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PREFÁCIO 

Sempre me preocupou a inquietude dos estudantes dos 
cursos superiores com referência aos aspectos práticos 
do ensino. No anseio compreensível de se lançar profis
sionalmente tão logo deixe a faculdade, o estudante 
brasileiro aspira sempre a que o curso tenha grande sen
tido prático, de modo a prepará-lo para enfrentar a vida 
com um mínimo de transição entre a sua condição de 
estudante de ontem e de profissional de hoje. 
Vejo nessa ansiedade uma visão algo deformada do que 
deva ser o papel do ensino superior. Não quero dizer com 
isso que a educação acadêmica deva ser exclusivamente 
teórica, mas que os aspectos teóricos e especulativos do 
estudo acadêmico não devem ser sacrificados para faci
litar a adaptação, rápida e indolor, à realidade da vida 
profissional. 
O ambiente acadêmico tem uma contribuição única a dar 
à formação profissional que sOmente será possível com 
sólido embasamento teórico e cultural. A principal fun
ção do ensino superior não é ensinar a fazer coisas de 
forma fácil e imediata, mas a de informar o aluno sôbre 
idéias e categorias fundamentais de cada disciplina, e 
exercitar a sua inteligência para formular idéias e solu
ções com autonomia de pensamento. 
A ênfase nos aspectos práticos do ensino contrariaria 
êsses objetivos, sacrificando um aprendizado que geral
mente só se pode fazer no ambiente acadêmico. Por outro 
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lado, a prática que os alunos tanto desejam será fatal
mente adquirida nos primeiros tempos de vida. Por isso 
não há senão desvantagem em se desviar a atividade ver
dadeiramente acadêmica para trabalhos práticos. A fim 
de que o ensino acadêmico esteja voltado para a realida
de objetiva e a problemática da sociedade, não é absoluta
mente necessário que tenha cunho prático ou se revista 
de forma de receituário de como fazer isso ou aquilo. 
Mais valerá, por exemplo, se o aluno de Direito adquirir 
sólida formação teórica e uma boa cultura jurídica no seu 
curso, correndo o risco de não saber, na sua primeira 
causa, como formular um pedido de habeas-corpus, do 
que adquirir bastante experiência nas práticas de proces
so, a ponto de não sentir qualquer constrangimento dian
te dos escrivães e amanuenses do fôro. Para êste serven
tuário os horizontes profissionais estarão certamente li
mitados, enquanto que, para o aluno que se aprofundou 
nos estudos teóricos, são incomparàvelmente mais am
plas as perspectivas de progresso não apenas intelectual 
como profissional. 
O mesmo raciocínio vale para o ensino da Administração. 
Dominar as técnicas de Organização e Métodos no seu 
conteúdo prático e imediato é certamente menos impor
tante que penetrar na Teoria Administrativa, na Teoria 
das Finanças Públicas ou do Orçamento, nos seus aspec
tos mais profundos e universais. 
Em boa hora, portanto, a lei veio exigir o estágio prático 
como condição para a graduação dos alunos dos cursos 
superiores. Serão assim atendidos os anseios dos alunos, 
sem prejuízo da sua formação acadêmica,. pois que os 
estágios não se farão no âmbito da faculdade nem sa
crificarão o currículo escolar. 
Compreendendo a importância do estágio, a EBAP há vá
rios anos 1

'
em-se esforçanJio por obter junto a entidades 

públicas e privadas estágios remunerados para alunos das 
3.as e 4.as séries de seu Curso Superior de Graduação. Não 
tem sido êsse trabalho fácil mas os frutos obtidos vali
dam o esfôrço. 
A presente monografia da Prof.a MARINA BRANDÃO MA
CHADO constitui valioso estudo empírico da experiência 
da EBAP neste setor. Nêle o problema está colocado de 
forma clara e extremamente objetiva e é feita uma ten
tativa de avaliação do programa de estágios da Escola. 



Foi pesquisada a opinião dos alunos da EBAP bem como 
a de ex-alunos que realizaram estágios, dos dirigentes 
das entidades onde os estágios foram realizados, dos pro
fessôres da EBAP, dos membros do Conselho Federal de 
Educação e da Comissão de Estágios da Escola. 
A riqueza dos dados coletados permite muitas outras aná
lises além daquelas a que a Autora procedeu dentro dos 
limites de sua monografia. As conclusões mais impor
tantes, entretanto, foram retiradas pela Autora e reuni
das no capítulo final de seu trabalho. 
Na qualidade de Diretor Executivo do Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal, tenho utüizado largamente 
o estágio de alunos da EBAP como instrumento de re
crutamento e seleção de técnicas para o IBAM. Posso as
segurar que os resultados têm sido excelentes e que mi
nha experiência, quer como professor quer como pre
sidente da Comissão de Estágio, quer, sobretudo, como 
Diretor Executivo do IBAM, estão plenamente na linha 
das conclusões da pesquisa da Prof.a MARINA BRANDÃO 
MACHADO. 

Estou certo de que outras escolas superiores muito lu
crarão com a experiência da EBAP e encontrarão na 
presente pesquisa informações e sugestões de alta valia. 

DIOOO LoRDELLO DE MELLO 

Professor da EBAP 
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A experiência da EBAP 
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INTRODUÇAO 

A Escola Brasileira de Administração Pública da Fun
dação Getúlio Vargas (EBAP) foi criada em 1952 com a 
colaboração da ONU. Um de seus principais objetivos é 
"preparar profissionais em administração, habilitados a 
exercer atividades de estudos e pesquisas, orientação 
técnica, direção de serviços e de ensino" 1. Nesse sentido, 
iniciou-se, já naquele ano, o Curso de Formação, que em 
1964 veio a chamar-se Curso Superior de Graduação, 
nome ainda vigente. "O Curso Superior de Graduação se 
destina a ministrar ensino de nível universitário no cam
po das Ciências Sociais e Políticas e nos das técnicas de 
administração". 2 Ao formar-se, o aluno recebe o grau de 
Bacharel em Administração Pública. 

De primitiva duração trienal, passou o referido curso, 
em 1955, a ser ministrado em quatro anos. Em 1968 in
troduziu-se o sistema de créditos, que faculta o técnico 
do curso em um mínimo de sete anos de 16 semestres, de 
acôrdo com os interêsses e possibilidades do aluno e da 
Escola. 

