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RESUMO 
Este artigo consiste na apresentação da metodologia e dos resultados de uma estratégia de permanência e êxito para o 
Curso Técnico em Automação Industrial modalidade educação à distância (EaD) do Colégio Técnico Industrial de Santa 
Maria (CTISM) denominada SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL. O referido seminário abordou aspectos legais 
do estágio, aspectos metodológicos do relatório de estágio e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), bem como o 
direcionamento dos estudantes, por meio do planejamento e gestão de carreira. O projeto é avaliado nos aspectos 
qualitativo e quantitativo, evidenciando a sua contribuição na formação dos estudantes.  
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THE SEMINAR OF CAREER GUIDANCE AND STRATEGY RESIDENCE AND SUCCESS FOR STUDENTS OF THE 

COURSE OF INDUSTRIAL AUTOMATION OF COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE  SANTA MARIA – DISTANCE MODE 
EDUCATION  

 
ABSTRACT  
This article is to present methodologies and results of a strategy for success and permanence Technical Course of 
Industrial Automation, the Distance Education Mode Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) called SEMINAR 
OF VOCATIONAL GUIDANCE. The seminar addressed the legal aspects of the stage, methodological aspects of the 
internship report and TTC (completion of course work), as well as directing students through the planning and career 
management. The project is assessed in qualitative and quantitative aspects, highlighting its contribution to the 
education of students.  
KEY WORDS: career guidance, strategy and permanence of distance education, stage 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a educação a distância tem recebido incentivo do atual governo, que 

prioriza o acesso democrático à educação profissional e tecnológica por meio da expansão dos 

polos mediados pelos institutos e universidades. No que concerne aos rumos da educação, essa 

modalidade tem se refletido no cenário nacional por meio de inúmeras discussões sobre desafios e 

possibilidades. O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), vinculado à Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), desde o ano de 2008 assumiu o desafio dessa modalidade e 

desenvolve o Curso Técnico de Automação Industrial em dez pólos no estado do Rio Grande do Sul. 

O Curso Técnico de Automação Industrial está estruturado em uma cargo horária total de 1400 

horas, 200 delas destinadas ao estágio obrigatório ou trabalho de conclusão de curso, ambos pré-

requisito para conclusão do curso. 

Paralelamente ao cenário educacional, as mudanças sociais e tecnológicas apresentam 

consequências no mundo do trabalho. O processo de globalização iniciado na década de noventa 

evidenciou o conceito elaborado por Roberto Tomasko (1990), o downsizing – eliminação dos níveis 

hierárquicos, demissões e reestruturações. Esse conceito, muitas vezes utilizado superficialmente, 

consiste na redução da empresa, porém com aceleração no processo de trabalho, ou seja, produzir 

mais com número menor de funcionários talentosos, é na realidade, juntamente a outros fatores, 

um dos principais responsáveis pelo novo perfil do profissional da atualidade.   

Nesse contexto, o seminário de orientação profissional tem como objetivo orientar os 

estudantes na realização do estágio e trabalho de conclusão de curso, bem como apontar um 

direcionamento profissional por meio de instrumentos que propiciam a reflexão de seu papel no 

mundo do trabalho, para que eles possam desfrutar ao máximo dessa etapa do curso. 

 

1. O SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA DE PERMANÊNCIA E 

ÊXITO 

  

No contexto da educação brasileira, a evasão escolar ocupa um espaço central nas discussões 

e reflexões. No que tange à modalidade de ensino a distância o tema é igualmente enfatizado em 

função das especificidades dessa modalidade. Nesse sentido, pode-se pontuar a distância 

transacional, a qual More (2007) caracterizou como: “... uma distância que vai além da distância 



           Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        número 01 – volume 01 – dezembro/2011 

P
ág

in
a2

2
3

 

geográfica e temporal, e eventualmente leva ao isolamento e à frustração, comprometendo a 

continuidade de cursos a distância...” 

