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Resumo
Este trabalho, realizado por meio de um estudo de caso, visa identificar a
importância da Agência de Integração Empresa-Escola como complemento na
formação profissional do universitário. Para isso, foram entrevistados três
coordenadores da empresa Fai-jr, empresa júnior do Centro Universitário de Jales,
com atuação destacada desde 1997 e que possui um projeto de Agência de
Integração Empresa-Escola criado em 2002, em que oferece aos universitários,
condições necessárias para o desenvolvimento da teoria na prática. Após a coleta
dos dados, buscou-se analisar comparativamente as respostas obtidas, a fim de
extrair os resultados relacionados aos benefícios, dificuldades e processos utilizados
pela empresa júnior na gestão da Agência de Integração Empresa-escola. Os
resultados demonstram a importância deste serviço, não somente como um
importante elemento de aprendizagem e integração dos alunos com a vivência
prática de uma atividade, mas também como um propulsor do desenvolvimento de
uma postura profissional deles em contato com a realidade empresarial.
Palavras-chaves: Teoria-prática; Integração; Universitário.
1 – Introdução
Atualmente, as empresas têm experimentando um ambiente de mercado que é
caracterizado pela mutabilidade de suas relações. Diante disso, faz-se necessário
que, quanto mais o futuro profissional consiga adquirir um maior conhecimento sobre
a situação atual (econômica e social) das empresas, maior será a possibilidade de
sucesso em sua carreira. Assim, faz-se necessário que o universitário pratique o que
aprende na teoria. Sauiaia (2003) afirma “saber e não usar é o mesmo que não
saber”.
A discussão da formação do acadêmico de uma maneira geral, é um assunto que
está presente em todas as faculdades e universidades. Técnicas, métodos
inovadores estão freqüentemente sendo utilizados por educadores no intuito de
contribuir para a formação prática do universitário.
Este trabalho trata de um estudo de caso sobre a empresa júnior – Fai-Jr que possui
um sistema de inserção de universitários no mercado de trabalho por meio de

estágios extracurriculares. Sobre a empresa júnior, Teixeira (1993) informa que, ela
foi uma criação do Governo Francês, em 1967, como parte de um plano para
incrementar a criação de novas empresas e renovar a economia daquele país. O
objetivo era formar novos empreendedores com chances de se destacarem no
mercado e reconstruir o sistema econômico, num período em que o país passava
por um período recessivo.
Dessa forma, o artigo apresenta processos inerentes à organização do estágio por
meio da Agência de Integração da empresa Fai-Jr. Outro ponto importante que foi
destacado são os benefícios que o estagiário adquire (competências, habilidades e
atitudes) junto à Agência de Integração.
2 – Objetivo
2.1. Geral
Este artigo tem o objetivo identificar a importância da Agência de Integração
Empresa-Escola desenvolvida por uma empresa júnior como complemento na
formação profissional do universitário.
2.2. Específicos
– identificar quais os benefícios que a Agência de Integração proporciona ao
universitário;
- verificar por quais dificuldades a Agência enfrenta no processo de integração do
universitário junto às empresas;
- identificar os processos utilizados na estrutura da Agência de Integração;
- identificar o grau de envolvimento dos professores com os universitários nos
programas da Agência.
3 – Referencial Teórico
3.1 –– O Universitário E A Relação Teoria-Prática
Para Mintzberg (1998):
“[...] as escolas de administração precisam identificar as habilidades administrativas
usadas, selecionar estudantes que mostram potencialmente estas habilidades,
colocá-los em situações onde estas habilidades possam ser praticadas e
desenvolvidas e então, fornecer
sistematicamente feedback sobre sua
performance.”
(Mager apud Abreu e Masetto, 1990, p.6), relata que na psicologia educacional, a
aprendizagem se divide em 3 categorias. A primeira é aprendizagem cognitiva, em
que o universitário sabe o que fazer, possui um conhecimento teórico, é capaz de
listar procedimentos passo a passo. A segunda categoria é a aprendizagem das
habilidades, que a respeito de saber o que fazer, o universitário jamais pode ter