Como aludimos em trabalho anterior 3, sérias dificul
dades houve para a constituição do primeiro grupo de 

1 Regimento da EBAP, 1967, Título I, Art. 1.0. 
2 Regimento da EBAP, Título lI, capítulo lI, Art. 3.0. 
3 MACHADO, Marina Brandão. O ensino de administração pú
blica no Brasil. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 
p. 36-37, Biblioteca de Administração Pública, n.o 10. 
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alunos, tendo a Escola de recorrer a uma forte campanha 
de divulgação em todo o território nacional e à concessão 
de bôlsas de estudo provindas de seu próprio orçamento 
ou de entidades várias, entre as quais se podem citar as 
seguintes, que assinaram convênios com a FGV para o 
fornecimento de bôlsas específicas para o então Curso de 
Formação: 

SPVEA 

1956 - 42 bôlsas no valor de 1 .500,00 Cr$ velhos 
1957 - 40 " " " " 2.000,00 " " 
1958 - 27 " " " " 4.000,00 " " 
1959 - 13 " " " " 6.000,00 " " 

GOrAS 

1957 8 bôlsas no valor de 4.000,00 Cr$ velhos 
1958 - 14 " " " " 4.000,00 " " 
1959 - 14 " " " " 6.000,00 " " 
1960 - 16 " " " " 6.000,00 " " 
1961 - 11 " " " " 9.000,00 " ., 
1962 6 " " " " 13.000,00 " ,. 
1963 - 3 " " " " 21.000,00 " " 

DER-Pe 

1959 - 1 bôlsa no valor de 6.000,00 Cr$ velhos 
1960 - 2 bôlsas no valor de 6.000,00" " 
1961 2 " " " " 9 . 000,00" " 
1962 2 " " " " 13.000,00" " 
1963 2 " " " " 21.000,00 " 

PETROBRAS 

1957 - 21 bôlsas no valor de 3.000,00 Cr$ velhos 
1958 - 15 " " " " 4.000,00" " 
1959 - 14 " " " " 6.000,00" " 
1960 - 13 " " " " 6 . 000,00" " 

DISTRITO FEDERAL 
1957 - 27 bôlsas no valor de 3.000,00 Cr$ velhos 
1958 - 20 " " " " 4.000,00 " " 
1959 - 12 " " " " 6.000,00 " " 
1960 - 4 " " " " 6.000,00 " " 
1961 1 bôlsa no valor de 6.000,00 " " 
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SANTA CATARINA 
1956 - 4 bôlsas no valor de 3.000,00 Cr$ velhos 
1957 6 " " " " 3.000,00 " " 
1958 - 9 " " " " 4.000,00 " " 
1959 - 9 " " " " 6.000,00 " " 
1960 - 8 " " " " 6.000,00 " " 
1961 - 4 " " " " 9.000,00 " " 

A primeira turma constou de 25 alunos, vindo daí, em 
1954, os primeiros dez bacharéis em Administração Pú
blica. Mas, com êsses e outros convênios, a matrícula 
cresceu, de 1952 a 1957, de 25 a 193 alunos. Se bem que 
todos os acôrdos hajam sido cumpridos pela FGV, al
gumas entidades ainda não satisfizeram integralmente 
os compromissos assumidos. Com o término de tais con
vênios, começou a matrícula a baixar, chegando a 87 
alunos em 1961. Dêsse ano em diante, já bem mais co
nhecida a Escola e atraindo alunos da própria Guana
bara, o número de matrículas tem aumentado constan
temente e, em 1968, chegou a 422 alunos. 

Sente-se nitidamente, entre os alunos que têm passado 
pela EBAP, a importância do problema financeiro. Já 
se assinalou que, extintos os convênios que asseguravam 
bôlsas de estudo, sofreu a matrícula sensível decréscimo, 
passando o recrutamento a realizar-se quase exclusiva
mente na Guanabara. Hoje verifica-se que cêrca de 93% 
dos alunos da primeira série, 4 trabalham, isto é, pro
curam resolver por si seu problema financeiro, embora 
com o sacrifício de atividades mais úteis à visada for
mação. 

Existem atualmente dois tipos de bôlsas de estudo na 
Escola: as integrais e as parciais. As primeiras 5 desti
nam-se a auxiliar, dentre os melhores alunos do Curso 
Superior de Graduação, aquêles que provem total inca
pacidade econômica e financeira e obrigam a um regime 
vespertino de horário integral. As segundas são conce
didas aos jovens que provem parcial incapacidade eco
nômica e financeira e não exigem a permanência na 
EBAP. As bôlsas de estudo são distribuídas entre os ma-

4 As afirmações sôbre alunos das La e 2.a séries referem-se 
a dados obtidos por amostragem. 
:; Resolução n.o 104 da Congregação da EBAP, de 17 de março 
de 1965. 

13 



triculados nas l.a e 2.a séries do Curso Superior de Gra
duação. Em julho de 1968, por exemplo, era baixíssimo o 
número de bôlsas: das integrais, 4 na primeira série, 5 
na segunda e 1 na quarta série. Das parciais, haviam 10 
bôlsas na segunda série. 

A realidade' é que o alunado atual da Escola reage de 
maneira diferentes de há 10 ou 12 anos. O número de alu
nos é muito maior. 1!:les procuram menos bôlsas. Estão 
mais voltados para o trabalho e o estágio de treinamento, 
e isso é natural. O tema estágio de treinamento permeia 
há anos a vida da Escola Brasileira de Administração 
Pública, constante tem sido o anseio de seus alunos nesse 
sentido. E foi exatamente o assunto de treinamento para 
estudantes que mais atraiu a atenção da autora, por 
nêle vislumbrar a solução de numerosos problemas ati
nentes ao preparo do homem para o labor de sua futura 
vida profissional. 

Várias eram as dúvidas sôbre o que sejam estágios de 
treinamento, de quando, como e onde devem êles reali
zar-se, dúvidas que possivelmente se atenuariam após 
efetuar-se a pesquisa que se iniciava. Na opinião da Es
cola os estágios de treinamento devem ser concedidos, 
prioritàriamente, aos estudantes que se encontram nas 
duas últimas séries. São aquêles que em breve estarão 
em plena atividade profissional e a prática só poderá ser
lhes especialmente útil. 

Da eficácia do ensino de administração já não se du
vida. Pelo menos não se duvida tanto, pois ainda se ouve 
falar em "bom senso" e "prática apenas". Só o manejo 
diário dos assuntos administrativos, dizem alguns, po
derá formar um bom administrador. Mas, que é um ad
ministrador? Que pretende formar a EBAP? Ao fim do 
curso concede a Escola o título de Bacharel em Adminis
tração Pública. A lei regulamentadora da profissão deu
lhe o título de Técnico de Administração, o que talvez 
já traga alguma confusão. 6 

Em recente entrevista com o Professor ANÍSIO TEIXEIRA, 
externou-nos êsse grande educador a opinião de que a 
medicina é o único curso que "compreende a formação 
geral e mais a prática pelos cursos de clínica e pela prá
tica de hospital. Faz-se um curso de prática médica, con-

6 Lei n.O 4.768, de 9/9/65. Vide Apêndice. 
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tinua o entrevistado. Não reconhece êsse nível ao de di
reito e nem mesmo ao de engenharia. Com referência às 
escolas de administração, afirma: "Se quiséssemos tentar, 
nas escolas de administração, cursos dêsse tipo, teríamos 
de classificar os tipos e especialidades de administrado
res que desejávamos treinar pràticamente e oferecer-lhes 
oportunidades para longos estágios (mínimos de dois 
anos) em organizações que pudessem facilitar períodos 
probatórios de trabalho dessa natureza". O próprio ar
gumentador considera a hipótese inviável. "A formação 
prática do jovem que sai de um curso de formação ge
ral", comumente ministrado nas escolas de administra
ção, continua, "iniciar-se-á não por estágios propriamen
te ditos, mas por nomeação ou admissão em períodos pro
batórios em alguma organização pública ou privada". É 
difícil discordar de ANÍSIO TEIXEIRA quando diz que a 
Administração é "atividade menos precisa e exata do que 
a própria Engenharia e até mesmo a Advocacia e o Di
reito". 