Assim, além dos objetivos principais, o Seminário de Orientação Profissional proporcionou 

uma diminuição da distância transacional em função da proximidade estabelecida na relação 

pedagógica – professor, aluno, conteúdo – subjacente às atividades relacionadas aos aspectos 

legais e metodológicos do estágio ou TCC. A atividade de planejamento e gestão de carreira 

possibilitou o autoconhecimento e instigou a reflexão. 

Enfim, o conjunto das atividades motivou os estudantes para conclusão do curso. 

 

1.1 Estágio Supervisionado ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O estágio supervisionado como procedimento didático e ato educativo integra o Projeto 

Político-Pedagógico do CTISM e o Projeto Pedagógico do Curso e visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, preparando o 

educando para a vida cidadã e para o trabalho. De acordo com Solivellas (1998, p.46) “O Estágio 

Curricular Supervisionado é a ponte que une escola e empresa, academia e sociedade, teoria e 

prática, o saber e o fazer e sua essência é a formação de recursos humanos pela correlação entre 

educação e experiência prática.” 

Para que o estágio supervisionado possa cumprir seus objetivos didático-pedagógicos e seja 

efetivamente um ato educativo e um instrumento de capacitação técnica para o exercício 

profissional e de socialização do educando e não um subterfúgio para a contratação de mão de 

obra barata, é necessário que as instituições de ensino tenham uma estrutura organizacional 

adequada, profissionais qualificados e comprometidos com essa etapa de formação do educando, 

procedimentos e normas internas atualizadas e uma gestão de estágios bem estruturada e eficaz.  

No CTISM o estágio é planejado, executado e avaliado em conformidade com a legislação 

nacional vigente, Projeto Pedagógico do Curso e as normas internas que regulamentam o estágio 

supervisionado dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Tecnológica 

permitindo que o mesmo cumpra sua função de formação profissional e de inserção no mundo do 

trabalho, pois para Solivellas (1998): 

 

O estágio curricular supervisionado obrigatório, ou opcional é um fato social, é 
uma prática pedagógica que incentiva qualquer profissional, é um referencial 
teórico da produção e atualização do conhecimento e, sobretudo, é uma 
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metodologia da prática, sempre em superação. É a base e o fundamento de todo 
projeto pedagógico (SOLIVELLAS, 1998, p. 278) 

 

Aos estudantes trabalhadores que exercem funções desenvolvidas, à luz do perfil profissional 

de conclusão do curso, na condição de empregados regularmente registrados, autônomos ou 

empresários, permite-se no CTISM, a realização do aproveitamento profissional, ou seja, o tempo 

de trabalho na função poderá, mediante avaliação da instituição de ensino, ser computado para 

estágio.  

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma estratégia pedagógica que 

substitui o estágio profissional obrigatório, utilizando a carga horária respectiva à do estágio 

definido pelo curso e que visa estimular a busca de conhecimentos para aplicá-los em situações 

reais de sua área de formação, desenvolver valores inerentes à cultura do trabalho e do 

relacionamento interpessoal e estimular a autonomia do estudante nas atividades de pesquisa e na 

produção do conhecimento científico.  

 

1.2 Planejamento de carreira 

 

Os aspectos mais importantes do planejamento e gestão de carreira são apresentados por  

Greehaus (1999):  

 
Planejamento ou gestão de carreira é um modelo de orientação profissional capaz 
de identificar competências, um processo pelo qual indivíduos desenvolvem, 
processam e monitoram metas e estratégias de carreira.... a otimização desses 
processos, através de uma gestão estruturada de carreira, resulta em indivíduos  
mais produtivos e autorrealizados. (GREEHAUS, 1999, in MALSCHITZKY, Nancy, p. 
3)  

 

O planejamento de carreira é um modelo de orientação profissional que permite ao 

estudante valorizar seus pontos fortes pela identificação de suas competências e habilidades, e pela 

compreensão de aspectos necessários ao perfil profissional que precisam ser trabalhados.  A 

variedade de instrumentos, além de possibilitar o autoconhecimento, incentiva a autorreflexão, 

quando o aluno está a frente da definição de metas e objetivos, bem como as estratégias a serem 

utilizadas na elaboração do planejamento de carreira. 