entrado numa ambiente e não ter desenvolvido algo referente ao trabalho exigido. A
outra categoria é a aprendizagem atitudinal, que trata da maneira de agir do
universitário diante das diversas situações.
Assim, dentre os diversos meios utilizados pelo ensino superior para facilitar o
aprendizado do universitário, destaca-se o aprendizado baseado em problemas.
Segundo Barrows e Tamblyn, citados em Wilkerson e Gijselaers (1996), essa forma
de aprendizado consiste de um trabalho direcionado a compreensão ou resolução
do problema, inserido no inicio do processo. Portanto, o estágio extracurricular além
de contribuir financeiramente por meio de bolsas auxílios, também contribui para que
o estagiário desenvolva suas habilidades e competências adquiridas por meio de
aulas tradicionais.
Nicolini (2004, 14) considera que a educação é o principal meio para a emancipação
social, e isso é possível desde que a educação não se limitar ao aprimoramento de
métodos que visam à qualificação dos universitários em detrimento das que visam
ao aprendizado crítico-reflexivo.
A aprendizagem atual consiste na necessidade de relacionar processos que
agreguem conhecimento, aperfeiçoamento de habilidades e provoquem mudanças
de atitudes nos alunos de ensino superior.
Cada que vez que o individuo interage com o mundo, ele traz para si experiências e
algumas possibilidades de interpretação a partir de cada momento vivido. Ao passo
que é trabalhado esse processo de desenvolvimento, são formados os valores
pessoais, familiares, entre outros valores individuais que contribuem para a
profissionalização (OLIVEIRA, 2002).
Um dos mais importantes estudos sobre aprendizagem vivencial pode ser creditado
a Kolb e Fry (1995) que desenvolveram o famoso modelo de aprendizagem
experimental: experiência concreta, observação e reflexão, formação de conceitos
abstratos e teste em situações novas, mostrada pela figura 1, a seguir.
Figura 1: Modelo de aprendizagem vivencial.

Fonte: Kolb. D. A.; Fry, R., 1975.
Neste esquema, o processo de aprendizagem pode se iniciar em qualquer fase,
desde que haja um processo contínuo no desenvolvimento do aprendizado.
Ao mesmo tempo, este processo de aprendizagem pode ser delineado sob a ótica
da diferenciação de objetivos em relação ao tipo de treinamento a ser aplicado.
Portanto, treinar é o ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a
aprendizagem.

Segundo Santos (1978, 128), a formação profissional decorre de um sistema
intencional para criar “habilitações, tanto quanto possíveis permanentes, para os
papéis que a sociedade exige na produção de bens e serviços”. Esse sistema
intencional baseia se em três vertentes que são ilustrados no quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Formações profissionais do Sistema Intencional

Tipo de formação
Formação profissional
espontânea
Formação profissional direta
Formação profissional
acadêmica

Descrição
Acontece naturalmente
Dá-se por meio de situações
Mediante a agregação de
conhecimentos

Fonte: Adaptado de Santos (1978).
4.2 – A Atuação Da Agência De Integração Empresa/Escola Na Formação
Profissional Do Universitário
O estágio é a atividade prestada comumente por estudantes, nas empresas ou
repartições públicas, visando o aprimoramento profissional na sua área de estudo. O
contrato é celebrado entre o estudante e o tomador, com a interveniência da
instituição de ensino, que deve zelar para que o contrato seja cumprido fielmente. O
estágio pode caracterizar também um período de treinamento dentro das empresas,
oferecido a indivíduos sem mediação de instituições de ensino.
De acordo com a CLT (2006):
& 20 – Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da
aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidades com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se
constituírem em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de
aperfeiçoamento técnico-cultural, cientifico e de relacionamento humano.
Berndt (1996) diz que desde a aprovação do currículo mínimo de 1966, algumas
iniciativas têm sido desenvolvidas e podem estar trazendo boas experiências aos
administradores, suprindo a deficiência acadêmica, como por exemplo, os estágios
realizados em empresas parceiras, o incentivo à realização de pesquisas e as
empresas juniores, sendo esta última alternativa capaz de suprir uma das principais
críticas aos cursos de administração, que é a sua falta de praticidade.