Entretanto, nenhum estudioso do assunto desconhece 
o célebre ensaio de WOODROW WILSON, O Estudo da Admi
nistração, publicado em 1887. No Brasil, já desde 1854 
lamentava-se a "falta de instrução profissional no ramo 
da administração" 7, chegando-se em 1952 à criação da 
primeira escola de Administração Pública, a EBAP. Em 
1967 já existia mais de meia centena de cursos e escolas 
que ensinavam administração. 

Sem dúvida, como revela a história, várias profissões 
começaram pela prática, só advindo mais tarde a siste
matização escolar em nível médio ou superior, conforme 
o caso. A propósito, o Prof. SYLLA M. CHAVES cita opinião 
de HOWARD STEPHENSON tratando do ensino de relações 
públicas 8 e comparando-as com outras profissões antes 
aprendidas pràticamente. "Tradicionalmente o lugar ób
vio de um estudante de direito costumava ser o escritório 
do advogado. O estudante aprendia medicina, ainda na 
memória da geração atual, seguindo na charrete do mé
dico, visitando os clientes sob essa tutela individual; em 

7 SILVA, Benedicto. Gênesis do ensino da administração pú
blica no Brasü, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1958, 
42 páginas, Cadernos de Administração, n.o 49. 
8 CHAVES, Sylla M. Aspectos de relações públicas. Rio de Ja
neiro, DASP, Serviço de Documentação, 1966, p. 19. 
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suma, aprendia fazendo. Um jornalista em uma sala da 
imprensa tinha que esconder seu diploma universitário 
ou aceitar o desprêzo dos jornalistas verdadeiros, que 
eram categóricos na afirmação de que o único lugar para 
aprender jornalismo era lá na sala da redação. Havia 
algo de válido nesses pontos-de-vista. Mas êles não pu
deram impedir o crescimento das Faculdades de Direito, 
de Medicina e de Jornalismo, pois os tempos estão mu
dados." 

No Brasil, passado o período primitivo, em que os je
suítas muito fizeram pelo desenvolvimento da cultura da 
Colônia, começaram a surgir aulas a partir do século 
XVII, mas sempre de cunho teórico 9. Em 1669, criou-se, 
na Bahia e no Maranhão, uma aula de artilharia e de ar
quitetura militar. Em 1738 cria-se no Rio mais uma aula 
de artilharia e, no ano seguinte, dois Seminários para 
órfãos: o de S. Pedro e o de São José; êste último, em 
1837, receberia o nome de Colégio Pedro lI. Não havia 
ainda, entretanto, ensino superior. Quem não tinha voca
ção para o sacerdócio, e queria estudar outras profissões, 
era obrigado a procurar as universidades da Europa, 
principalmente as de Portugual. 

Em 1808, com a chegada de D. João VI ao país, começa 
tôda uma nova fase que se caracteriza pela abertura dos 
portos do Brasil ao comércio exterior. Conquanto a obra 
educacional de D. João VI visasse mais à defesa militar 
da Colônia, é inegável a sua importância para o Brasil de 
então. Funda-se no mesmo ano de 1808 a Academia Real 
Militar, a qual, em 1858, passou a chamar-se Escola 
Central, em 1874, Escola Politécnica, e atualmente Es
cola Nacional de Engenharia. Ainda em 1808 instituiu-se 
na Bahia o Curso de Cirurgia que se instalou no Hospi
tal Militar e, no Rio de Janeiro, os cursos de Anatomia e 
de Cirurgia e, em 1809, os de Medicina. Na Bahia foi cria
da em 1808 a cadeira de Economia. Assim teve origem a 
criação de escolas que aos poucos iriam formando os 
profissionais a quem competiria moldar, dirigir, desenvol
ver uma nação nova e forte. 

\I SANTOS, Theobaldo Miranda. Noções de história da educação, 
S. Paulo, eia. Editôra Nacional, 1948. 615 p., 2.8. ed. ilus
trada. Atualidades Pedagógicas. Biblioteca Pedagógica Brasilei
ra, Série 3.8., VoI. 43. 
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Por muitas reformas tem passado o ensino brasileiro, 
ouvindo-se muitas vêzes palavras de mestres abalizados 
e bem intencionados, mas, talvez por índole própria, a 
mentalidade brasileira vem-se mantendo livresca e aca
dêmica, faltando quase sempre um plano nacional com 
diretrizes gerais, flexível e adaptável a um país de tão 
vastas proporções como o Brasil. Figuras como as de FER
NANDO DE AZEVEDO, FRANCISCO CAMPOS, LoURENço FILH!O, 
ANÍSIO TEIXEIRA, GUSTAVO CAPANEMA, citadas entre outras 
por THEOBALDO MIRANDA SANTOS, exprimem, neste parti
cular, grande capacidade no apresentar soluções felizes 
para o problema do ensino brasileiro, fazendo-o sempre 
com clareza e judiciosidade, mas não raro têm sido forte
mente combatidas. Em 1951, a Lei 4.024 fixou as novas 
Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, lei que até 
hoje conta com muitos opositores. Atualmente, encon
tra-se em discussão nova reforma que se espera repre
sente um passo nesta luta incessante em prol do ensino 
em nosso país. 

A Escola Brasileira de Administração Pública sempre 
notou em seus alunos certa inquietação no tocante à 
vida profissional. O curso da EBAP não fugiu à regra da 
teorização, embora vários membros de seu corpo docen
te muito se venham dedicando ao estudo e ao aperfeiçoa
mento de novos métodos de ensino, como dramatização, 
estudos de casos, jogos de emprêsas, caixas de entrada e 
outros. Também em seu currículo, especialmente entre 
as matérias eletivas, encontram-se cadeiras de indiscutí
vel utilidade prática e que ainda não constam do cur
rículo de várias outras escolas, como Processamento de 
Dados, Processo Decisório, Problemas da Vida Urbana, 
Problemas da Vida Rural, Processo Legislativo, Adminis
tração de Autarquias, Planejamento Econômico e outras. 
Ainda assim, ressentem-se os alunos da falta de prática. 
Os cursos são muito teóricos, queixam-se êles, e com ra
zão. Mestres e educadores há que não vêem mal nisto, 
opinando que a prática terá de vir mesmo após a diploma
ção. Mas, por que não fazer do ensino em geral uma 
atividade teórica e a um só tempo prática? Não será êsse 
o autêntico tirocínio profissional, a pedagogia verdadei
ra? Efetivamente, só se aprende vendo, fazendo, entre
tanto em estreito contato com a realidade. O aprendi
zado, quando bem exercido, torna-se não um preparo 
para a vida, senão a própria vida. 
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Associada a êsse desejo de prática, existe, sempre exis
tiu a situação financeira bastante difícil de alguns moços 
e môças que porfiam por obter o título universitário. 