Durante o processo de planejamento de carreira o estudante é levado a buscar no passado 

experiências positivas, com o objetivo de fortalecimento para a experiência futura delineada no 

estágio obrigatório ou na escolha do tema de TCC, pois:  
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 [.... as experiências anteriormente vividas pelos indivíduos são selecionadas pelas 
necessidades do momento presente .... bem como suprir com respostas as suas 
necessidades decorrentes das vivências e experiências, com o intuito de projetar 
idealmente o futuro.] (POMMER, R., NASCIMENTO, C., BENITES, S., 2010, p. 192) 

 

Pela análise dessas experiências passadas e pela projeção das expectativas, no caso do 

estágio ou elaboração do TCC, são considerados importantes a compreensão de alguns aspectos 

como o de que as escolhas de uma pessoa contribuem no futuro, tanto da sua vida pessoal como 

profissional, bem como o da responsabilidade na condução da carreira, o pensamento flexível e a 

continuidade desse processo. 

 

1.3 Perfil profissional da atualidade 

 

É uma constante no Curso Técnico de Automação Industrial a preocupação como o 

direcionamento do técnico na vida profissional, atitudes, valores e prioridades que irão direcionar 

suas ações na construção de uma sociedade sustentável, fundamental no processo histórico atual.  

Em um sentido amplo, o conceito adotado oficialmente pelos Correios Brasileiros de 

sustentabilidade social consiste em:  

[... promover a equidade na distribuição de renda, a isonomia de direitos, o que 
implica a construção de uma sociedade justa e inclusiva. Embora estejamos 
vivenciando um cenário econômico em que o desequilíbrio social se atenua, ainda 
são necessárias iniciativas que tenham como questão central a eliminação da 
pobreza e a redução das desigualdades sociais ...  O resgate de cidadania e a 
inclusão social são pilares desta sustentabilidade. ..... A percepção da importância 
da sustentabilidade social vem crescendo nos últimos anos e as empresas melhor 
preparadas, no cumprimento de sua agenda de sustentabilidade e de seu papel 
indutor de melhoria, têm procurado continuamente aprimorar e diversificar sua 
atuação para assegurar o desenvolvimento e bem estar da sociedade.] (VERTENTE 
SOCIAL, 2011, p. 1)  

 

Assim, nos últimos anos o perfil do profissional capacitado no mercado de trabalho é 

automaticamente evidenciado por características como liderança, assertividade, autonomia. As 

titulações e um bom currículo, especialização e formação técnica por exemplo, são importantes nos 

processos seletivos e valorizam a experiência acadêmica do candidato. Porém, nesse momento de 

profundas mudanças sociais e tecnológicas são valorizadas e necessárias qualidades próprias da 

inteligência emocional. Segundo Goleman (1998) a inteligência emocional: “...é um conjunto 

específico de aptidões, utilizadas no processamento e conhecimento de informações relacionadas 
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às emoções ... capacidade de sentir, entender, controlar e modificar o estado emocional próprio ou 

de outra pessoa de forma organizada” 

A inteligência emocional é considerada por Goleman a responsável pelo sucesso dos 

indivíduos nas situações profissionais, visto que o envolvimento no trabalho implica atividades de 

grupo. Segundo o autor, a inteligência emocional pode ser categorizada em cinco habilidades: 

autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, reconhecimento de emoções 

em outras pessoas e habilidade em relacionamentos interpessoais.  

Assim, o autor considera que o sucesso de situações profissionais está vinculado à integração 

dessas cinco categorias, visto que, refletem características necessárias à convivência do grupo. No 

aspecto intrapessoal a inteligência emocional é evidenciada pelo monitoramento do estado 

emocional do próprio indivíduo. No aspecto interpessoal essa inteligência emocional reflete a 

capacidade de conviver de forma harmoniosa em um grupo.    