Assim, as Agências de Integração Empresa-Escola, por meio das empresas juniores
podem oferecer mais recursos de profissionalização aos próprios universitários,
tendo como base a Legislação do estágio. Confira na tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Legislação do Estágio

LEGISLAÇÃO
RESUMO
Lei N 6.494 de 07/12/77, ¾Dispõe sobre os estágios de estudantes regularmente
alterada pela Lei No 8.859 matriculados e que venham freqüentando, efetivamente,
de 23/03/94
cursos de educação superior, de ensino médio, de
educação profissional e nível médio ou de educação
especial, vinculados à estrutura do ensino público e
particular.
o

Decreto 87.497 de
¾Regulamenta a Lei No 6.494;
18/8/82, modificado pelos
¾Revoga o parágrafo único do art. 12;
Decretos 89.467 de
¾Da nova redação ao art. 8.
21/03/84 e 2.080 de
26/11/96.
Portaria No 1002 de 29 de ¾Institui nas empresas a categoria de estagiário e da
setembro de 1967, do
outras providências.
Ministério do Trabalho e
Previdência Social
Art. 82o da nova LDB, Lei ¾Estabelece que os estágios devem ser regulamentados
No 9.394 de 20/12/96.
pelo sistema de ensino.
Resolução Normativa nº
42/99-CNI de 28/09/1999

¾Disciplina a concessão de visto à estrangeiro que
venha ao país para estágio.

Portaria n o8 de
¾Procedimentos operacionais adotados pela unidade de
23/01/2001, do Ministério recursos humanos, para a aceitação, como estagiários,
do Planejamento,
de alunos regularmente matriculados e que venham
Orçamento e Gestão.
freqüentando, efetivamente, cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional de
nível médio ou de educação especial, vinculados à
estrutura do ensino público e particular.
Resolução Nº 1/2004CEB/CNE de 21/01/04

¾Estabelece diretrizes Nacionais para a organização e a
realização de Estágios de alunos da Educação
Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas
modalidades de Educação Especial e de Educação de

LEGISLAÇÃO

RESUMO
Jovens e Adultos.

Fonte: Adaptado PREG, 2006.
A função do estágio é possibilitar aos aprendizes o conhecimento prático das
funções profissionais, e possibilita aos estudantes um contato empírico com as
matérias teóricas que lhes são passadas em sala de aula. Trata-se do entendimento,
hoje consolidado pelos educadores, de que a teoria, sem a prática, é incompleta,
prejudicando o acesso imediato ao mercado de trabalho. O estágio visa superar este
problema.
3 – Metodologia
Para a realização deste trabalho, procurou-se evidenciar os pressupostos de Yin
(2001) que defende a utilização de estudo de caso quando o pesquisador se depara
com problemas que buscam responder do tipo “como” e “por quê”, onde possui
pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real, especialmente quando
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.
Deve-se ressaltar que o estudo de caso, como experimento, não representa uma
“amostragem”, e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias e não
enumerar freqüências (generalização estatística), ou ainda, o objetivo único do caso
é fazer uma análise “generalizante” e não “particularizante” (LIPSET et al citada em
YIN, 2001). Para YIN (1990), o estudo de caso é um dos caminhos para a realização
de pesquisa de ciência social.
Estudos de casos são trabalhados quando o foco do trabalho é baseado em
questões contemporâneas e alguns contextos atuais. Ainda YIN (1990) afirma que o
estudo de caso trata mais a questão de análise qualitativa e não quantitativa.
3.1-Coleta De Dados.
Como método de coleta de dados foi utilizado o protocolo de estudo de caso (YIN,
2001), onde são realizadas observações, coletas documentais e entrevistas
pautadas num elenco de itens, seguindo os pressupostos de Lipnack e Stamps
(1994).
Após a coleta dos dados, buscou-se analisar comparativamente os roteiros de
entrevistas, a fim de extrair os resultados relacionados aos benefícios, dificuldades e
processos utilizados pela empresa Junior na gestão da Agência de Integração
Empresa-escola.
4. Análises Dos Roteiros De Entrevista
4.1. Dimensão - Relato Da Empresa Fai-Jr
A empresa FAI Jr Consultoria e Assessoria Empresarial Júnior, fundada em 1997, é
uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída por alunos de graduação dos