A Escola não se mostrou insensível aos apelos da ju
ventude e há longos anos tenta proporcionar-lhe meios 
para atender quase sempre a um objetivo duplo: o trei
namento específico e o auxílio financeiro ao aluno para 
fazer face às suas principais despesas. 

A princípio de maneira difusa, e, com mais organiza
ção, desde 1963, por meio de comissões de estágios, vem 
tentando a Escola resolver alguns casos mais graves, 
principalmente no aspecto financeiro. Indiscutivelmente, 
alguma coisa já se conseguiu neste domínio. A autora, 
que, desde a segunda comissão, vem participando dessa 
árdua e ingrata atividade, sentiu-se atraída pelo tema 
que tanta controvérsia tem gerado entre professôres e 
alunos. Daí pensar numa pesquisa que tentasse encon
trar resposta a muitas indagações, muitas dúvidas, muita 
insatisfação e que talvez trouxesse a lume, não uma so
lução pronta e acabada para problema tão relevante, 
mas indicações úteis e exeqüíveis. Já se encontrava fran
camente empenhada nesse desejo quando a decisão do 
Conselho Federal de Educação de julho de 1966 deu nova 
fôrça ao empreendimento como sugerir a "incorporação 
ao currículo de um estágio de treinamento" (em todos 
os cursos universitários).]1) 

Dúvidas e interrogações sempre houve, no tocante ao 
treinamento para os estudantes de administração. Tam
bém se pergunta como encontrar os locais apropriados. E 
os objetivos do treinamento, quais seriam êles? Devem 
os estágios ser remunerados? Concordam as entidades 
empregadoras com o pagamento de um trabalho que, no 
dizer de muitos, é de pouca utilidade para a emprêsa? Os 
estágios precisam ser supervisionados? E por quem? De 
que maneira? Como fazer-se a seleção dos alunos para 
os locais encontrados? Escolher apenas os da última sé
rie? Levar em consideração o comportamento escolar dos 
candidatos? Qual o horário mais conveniente para aluno 
e empregador? 

10 Documenta, 56, julho 1966, p. 70, Ministério da Educação e 
Cultura, Conselho Federal de Educação. (Veja-se íntegra no 
Apêndice) . 
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Essas e outras indagações tomaram maior vulto e se 
fizeram mais prementes após a exigência do Conselho Fe
deral de Educação. Agora já não se trata de uma dúvida 
ou de um desejo apenas, mas de algo parecido com uma 
imposição. Dizemos parecido porque não sabemos ainda 
de lei ou regulamento que torne obrigatórios "seis meses 
de estágio supervisionado para a concessão de diploma". 
Entrementes, tomam-se providências para que, de 1970 
em diante, satisfaçam tal requisito todos os alunos da 
EBAP. 

Já com relação à conveniência, à utilidade dos estágios, 
maior era a concordância entre os interessados. E, como 
já se frisou, a insistência por parte dos alunos, muito 
grande. Por um lado, motivos econômicos preconizavam 
a medida; por outro, a insegurança de que muitos se 
sentiam possuídos se, ao lado da teoria, já antes de for
mados, não fôssem praticando algumas das atividades 
que necessàriamente deveriam exercer após a diploma
ção. 

Foram então criadas as comissões de estágios compos
tas em geral de dois ou três professôres e de um aluno 
representando o Diretório Acadêmico. Muito trabalharam 
as sucessivas comissões e sempre obtiveram alguns está
gios, mas não em número suficiente e nem sempre do 
tipo de tarefas desejadas pelos alunos. Na opinião da au
tora, figurante há anos nessas comissões, uma das gran
des dificuldades, se não a maior, provém de incumbên
cia tão laboriosa e difícil caber a pessoas com outras e 
mais urgentes obrigações, como preparar e ministrar 
aulas, atender e orientar alunos, elaborar trabalhos es
critos, realizar pesquisas e mil outras tarefas. O desejo 
de colaborar mais intensamente no atendimento de tão 
grande necessidade, eis o que a levou a empreender o 
presente trabalho, estimulada também pelo então chefe 
do Centro de Pesquisas e pela Diretoria da Escola. Hoje, 
terminada a pesquisa, algo já se mostra mais claro, em
bora, como era de prever, as respostas não sejam cate
góricas e decisivas como seria de desejar. 

Objetivou-se encarar o problema de forma global. Tra
ta-se de assunto que mobiliza várias clientelas e de tôdas 
deseja-se extrair o maior número possível de úteis infor
mações. 
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Decidiu-se então que convinha ouvir alunos e ex-alunos 
da EBAP, professôres da Escola, empregadores e mem
bros do Conselho Federal de Educação. 

Notória é a ojeriza a responder a questionários ou en
trevistas. Isso importa sempre em algo a ser feito além 
das tarefas habituais, comumente bastante numerosas. 
Daí as dificuldades que a autora e seus auxiliares en
contraram na realização da pesquisa. Os resultados, en
tretanto, compensaram em parte o enorme esfôrço. 

O primeiro passo foi decidir como se constituiriam as 
amostras; o segundo, se a pesquisa seria conduzida por 
questionários ou entrevistas; tomadas essas resoluções, 
formularam-se as questões que pareceram mais indicadas 
para cada categoria de público. 

Para alunos, ex-alunos e empregadores, optou-se por 
questionário. Para professôres e membros do Conselho 
Federal de Educação, preferiram-se entrevistas acompa
nhadas de um roteiro. Encontram-se no apêndice exem
plares dos questionários e roteiros, motivo por que não se 
desce a minúcias no tocante aos quesitos. Aliás, nos co
mentários de cada clientela faz-se um resumo dos ques
tionários. 

Com relação aos alunos da EBAP em 1967, escolheu-se 
uma amostra das 1.a e 2.a séries; mas o questionário foi 
distribuído à totalidade das duas últimas séries. Muito 
boas as percentagens de respondentes: 

1.a série - 93,47< 
2.a série - 96,5% 
3.a série - 96,7% 
4.a série - 92,8% 

Quanto aos ex-alunos, as dificuldades ampliaram-se, 
pois não se sabia do paradeiro de grande número. Para 
facilidade do trabalho, resolveu-se incluir apenas os ex
ebapianos residentes na Guanabara, por serem de mais 
fácil acesso, já que a investigação se fazia nessa cidade, 
e tentou-se também em Brasília, por ser a capital do País, 
mas dificuldades de comunicação tornaram insignifican
tes o número de respostas recebidas. Levando-se em conta 
os obstáculos, os resultados satisfizeram amplamente. 
Incluiu a pesquisa os que se diplomaram entre 1954 e 
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1966, num total de 348 bacharéis. Dêsses, 205 constituÍ
ram a amostra, dos quais 163 responderam, isto é, 79,5% 
da amostra e 47% do total de formados. 