Entre as habilidades interpessoais necessárias, as qualidades como integridade, 

responsabilidade, flexibilidade, disciplina, capacidade de articular e contextualizar informações, boa 

comunicação são parte de um profissional de primeira grandeza. Enfim, o mundo do trabalho 

necessita de profissionais sustentáveis, capazes de contribuir na construção de uma sociedade 

sustentável.  

 

2. METODOLOGIA 

 

O Seminário de Orientação Profissional consiste em uma estratégia de acompanhamento, 

permanência e êxito para os estudantes formandos do Curso Técnico de Automação Industrial, 

modalidade educação a distância do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Tem como objetivo 

geral orientar e direcionar os estudantes no desenvolvimento do estágio obrigatório ou elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

A equipe que desenvolve o Seminário de Orientação Profissional é composta por uma 

doutora em educação, um mestre em engenharia de produção, uma especialista em gestão pública, 

dois administradores, uma especialista em computação e um designer visual. O Seminário de 

Orientação Profissional é composto por dois eixos. O primeiro visa à orientação e 

acompanhamento do estágio obrigatório ou da elaboração do TCC. Os aspectos legais consistem no 

conhecimento da legislação, normas e procedimentos necessários para o ingresso no mundo do 

trabalho através do estágio obrigatório e a orientação da elaboração de relatórios de estágio ou 
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TCC de acordo com as normas da UFSM. O segundo eixo visa no direcionamento dos estudantes no 

mercado de trabalho, e consiste em contribuir com eles na elaboração e gestão do plano de 

carreira através de instrumentos que propiciem a reflexão do seu papel no mercado de trabalho, a 

realização pessoal e o autoconhecimento. 

Nos sete polos de educação a distância o seminário foi realizado para os alunos do terceiro 

semestre do Curso Técnico de Automação Industrial, entre os meses de junho e agosto do ano de 

2011. Com carga horária total de doze horas foram desenvolvidos os temas voltados para os dois 

eixos que sustentam o seminário: aspectos legais e metodológicos do estágio e TCC e atividade 

relativa ao planejamento e gestão de carreira, conforme organograma estrutural. O organograma a 

seguir demonstra a estrutura e funcionamento do I Seminário de Orientação Profissional para os 

estudantes do Curso Técnico de Automação Industrial – modalidade educação a distância (EaD) do 

CTISM.  

 

 

Figura 1 - Organograma do Seminário de Orientação Profissional4.      

 

3. AVALIAÇÃO 

 

                                                           
4
 Leandro FREITAS. Designer Visual. Núcleo de Educação a Distância. CTISM | UFSM.    
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A realização de uma avaliação no final do seminário não apenas permitiu diagnosticar pontos 

fortes e pontos a serem melhorados, como também evidenciou sua importância na trajetória dos 

estudantes. Esse aspecto é destacado sob o ponto de vista quantitativo nos gráficos que indicam 

100% de receptividade e sob o ponto de vista qualitativo nos relatos dos participantes. A seguir, são 

apresentadas ambas as situações. 

 

Avaliação quantitativa 

A avaliação quantitativa do seminário pode ser conferida nos gráficos:  

 

 

Gráfico 1 - Avaliação do grau de satisfação das expectativas dos estudantes em relação ao 
Seminário de Orientação Profissional nos polos de EaD. 

Fonte: Os autores 
 

 

 

Gráfico 2 - Avaliação do grau de satisfação dos estudantes em relação ao módulo aspectos 
legais do estágio obrigatório. 

Fonte: Os autores 
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Gráfico 3 - Avaliação do grau de satisfação dos estudantes em relação ao módulo aspectos 
metodológicos relatório de estágio e TCC 

Fonte: Os autores 
 

 

 

Gráfico 4 -Avaliação do grau de satisfação dos estudantes em relação ao módulo 

planejamento e gestão de carreira. 
Fonte: Os autores 

 

 

Aspecto qualitativo 

Os relatos dos estudantes retratam a satisfação em relação ao seminário de orientação 

profissional, evidenciando a necessidade de atividades que envolvam acompanhamento e 

direcionamento.  

