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RESUMO

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação de estudantes para o trabalho 
produtivo. A presente pesquisa ateve-se a educandos do curso de Secretariado Executivo no estado do Rio de Janeiro. O estágio é regulamentado 
pela Lei nº 11.788/2008 e consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Secretariado Executivo como componente 
curricular obrigatório. Dentre as obrigatoriedades da parte concedente do estágio, está a indicação de funcionário com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento do curso para supervisionar o estagiário. O objetivo da pesquisa é identificar o perfil do estagiário de 
Secretariado Executivo no Rio de Janeiro e verificar se a Lei nº 11.788/2008 está sendo cumprida por todas as empresas que oferecem estágio na 
área quanto à sua supervisão. O trabalho caracteriza-se como descritivo, onde utilizou-se pesquisa bibliográfica para o aporte teórico. Realizou-se 
pesquisa quantitativa cuja coleta de dados foi realizada por meio de um questionário on-line e os respondentes participaram espontaneamente. 
Foram registradas 75 participações, entre julho/2017 e maio/2019. A pesquisa verificou informações sobre o período do curso, principais 
atividades desenvolvidas, se o estágio é/foi realizado em empresa pública ou privada, valor da bolsa, formação e cargo do supervisor de estágio. 
Também foi questionado se o estagiário põe em prática no estágio o que aprende(u) na faculdade, se a disciplina Estágio Supervisionado 
contribui(u) para a formação, principal motivo para ter buscado o estágio e se o estágio atende(u) às expectativas. Em relação ao período da 
faculdade, 42,7% dos respondentes declarou estar cursando entre o 4º e o 6º período do curso; 38,7% declarou ser concluinte à época da 
resposta. Mais da metade, totalizando 69,3% das pessoas, respondeu que estagia em empresa pública. Quase metade, 44% dos respondentes, 
declarou receber bolsa acima de R$1.100,00. Quanto às principais atividades desenvolvidas no estágio, 96% respondeu atendimento telefônico; 
61,3%, organização de reuniões; 61,3%, organização de viagens; 89,3%, arquivo; 74,7%, recepção de visitantes; 92% atende a vários executivos 
simultaneamente; 85,3%, protocolo e entrega de documentos; 53,3%, atendimento ao público; 65,3%, elaboração de carta e outros documentos. 
Em relação à supervisão do estágio, 32% respondeu que o supervisor possui formação em Secretariado Executivo; 19,8%, formação em 
Administração; 12% possui apenas ensino médio. Quanto ao cargo, 24% declarou que o supervisor ocupa o cargo de Secretário Executivo; 20%, 
de Secretário; 5,3%, de Secretário Executivo Bilíngue; 5,3%, Secretário Executivo Trilíngue; o restante ocupa cargos e funções variadas, como 
Advogado, Assistente Administrativo, dentre outros. A questão que indagou aos estudantes se põe em prática no estágio o que aprendeu na 
faculdade teve 50,7% dos respondentes declarando que põe, mas em parte; 29,3% respondeu sim, totalmente; 13,3% declarou que teve de 
aprender atividades específicas da empresa/do setor; 6,7% respondeu que não põe em prática. Quanto à relevância da disciplina Estágio 
Supervisionado, 49,3% declarou que a disciplina contribuiu para sua formação; 20%, em parte; 6,7%, não contribuiu; 24% ainda não cursou. Em 
relação ao principal motivo de ter buscado um estágio, 53,3% teve como objetivo colocar em prática o que aprendeu na faculdade; 24% teve 
dificuldade em conseguir um emprego na área; 13,3% respondeu que a boa remuneração foi o motivo. A maior parte, representando 74,7% dos 
respondentes, declarou que o estágio atende(u) às suas expectativas; 18,7% não; 6,6% em parte. Com este estudo, conclui-se que a Lei de Estágio 
está sendo seguida pela maioria das empresas do estado do Rio de Janeiro, no que se refere à formação/experiência do supervisor de estágio em 
Secretariado Executivo e que a maioria dos estagiários está satisfeita com o estágio realizado na área.
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