No referente aos empregadores, resolveu-se que a amos
tra incluiria sàmente as entidades que já houvessem tido 
estagiários ebapianos, ou que os tivessem no momento da 
investigação ou que demonstrassem desejo de fazê-lo 
mais tarde. Os nomes das entidades foram fornecidos 
pelos próprios estudantes ou pela Comissão de Estágios. 
As 43 entidades procuradas responderam ao questioná
rio: cinco órgãos de administração direta, sete autar
quias, quatro sociedades de economia mista, uma em
prêsa pública, cinco órgãos de fundações criadas pelo 
Poder Público, 17 emprêsas privadas e quatro sociedades 
civis (sem fins lucrativos) . 

Constituiu-se, também, uma amostra de cêrca de um 
têrço do Corpo Docente da EBAP em 1967, sem levar em 
conta se se tratava de professôres de horário integral ou 
não, ou apenas conferencistas. Mas todos aquêles que 
ocupavam cargos de direção foram procurados. Dos vinte 
e cinco (25) professôres da amostra, vinte e dois (22), ou 
sejam 88%, acederam em conceder entrevista ou preen
cher um pequeno questionário. 

O maior obstáculo surgiu com os membros do Con
selho Federal de Educação, cuja opinião seria de extrema 
utilidade para a presente indagação. De um parecer do 
Conselho é que proveio a obrigatoriedade de estágio para 
a diplomação de todos os universitários, e, entre êles, para 
os de Administração. Tratando-se de pessoas que nem 
sempre se encontram na Guanabara, foi quase impossí
vel consegui-lo. Mas a qualidade do que se obteve supriu 
a deficiência quantitativa. Apenas três conselheiros pu
deram atender às nossas solicitações. 

Por último, procurou-se conhecer a opinião de todos os 
componentes da Comissão de Estágio em exercício em 
1967. Compunha-se ela de três professôres de horário in
tegral, de dois altos funcionários da Escola e de um es
tudante indicado pelo Diretório Acadêmico. Com exce
ção dêste último, já afastado da Escola por haver ter
minado o curso, ouviram-se todos os outros membros. 
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2 

A PESQUISA 

2.1 A OPINIAO DOS ALUNOS 
DA EBAP EM 1967 

Impossível seria um trabalho dêste tipo sem uma con
sulta àqueles que constituem o objeto da pesquisa - os 
alunos desta Escola. É para êles que nos movimentamos, 
para dar-lhes oportunidade de treinamento. Seu auxílio 
será pois de grande valia para conceituarmos o que 
seja estágio de treinamento. Como vêem os estudantes 
essa atividade? Em que locais acham deva ela realizar
se? É realmente útil e necessária? Por que a procuram? 
Quais são seus objetivos? 

Para sondagem das informações imprescindíveis a esta 
monografia elaborou-se um questionário que objetivava 
principalmente os seguintes pontos: situação atual do 
aluno como estagiário ou empregado; motivos da pro
cura de estágio; o conhecimento da existência de uma 
comissão de estágios nesta Escola e de um setor de trei
namento no local do estágio; maneira como foi obtido o 
estágio; o motivo da cessação do período de aprendiza
gem; possibilidades de vagas nos locais de treinamento 
para outros estudantes; salário, horário, supervisão. Sua 
opinião sôbre o trabalho efetuado e, ainda, um pedido de 
sugestões para o problema em pauta. 

Elaborado o formulário, foi êle distribuído, como já 
se disse na Introdução, a uma amostra dos alunos das 
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l·a e 2.a séries e à totalidade das 3.a e 4.a séries de 1967. 
Tabulados os questionários, organizaram-se dezenove 
(19) quadros e quatro (4) gráficos que a seguir se co
mentam. 

2. 1 . 1 Comissão de Estágios 

Existe na Escola, há anos, uma comissão incumbida 
de colocar os alunos em locais onde possam adquirir al
guma experiência. Em virtude de diversos fatôres, entre 
os quais a composição da referida comissão, sempre 
constituída de professôres e outros elementos ocupados 
com incumbências por demais absorventes, não tem sido 
satisfatório o rendimento dêsse labor. Outra causa do 
fraco rendimento é o desinterêsse das entidades que, na 
opinião da Escola, poderiam e talvez mesmo devessem 
facilitar o ingresso de jovens para a aquisição das téc
nicas que tanta falta lhes fazem ao saírem da Escola 
já formados. Também entre os alunos localiza-se um dos 
focos das dificuldades encontradas; muitos dêles reve
lam-se, não raro, pouco ajustados às necessidades da em
prêsa ou repartição pública para onde são encaminha
dos. A questão de remuneração é outro embaraço à so
lução do problema, o estudante aspira a um nível sala
rial que nem sempre a entidade pode oferecer. Pôsto que 
a Comissão se esforce no sentido de obter estágios úteis 
em entidades de responsabilidade, os resultados dêsse 
constante empenho têm sido verdadeiramente decepcio
nantes. E o alunado, possIvelmente em virtude de falhas 
de comunicação, entre outras, não reconhece o trabalho 
realizado pela Comissão. Para conhecer de maneira mais 
exata a opinião do corpo discente a respeito, mesmo pre
vendo que seria negativa, elaboraram-se três questões re
lacionadas com a referida comissão: sua existência, o 
tempo por ela dedicado à tarefa e sua composição. Os 
quadros 1, 2 e 3 resumem as respostas aos três quesitos. 

Inesperadamente, mais de 73 % dos alunos sabiam da 
existência da comissão. Já com referência às duas outras 
perguntas, o desconhecimento era quase completo. Rela
tivamente à questão da composição, estranha-se tão ele
vada percentagem de desconhecimento visto fazer sempre 
parte da Comissão um aluno indicado pelo Diretório 
Acadêmico. 
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Aliás, êste item é responsável, em grande parte, pela 
efetuação da presente pesquisa, conforme já menciona
do na Introdução. Nas conclusões, voltar-se-á ao assunto. 

Quadro 1 

EXistência de órgão, Comissão ou Pessoa 
Encarregada dos Estágios na Escola 

(Percepção do Aluno) 

Existência Ausência 
Desconhe-

Em Branco 
SÉRIES cimento 

1.-

2," 

3," 

4," 

L" 

2," 

3," 

4," 

Total 

N,o I % N,o I % N,o l % N.o 

43 34 79,1 8 18,6 

28 20 71,4 8 28,6 

59 41 69,5 2 3,4 16 27,1 

52 39 75,0 1,9 12 23,1 

TOTAL 182 134 73,6 3 1,6 44 24,2 

Quadro 2 

Dedicação à Tarefa pela Comissão de Estágios 
(Percepção do Aluno) 

Total Exclu- Prin- Parcial De Econhe-
sÉRIES de sivo cipal cimento 

respostas 
N,o N,o N,o N,o 

43 8 4 9 21 

28 3 5 20 

59 3 2 14 37 

52 4 2 17 28 

TOTAL 182 18 8 45 106 

I 

Percentagem 100% 9,9 4,4 24,7 58,2 

I % 

2,3 

0,5 

Em 
branco 

N,o 

3 

5 

2,7 
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SIDtIES 

1.0 

2.° 

3.° 

4.° 

TOTAL 

Percentagem 

2.1.2 

Quadro 3 

Composição da Comissão de Estágios 
(Percepção do Aluno) 