O seminário satisfez as suas expectativas? Por quê? 

“Sim, sanou várias dúvidas e motivou-me a melhorar o desempenho....” 

“Sim, tirou minhas dúvidas sobre o que fazer para a conclusão do curso e como aproveitar 

melhor meu emprego...” 
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 “Sim, conhecemos que temos outras perspectivas de trabalho, temos mais visão do mercado 

de trabalho...” 

“Sim, o seminário estava ótimo, o resto é conosco...”   

  

Houve receptividade por parte dos estudantes no que concerne aos trabalhos desenvolvidos 

sobre os aspectos legais do estágio. Parecer dos estudantes: 

“... desmistificou a questão do estágio tornando tudo mais simples...” 

“...estruturado de forma clara e objetiva...”  

“... apesar de ser um procedimento complexo esse do estágio, foi bem explicadinho e deu um 

rumo novo nessa parte dos estágios e tcc...” 

 Os estudantes igualmente manifestaram satisfação em relação aos trabalhos desenvolvidos 

sobre os aspectos metodológicos do relatório de estágio e TCC. Parecer dos estudantes:   

“...informações  acessíveis... “ 

“...trouxe conhecimento sobre coisas que eu não compreendia a importância ...” 

“... esclareceu dúvidas que estavam presentes...as dúvidas pertinentes a estágio e tcc foram 

esclarecidas e me deixou mais seguro nesse sentido...”  

Os comentários em relação ao planejamento e gestão de carreira foram igualmente 

significativos e traduzem a importância da utilização de instrumentos que propiciem o 

autoconhecimento, e a reflexão sobre o futuro, abordando desafios e possibilidades: 

“...ajudou a descobrir minhas habilidades e projeções futuras com as trocas de 

experiências...deixou mais claros meus objetivos...” 

“... foi a parte do seminário importante  de maneira diferente porque ajudou no entendimento 

profissional e pessoal...” 

“...deveria acontecer mais vezes pois é um trabalho que necessita continuidade na 

orientação...” 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os aspectos de avaliação quantitativa e avaliação qualitativa se complementam, evidenciando 

o valor significativo do seminário na trajetória educacional dos estudantes.  

A avaliação quantitativa demonstra que no gráfico 1 - avaliação do grau de satisfação das 

expectativas dos estudantes em relação ao Seminário de Orientação Profissional nos polos de EaD, 
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observa-se 95% de aceitação e apenas 5% demonstram que suas expectativas foram parcialmente 

satisfeitas. O percentual é o mesmo para os gráficos 2 - avaliação do grau de satisfação dos 

estudantes em relação ao módulo aspectos legais do estágio obrigatório e para o gráfico 3 - 

avaliação do grau de satisfação dos estudantes em relação ao módulo aspectos metodológicos 

relatório de estágio e TCC. Em ambas as situações a justificativa dos estudantes foi a  de que as 

apresentações poderiam ser realizadas em etapas, em função da complexidade (densas e em 

grande número) das informações. O gráfico 4, avaliação do grau de satisfação dos estudantes em 

relação ao módulo planejamento e gestão de carreira, demonstra que 98% dos estudantes tiveram 

as expectativas satisfeitas e 2%  tiveram as expectativas parcialmente satisfeitas. A justificativa dos 

estudantes foi a de que o planejamento de carreira, em função do autoconhecimento e incentivo a 

auto-reflexão é uma atividade que necessita acompanhamento, devendo ser dividida em duas ou 

três etapas, com atendimento individual para aconselhamento na elaboração do plano de carreira. 

