Durante a folga, qual grau de desempenho em dedicar-se a horários de lazer? 

Baixo  1 2 3 4 5 Alto 

 

11. Durante a folga, qual grau de desempenho em dedicar-se a horários de atividades 

domésticas? 

Baixo  1 2 3 4 5 Alto 

 

12. Você vê o estágio como oportunidade de aprendizagem? 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

13. Durante meu estágio, pude praticar conhecimentos teóricos aprendidos no curso. 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

14. Em algum (uns) momento (os) eu enfrentei problemas que não tive na teoria. 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

Sua percepção quanto aos objetivos do estágio: 

15. Poder observar as práticas operacionais, táticas e estratégicas realizadas na empresa. 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

16. Ajuda na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

Sua percepção quanto a importância do estágio: 
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17. O estágio supervisionado obrigatório contribuiu expressivamente para a minha 

formação. 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

 

18. Meu desempenho acadêmico melhorou quando comecei a estagiar. 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

19. Estagiar preferencialmente em um meio de hospedagem melhorou meu conhecimento 

sobre Hotelaria: 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

20. Tinha vontade de estagiar em empreendimentos que não se restrinjam aos meios de 

hospedagem mesmo que isso mude o curso: 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

21. Apoiaria a mudança da estrutura do curso para que pudesse estagiar em outros 

empreendimentos que não fossem meios de hospedagem: 

Discordo totalmente   1               2            3              4             5  Concordo totalmente 

 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

22. Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

23. Idade: __________ 

 

24. Estado Civil: 

(   ) Solteiro 

(   ) Casado 

(   ) União Estável 

(   ) Divorciado 

(   ) Viúvo 

 

25. Localização de origem 

(   ) Zona Norte carioca 
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(   ) Zona Oeste carioca 

(   ) Barra/Recreio/Jacrepaguá 

(   ) Zona Sul 

(   ) Centro 

(   ) Baixada Fluminense 

(   ) Sul Fluminense 

(   ) Outro lugar do estado do RJ 

(   ) Outro estado 

 

26. Profissão/Ocupação Principal: ________ 

___________________________________ 
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ANEXO I - PERFIS DE VAGAS DE EMPREGO EM HOTELARIA 

 

 

Fonte: Infojobs 
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Fonte: Vagas.com 
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Fonte: Infojobs 

 