Composição Composição 

Total correta incorreta 

N.O N.o 

43 18 

28 3 

59 6 

52 22 

182 49 

100% 0,5 26,9 

Emprêgo e Estágios 

Composição 
desconhecida 

N.o 

24 

25 

53 

30 

132 

72,5 

Ao analisar o quadro n.O 4, verifica-se estar havendo, 
aparentemente, uma mudança no alunado da Escola no 
que se refere a trabalho e estágio: a totalidade da amos
tra da 2.a série trabalha; 93% da primeira série traba
ram ou conseguem estágio, fixando-se desde cedo em tra
balham. Os estágios seguem caminho inverso, natural
mente. Dir-se-ia, que, cada vez menos, os alunos procu
ram, ou conseguem estágio, fixando-se desde cedo em tra
balho remunerado. Entretanto, justifica-se a quase com
pleta ausência de estágios entre os estudantes das duas 
primeiras séries. É que, estando êstes há pouco tempo na 
Escola, não tiveram ensejo para valer-se das oportunida
des oferecidas. Além disso, a política da EBAP é conce
der estágios de preferência aos alunos das duas últimas 
séries. Isto por vários motivos, entre os quais o fato de 
estarem êles mais maduros para aproveitar o treinam e
to prático, e, ainda, por se encontrarem mais próximos 
do momento de deixar a Escola. Em relação aos jovens 
das primeiras séries, êstes precisam dispor de mais tem
po para os estudos teóricos e, taIJ1hém, para ambientar-
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li:' 
~ 

TOTAL 

SÉRIES 
Número Tran-

Quadro 4 

Trabalho e Estágio 
(Atuais Ebapianos) 

ESTAGIÂRIOS 

Só esta- Traba-
de Amostra" Respon- giam ou lham e caram 

dentes alunos matricula estagiaram estagiam 
--

1.& 139 46 43 2 

2." 82 29 28 O O 

3." 64 3 61 59 8 2 

4." 56 56 52 20 5 

TOTAL 341 3 192 182 30 8 

P drcentagem sôbre o total de respondentes 100 16,5 4,4 

NÃO ESTAGIÁRIOS 
Total Não 

de esta- Traba- Total de respon-
giários 

lham e S6 não esta- deram 
estudam estudam giários 

3 26: 14 40 3 

O 23 5 28 

10 33 16 49 2 

25 21 6 27 4 

38 103 41 144 10 

56,6 22,5 

* Nas duas primeiras séries, a pesquisa incluiu cêrca de um têrço dos alunos, e nas terceira e quarta 
séries, foram distribuídos questionários a todos os alunos. 



se ao meio universitário. Quando entre êles há jovens 
de parcas disponibilidades financeiras, são-lhes, sempre 
que possível, dadas bôlsas de estudo. 

O quadro 5 estampa o número de estágios efetuados 
por aluno, um, dois ou três. Ainda não se pode notar a 
tendência atual, mas a nosso ver, o ideal são dois ou três 
estágios de curta duração, no máximo seis meses, para 
maior diversificação de experiência. 

Quais os motivos que levam os jovens a procurar está
gios? Ao olhar para o quadro 6 tem-se a impressão de que 
o fazem, principalmente, para a aquisição de conhecimen
tos práticos, para complementação do curso freqüenta
do, em outras palavras, para mais perfeita formação. 
Trata-se, sem dúvida, de motivo ponderável (37%). 
Após mais detido exame, entretanto, verifica-se que os 
motivos constantes das segunda, terceira e quarta co
lunas dizem todos respeito a assuntos relativos ao pro
blema econômico, perfazendo o total de 51,6%. ~ste é, 
realmente, a nosso ver, o motivo preponderante. 

O quadro 7 mostra os tipos de entidades que oferece
ram estágios aos alunos da EBAP. Foram órgãos de ad
ministração direta, autarquias, fundações criadas pelo 
Poder Público, emprêsas privadas, sociedade civil, no 
caso, entenda-se sociedade de direito privado sem fins 
lucrativos. 

Constantes queixas ouvidas dos alunos são as que se 
referem ao tipo de trabalho, à falta de interêsse por parte 
das entidades. Costumam alegar que só lhes são dados 
trabalhos de rotina, burocráticos, fazer fichas, organizar 
arquivos e que as instituições não lhes dão maior aten
ção. Foi o que nos levou a perquirir no item que ora nos 
ocupa, se os alunos haviam notado, em geral, interêsse 
nas emprêsas em que estagiaram. O que a pesquisa apu
rou encontra-se no quadro 8. Por êle, comprova-se que, 
em 53,7% dos estágios realizados, notaram os alunos in
terêsse, resultado, por conseguinte, diverso do que faziam 
prever os comentários ouvidos. Em 17,1 % observaram os 
alunos apenas relativo interêsse. 

A parte relacionada ao tipo de trabalho encontra-se no 
quadro 15. 
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Quadro 5 

Número de Estágios Realizados por Atuais Ebapianos 
(Até 1967) 

TOTAL UM ESTÃGIO DOIS ESTÃGIOS 
Alunos Alunos 

SÉ ES matricu- respon-
Número N Número Número Número Número lados dentes o 

de de de de de de 
alunos 1 estágIOs alunos estágios alunos estágios 

-- -

L" 139 43* 3 3 3 3 

2," 82 23* 

3," 64 59 11 13 9 9 2 4 

4," 56 52 25 35 17 17 6 12 

TOTAL 341 182 39 51 29 29 8 16 

Percentagem relativa ao número de estágios 100,0 56,9 31,4 

TRÊS -ESTÃGIOS 

Número Número 
de de 

alunos estágios 

2 6 

2 6 

11,7 

* Nas l.a e 2,a séries a pesquisa se realizou através de uma amostra de cêrca de um têrço. 



SÉRIES Respon
dentes 

Total 

Quadro 6 

Motivos Determinantes do Estágio 
(Percepção do Aluno) 

Conhecimento ~ecessidade 
prático financeira 

Meio para 
obtenção de 

emprêgo 
como 

técnico 

Facilidade 
de adaptação 

de horário 

Exigência 
do Conselho 
Federal de 
Educação 

Outros 

_-'--o .IU~~ Ilu~:r Il~~:r 11.J~·0 13
.
0 

11.
0 
T 2·~I~~L·~ 12~EI~12.0 13

.
0 

11.
0 

1
2
.
0 

/3.
0 

11.
0 12

.
0 

1
3

.
0 

La 43 3 2 

2." 28 
3." 59 11 11 11 6 3 2 4 4 2 4 4 

4." 52 25 18 15 13 7 5 8 3 7 3 3 2 

TOTAL 182 39 30 26 21 II 3 10 12 3 3 11 7 4 3 2 

Total de cada grupo 95 35 23 17 9 8 3 

Percentagem 100,0 37.0 24,2 17,9 9,5 8,4 3,1 



24,2 % 

As gradações ir1dicam - la. 
2 •. 
3.a esçolha 

MOTIVO DETERMINANTE DO ESTÁGIO 
(percepção do aluno) 