cursos de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Jales UNIJALES, com supervisão de professores e profissionais especializados
denominados coordenadores de área.
A empresa Fai-Jr, em linhas gerais, formada por universitários, visa prestar serviços
de qualidade a preço justo priorizando as atividades, o bem – estar social e
desenvolvimento da valorização, da iniciativa, do profissionalismo, da criatividade e
do talento dos acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis do
UNIJALES.
Assim, tem como objetivo proporcionar aos universitários efetivos, as condições
necessárias à aplicação prática de seus conhecimentos teóricos relativos a sua área
de formação profissional. A empresa Fai-jr possui um programa de Agência de
Integração Empresa-Escola que oferece aos universitários, condições necessárias o
desenvolvimento da teoria na prática.
A Agência de Integração da Fai-Jr, possui o mesmo sistema de trabalho que as
demais agências existentes no país, como por exemplo, CIEE (Centro de Integração
Empresa Escola), entre outros.
4.2. Dimensão – Procedimentos Administrativos
Os serviços da Agência de Integração da Fai-Jr são divulgados por meio de eventos
promovidos pela própria empresa júnior, distribuição de folders, cartazes em locais
estratégicos da instituição de ensino, palestras de conscientização, jornais
informativos juniores e divulgação oral nas salas de aula.
Os recursos utilizados para a divulgação são limitados, pois se trata de uma
empresa “júnior”, um laboratório de testes, onde o que mais importa não são os
meios de recrutamento, mas a interação do universitário independente do tipo de
serviço de divulgação.
Após o processo de recrutamento e seleção, os empresários juniores, preparam o
termo de compromisso, termo de convênio e contrato. Outros documentos
administrativos que fazem parte da Agência são o estatuto que rege a normas de
funcionamento do estágio extracurricular (ver tabela 1), fichas de controle de
atividades desenvolvidas pelo estagiário na empresa que trabalha e; seguro de vida.
Esses documentos são materiais que comprovam o efetivo estágio pelo
universitário. Segundo Weber apud em Volpato (2003), “[...] considera a burocracia
como um sistema social organizado por normas escritas [...]”. Há empresas que
estão se beneficiando dos programas de estágio para buscar a redução de custos
em impostos trabalhistas, enganando a fiscalização, como por exemplo, contratar o
universitário para determinada função, porém colocá-lo em outra que não
corresponde com o curso.
Na opinião dos coordenadores da empresa júnior, os universitários devem ingressar
no programa de estágio a partir do segundo ano de faculdade. Dessa forma, o
universitário possuirá mais condições de avaliar os objetivos de carreira e decidir
quanto as suas pretensões profissionais. Também terá uma base de conhecimento
que contribuirá para um melhor desempenho. Assim, comprova o fato de que é
necessário passar primeiramente pelo o aprendizado cognitivo (Mager apud Abreu e
Masetto, 1990, p.6).
4.3. Dimensão – Dificuldades Encontradas Na Agência De Integração

A Agência de Integração enfrenta algumas dificuldades devida o fato de ser
composta e organizada por empresários juniores, isto é, universitários dos cursos de
administração e de ciências contábeis. O problema exposto pelos entrevistados é
quanto certos preconceitos dos empresários em relação à capacidade dos
acadêmicos e/ou até mesmo a falta de conhecimento prévio do contratante em
relação aos benefícios que o estagiário proporcionará à empresa em termos de
profissionalização. Outro fator predominante é a resistência cultural da organização.
Os empresários atualmente, estão cada vez mais resistentes em relação ao acesso
dos estagiários às informações de estratégias da empresa.
Dessa maneira, nota-se que falta a Agência de Integração, oferecer aos empresários
um programa de conscientização dos benefícios agregados na contratação do
estagiário. De acordo com essas informações, infere-se que nesta dimensão que a
resistência dos empresários e falta de conhecimento aos serviços prestados pelo
estagiário, prejudicam o ingresso dos mesmos no mercado de trabalho.
Ainda nesta dimensão, os coordenadores da empresa júnior indicaram que há por
parte deles um envolvimento e acompanhamento satisfatório em relação às
atividades dos estagiários. Isto propicia uma maior segurança ao estagiário, bem
como, assegura os seus direitos diante das empresas contratantes. Porém, eles não
descartam a possibilidade de o empresário agir com uma certa inconseqüência na
definição do trabalho, atribuindo funções não compatíveis à formação do estagiário.
4.4. Dimensão – Benefícios Proporcionados Aos Universitários
O programa da Agência de Integração tornou-se importante para o universitário, pois
trabalha a inserção dos estagiários no mercado de trabalho, buscando uma
integração bilateral – empresa-escola, assim como também, a relação teoria-prática,
citada e exemplificada por Kolb e Fry (1995) no modelo vivencial na Figura 1.
Outros benefícios foram listados e estão presentes na Tabela 2, a seguir:
Tabela 2 – Benefícios citados pelos coordenadores da Fai-Jr.
Competências
1 - Identificar problemas,
formular e implantar
soluções
2 - Desenvolver raciocínio
lógico, crítico e analítico
sobre a realidade
organizacional
3 - Produzir e ser usuário
de dados, informações e
conhecimentos