A avaliação qualitativa demonstra aceitação do seminário e comprovação da sua importância 

na formação dos estudantes, evidenciando as funções de orientação, acompanhamento e 

direcionamento. As referidas funções traduzem a estratégia de permanência e êxito do seminário 

de orientação profissional. As informações sobre os procedimentos do estágio, desde a 

formalização, desenvolvimento nas empresas e conclusão motivaram os estudantes a buscarem 

estágio e fortaleceu-os nesse processo. A orientação quanto aos aspectos metodológicos do 

relatório de estágio e do TCC amenizou o nível de ansiedade dos estudantes quanto à elaboração 

dos mesmos, pois foi apresentada de forma objetiva, direta, simplificando-o  e, inclusive sugerindo 

um modelo de relatório, bem como apresentando instruções básicas para elaboração do projeto de 

TCC e a sugestão de um modelo de TCC. Finalmente, o planejamento de carreira, conforme os 

relatos, foi a etapa do seminário que propiciou aos estudantes reflexão sobre o direcionamento 

profissional. Com a definição de objetivos e estratégias houve maior esclarecimento sobre o 

momento experienciado pelos estudantes, somando-se à revisão de valores e crenças 

proporcionados nos instrumentos utilizados.    

Nesse contexto, considera-se que o seminário atingiu seus objetivos de informar sobre os 

aspectos metodológicos do estágio e TCC, orientar sobre os procedimentos necessários, facilitar o 

processo de estágio, da sua formalização à conclusão e direcionar a atuação profissional. Considera-

se que o referido seminário atingiu também o objetivo de diminuir a distância transacional sugerida 

por More (2007) através da proximidade estabelecida na relação pedagógica – professor, aluno, 
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conteúdo – subjacente às atividades relacionadas aos aspectos legais e metodológicos do estágio 

ou TCC e a reflexão proporcionada na elaboração do plano de carreira. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O seminário de orientação profissional é uma estratégia considerada efetiva e eficaz para a 

permanência e êxito dos estudantes do Curso Técnico de Automação Industrial, modalidade EaD do 

CTISM/UFSM, porém algumas considerações são necessárias. É importante repensar o seminário 

em diferentes etapas, por dois aspectos complementares. O primeiro é referente à quantidade das 

informações dos aspectos metodológicos e legais do estágio que podem ser divididas em dois 

momentos: no terceiro semestre, quando os alunos já estarão aptos para no semestre seguinte 

realizar o estágio concomitante; no início do quarto semestre para reforçar e aprofundar as 

referidas informações. Nesse processo, os tutores estarão acompanhando os estudantes no 

ambiente moodle. Dessa forma os estudantes poderão internalizar as informações gradativamente. 

É igualmente importante a realização em diferentes etapas no que concerne ao planejamento e 

gestão de carreira, pois os instrumentos utilizados poderiam ser gradativamente aprofundados 

facilitando o amadurecimento no estabelecimento das metas e das estratégias a serem utilizadas. O 

segundo aspecto que contribui para repensar o seminário em diferentes etapas, diz respeito a 

redução do espaço transacional (More, 2007) fortalecendo, através da orientação, o estudante na 

trajetória educacional. O significado desse tipo de acompanhamento e orientação foi demonstrado 

nos estudos sobre “acordos de conclusão” (BENITES, S. 2008) que teve como objetivo proporcionar 

um espaço aos estudantes para trabalharem suas limitações e esclarecerem fatores que, no 

momento presente interferem na formação e, paralelamente, repensar ações e atitudes frente à 

formação, com o objetivo de assegurar a permanência no curso.   

Para finalizar, ao seminário de orientação profissional poderiam ser acrescentadas etapas 

para propiciar conhecimentos que possibilitem ao estudante  elaborar mais claramente o papel de 

cidadão na sociedade trabalhadora, compreender as diferenças individuais na formação de grupos 

e ambientes de trabalho, preparar para processos seletivos. Enfim, uma formação paralela 

fortalecendo as qualidades de um profissional de primeira grandeza como parte importante do 

processo de elaboração de uma sociedade sustentável. 
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