LEGENDA 

1.0 Conhecimento prático 

2.0 Necessidade financeira 

o 3 o Meio para obter emprêgo como técnico 
3,1 % 

4,0 Facilidade de adaptar horário 

----
5.0 EXigências do Cons~h~_~edera~de Ed~cação_ 

6.0 Outros o 

Gráftco 1 



Quadro 7 

Tipos de Entidades em que Ocorreram Estágios 
(Até 1967) 

SÉRIES 
TIPOS DE ENTIDADES TOTAL 

1.0 I 2.° I 3.° I 4.° 
-

Administração direta 4 6 

Autarquias 6 7 

Fundações criadas pelo Poder Público 2 10 12 

Emprêsas Privadas 2 9 9 20 

S·J~ieJa:les Civis. 5 5 

Outros 

TOTAL 3 13 35 51 

Quadro 8 

Interêsse da Entidade pelo Estágio 
(Percepção do Aluno) 

Total de 
Sim Não Relativo 

Percentagem 

11,8 

13,7 

23,5 

39,2 

9,8 

2,0 

100,0 

Em branco 
SÉRIES ---------_ .• ---- ---"._-

estágios 
N° " . N.o N.o N.o 

1.0 3 2 

2.° 

3."' 12 10 

4.'" 26 10 8 5 3 

TOTAL 41 22 9 7 3 

Percentagem 100% 53,7% 21,9% 17,1% 7,3% 

* Nas 3.a e 4.a séries um aluno respondeu em relação a dois 
estágios. 
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20 

19 

tB 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

" 
10 

b c 
39.2 % 23.5 % 13.7 % '1,8 % 

ENTIDADES ONDE OCORRERAM ESTÁGIOS EM 1967 

~ 
• f 

U% ." 

(a) - Emprêsas Privadas 
(b) - Fundações Criadas Pelo Poder Público 
(c) - Autarquias 
(d) - Órgios de Administreção Direta 
(a) - Sociedades Civis 
(f) - Outros 

LEGENOA 

085. Não houve est~gjo em emprba publica 
nem .sociedade de economia mista. 

r@.~.'.:jà1i1 4.8 Série ... :N~.:;i:;-.:r 

• 3.a Séri. 

D 2.8 Série .1.8 Série 
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smtIES 

1.0 

2.° 

3.° 

4.° 

Percentagem 

Quadro 9 

Meio para a Obtenção do Estágio 
(Percepção do Aluno) 

Órgão, 

Direção comissão Colegas Colegas lnicia-
da ou Amigo esta- já tiva 

escola pessoa giários formado~ própria compe-
tente 

2 

2 3 2 4 

3 4 2 12 

Outros Total 

3 

12 

2 25 

7,5% 17,5% 10,0% 10,0% 2,5% 45,0% 7,5% 40 

A obtenção de estágios e sua distribuição aos alunos 
sempre constituiu tarefa penosa na Escola. Por um lado, 
as entidades são muito morosas na tomada de decisão 
nesse sentido, obrigando a várias visitas dos membros da 
Comissão de Estágios, a entendimentos entre a Direção 
da Escola e a da emprêsa. Por outro, dificuldades oriun
das dos próprios alunos que, com atitudes imaturas não 
correspondem, por vêzes, rã confiança nêles depositada, 
fechando portas abertas com tanto esfôrço. O quadro 9 
estampa o resultado do item relativo aos düerentes meios 
de obtenção de estágio. Quarenta e cinco por cento assi
nalaram haver obtido estágio por iniciativa própria, o 
que não retrata bem a realidade, visto haver casos de con
curso, por exempio, considerado iniciativa do aluno 
quando se trata de resultado de longo trabalho da Es
cola e, por conseguinte, da Comissão. Apenas em 17,5 % 
dos casos foi apontada a Comissão como responsável pela 
consecução do trabalho prático. 
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o quadro 10 refere-se ao tempo que duraram os está
gios. A grande maioria teve duração inferior a um ano 
e apenas um durou dois anos. Cremos que a melhor so
lução é a de pequenos e vãrios estãgios de quatro a seis 
meses, a fim de que os jovens possam trabalhar em ambi
entes que lhes proporcionem experiência diversificada. 
Evidentemente que tal política s6 tende a aumentar o 
trabalho da Escola na consecução de tais oportunidades. 

Quando se estudar, no próximo capítulo, a pesquisa 
efetuada com os ex-alunos, ver-se-ã a validade ou não 
dos trabalhos prãticos. 

Menos de seis meses 

De meio a um ano 

Quadro 10 

Duração do Estágio 
(Até 1967) 

PERlODO 

Mais de um e menos de dois anos 

Mais de dois anos. 

TOTAL 

RESPONDENTES 

N.O I Percentagem 

16 41,0 

15 38,5 

7 18,0 

2,5 

39* 100,0 

* Somaram-se os periodos de estágio de cada aluno, mesmo 
quando não sucessivos. 

Uma das dificuldades na questão dos estãgios é a que 
se relaciona com o horário. Obrigados a passar a manhã 
tôda na Escola, não dispõem os jovens de muitas horas 
para o trabalho de treinamento. No quadro 11 lêem-se 
os resultados do item relativo a êste assunto. Confirma
-se por êle que a quase totalidade dos estãgios se realizou 
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em horário parcial, isto é, máximo de 4 horas, por con
seguinte, em horário compatível com as disponibilidades 
de tempo dos estudantes universitários. 

Quadro 11 

Horário do Estagiário Segundo o Tipo de Entidade Empregadora 
(Até 1967) 

Parcial· Integral Outro 
TIPOS DE ENTIDADES Total 

N.O N.O N,0 

Órgãos da administração direta 6 5 

Autarquias. 7 7 

Fundações criadas pelo Poder Público 12 11 

Emprêsas Privadas 20 18 2 

Sociedades Civis 5 5 

Outras 

TOTAL 51 47 3 

Percentagem 100% 90,4% 1,9% 5,8% 

.. Máximo de 4 horas . 

A pesquisa procurou obter informações sôbre como se 
fêz a supervisão em cada tipo de instituição, cabendo, 
no total, a supremacia ao chefe imediato. Em algumas 
autarquias e emprêsas particulares verificou-se falta de 
supervisão. O assunto, de maior importância, será trata
do no capítulo seguinte (quadro 12). 

No que concerce ao salário, averiguou-se (quadro 13) 
que 62,7% dos estagiários ganharam entre um e dois 
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salários mlmmos regionais; 15,7% receberam mais de 
dois salários mínimos de autarquias, emprêsas privadas 
e fundações. Dois órgãos da administração direta, uma 
autarquia e duas emprêsas privadas concederam estágios 
sem remuneração. Pôsto que o principal objetivo dos es
tágios, a nosso ver, seja o treinamento, é de relevância 
saber se as entidades empregadoras pagam aos estagiá
rios e quais aquelas que pagam melhor, uma vez que 
grande parte do alunado da Escola carece de maiores 
recursos financeiros. 