Habilidades
1 - Adaptação à
transformação

Atitudes
1 - Profissionalismo

2 - Relacionamentos
interpessoais

2 - Aprendizado contínuo

3 - Articulação

3 – Comprometimento

Fonte: Entrevista, 2006.
Segundo CEUDESP (2006) a atividade de estágio, sem dúvida, traz uma série de
benefícios, dentre eles:
¾
Acelera a formação profissional;

Possibilita a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos no Curso;
Permite maior assimilação das matérias de estudo;
Facilita e antecipa a definição da futura profissão;
Possibilita perceber as próprias deficiências e buscar o aprimoramento;
Permite adquirir uma atitude de trabalho sistematizado, desenvolvendo a
consciência de produtividade;
¾
Propicia melhor relacionamento humano;
¾
Incentiva o exercício do senso crítico e estimula a criatividade;
Dessa maneira, pode se notar que, no quesito competências, a percepção é voltada
para formulação de conceitos e soluções, ou seja, trabalha-se mais a aprendizagem
cognitiva, enquanto nas habilidades, é tratado o relacionamento entre pessoas de
diferentes culturas e pensamentos, obrigando assim o estagiário a se adaptar às
transformações de ambientes e grupos sociais.
E por fim, no item atitudes, como terceira parte do aprendizado vivencial, comprova
a identificação do profissionalismo, aprendizado contínuo e comprometimento com a
empresa. Dessa forma, conota-se que, os estágios extracurriculares por meio da
Agência de Integração, geram nos indivíduos sensos profissionais, buscando
continuamente o aperfeiçoamento do conhecimento e de habilidades inerentes ao
serviço que presta.
¾
¾
¾
¾
¾

5 - Considerações Finais
As competências adquiridas pelo universitário estão associadas a uma visão da
organização de forma sistêmica e prática e não somente relacionada ao cognitivo
do individuo.
As diretrizes curriculares para graduação apontam para a necessidade de uma
formação profissional vinculada ao conhecimento prático, aprendizagem vivencial.
Assim, os estágios extracurriculares apresentam embasamentos que contribuem
para a formação profissional dos universitários, agregando todas as dimensões:
conhecimento, habilidade e atitude.
Dessa forma, observa-se a importância da Agência de Integração da empresa Fai-Jr
na formação profissional do universitário do UNIJALES, em que se trabalha a
integração empresa-escola e teoria-prática, quebrando paradigmas do ensino
tradicional.
Algumas propostas podem ser elencadas, no intuito de contribuir para a expansão
da integração profissional e aprendizagem vivencial:
- divulgar e conscientizar com maior freqüência aos universitários e empresários a
respeito da importância do estágio extracurricular relacionado à praticidade das
teorias aprendidas em sala de aula;
- oferecer cursos e palestras aos estagiários agregando outras competências como:
persistência e determinação, visão sistêmica, comunicação eficaz, aberturas a
mudanças, criatividade etc;
- reforçar aos universitários por meio dos docentes, desde as primeiras turmas, a
importância da busca de competências profissionais na integração teoria-prática,
assim, formando profissionais capazes para gerir empresas com eficiência e
eficácia.
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