Quadro 12 

Supervisão Segundo o Tipo de Entidade Empregadora 
(Aluno) 

Chefe Professor 
Sem Em 

TIPOS DE ENTIDADES Total imediato supervisão branco 

N.o Noo Noo Noo 

Órgão da administração direta 6 5 

Autarquias 7 2 4 

Fundações criadas pelo Poder PÚ-
blico 12 7 3 2 

Emprêsas Privadas 21 14 5 

Sociedades Civis 5 4 

Outras 

TOTAl 52 32 3 12 4 

Percentagem 100% 61,5% 5,8% 23,1% 7,7% 



Quadro 13 

Salário Segundo o Tipo de Entidade Empregadora 

Menor que De 1 a 2 Mais de 2 Sem Variável Em branco 

TIPOS DE ENTIDADES Total o mínimo mínimos mínimos remuneração 

Noo I % Noo I % Noo \ % Noo I ~ %~ Noo I % Noo I % 
--

Orgãos da Administração Direta 6 3 50,0 2 33,3 16,7 

Autarquias 7 4 57,1 2 28,6 14,3 

Fundações criadas pelo Poder PÚ-
blico 12 2 16,7 9 75,0 8,3 

Emprêsas Privadas 20 11 55,0 5 25,0 2 10,0 2 10,0 

Sociedades Civis 5 5 100,0 

Outro 100,0 

TOTAL 51 2 3,9 32 62,7 8 15,7 5 9,8 2 3,9 2 3,9 



o quadro 14 mostra a percentagem dos salãrios sem 
indicação das fontes. 

Quadro 14 
Salário de Estagiário até 1967 

RESPONDENTES 
ESCALA SALARIAL 

N." Percentagem 

Menor que o minimo regional 2 3,9 

De um a dois minimoB 32 62,7 

Mais !\e 2 minimos 8 15,7 
'> 

Sem remuneração 5 9,8 

Variável (por tarefa) 2 3,9 

Em branco 2 3,9 

TOTAL 51 100,0 

Quadro 15 
Tarefas Classificadas por Tipos de Entidade 

. (Percepção de Alunos) 

Técnicas Rotineiras Em branco 
ENTIDADES Total auxiliares 

N." N." N." 

Órgãos da administração direta 6 5 

Autarquias. 7 2 3 2 

Fundações criadas pelo Poder Público 12 11 

Emprêsas Privadas 20 15 4 

Sociedades Civis. 5 5 

Outro 

TOTAL 51 39 9 3 

Percentagem 100,0 76,4 17,6 6,0 



Aspecto importante dos estágios e origem de muito 
clamor é o tipo de tarefas exigidas dos alunos; entretan
to, a pesquisa evidenciou que 76,4% eram tarefas téc
nicas, específicas, por conseguinte, consentâneas com o 
que se deseja para estudantes de administração. Os da
dos encontram-se no quadro 15. Nêle vê-se que nas socie
dades civis (aliás muito poucas, 5), só foram exigidas 
tarefas técnicas; a seguir, vêm as fundações, e em ter
ceiro lugar, os órgãos de administração direta como as 
entidades que dão, de preferência, incumbências de ca
ráter técnico. 

sÉR!RS 

L" 

2.· 

3." 

4." 

TOTAL 

Percentagem 

Quadro 16 

Motivo de Cessação do Estágio 
(Percepção do AJuno) 

Falta Falta Encer-
Término de de ramento 

Total f do interêsse interêsse de 
prazo da do ativi-

entidade estagiár o dades 

3 

U 2 

25 4 2 2 

39 7 2 3 

100,0 18,0 5,1 7,7 2,6 

Conti-
Melhores nuação 
condições do 

atuais estágio 

2 5 

16 

4 22 

10,2 56,4 

A indagação de qual o rrwtivo do encerramento do es
tágio, a maioria (56,4%) respondeu (quadro 16) que 
ainda se encontrava em exercício. Dos restantes, 18% 
cessaram o período de aprendizagem prática por haverem 
chegado ao fim do prazo pré-fixado; uma percentagem 
razoável (10,2 % ), por haver encontrado algo mais pro
veitoso. Apenas 5,1% e 7,7%, respectivamente, encer
raram o estágio por falta de interêsse da instituição ou 
do aprendiz. Isto prova que a grande maioria dos 39 es
tágios cumpridos logrou êxito total ou parcial. 
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Quadro 17 

Possibilidade de a Entidade em que o Aluno Estagia 
ou Trabalha Admitir novos Estaglârlos 

(Percepção do Aluno) 

Ausên-
Des-

Em 
S1!:RIES Total Muitos Algumas Poucas 

cia 
conhe-

branco cimento 

L" 43 3 3 3 6 7 21 

2," 28 2 3 10 6 7 

3," 59 2 4 4 18 13 18 

4," 52 5 8 7 12 12 8 

TOTAL 182 10 17 17 46 38 54 

Percentagem 100,0 5,5 9,3 9,3 25,2 20,9 29,8 

Aproveitando o momento da pesquisa, valeu-se a co
missão de estágios do ensejo de contato com a quase 
totalidade dos alunos de 1967 para saber das possibüida
des de estágios nas diferentes entidades em que os alu
nos trabalhavam ou estagiavam. Os resultados, pouco 
estimulantes, encontram-se no quadro 18. 

Apenas 5,5 % disseram existir muitos possibilidades e 
9,3 % algumas, o que significa que a luta tem de prosse
guir com tenacidade. 

De grande relevância para o presente trabalho era co
nhecer a opinião dos alunos sôbre o valor dos estágios 
realizados. E, mais uma vez, as críticas constantemente 
ouvidas foram negadas pelo resultado da investigação, 
indicado no quadro 18. Nêle se comprova que a maior per
centagem das opiniões (48,7%) classificou a aprendiza
gem efetuada como capaz de dar uma visão de conjunto 
dos problemas técnicos, aspecto altamente positivo. Um 
número razoável (17,9%) reputa o estágio como meio de 
enriquecimento da aprendizagem teórica. Apenas 12,8% 
julgaram os resultados de pequeno valor; 2,6% foram de 
opinião que só lhes foram atribuídos trabalhos burocrá
ticos, elementares, e 2,6% classificaram o estágio como 
um emprêgo qualquer. O gráfico ilustra mais claramente 
as informações fornecidas pelo estudo. 
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Quadro 18 

Opinião de Alunos Sôbre os Estágios Realizados 

sÉRIES 
CATEGORIAS 

1~ I 2~ I 3~ I 4~ 
Visão de conjunto dos problemas 

técnicos 2 6 11 

Enriquecimento da aprendizagem 
te6rica 

Pequeno Valor 

Conveniência de horário e remune
ração 

Trabalhos burocráticos elementares 

Emprêgo como outro qualquer 

Outros 

TOTAL 

4 3 

4 

4 

3 11 25 

Tota I Percentagem 

39 100,0 

19 48,7 

7 17,9 

5 12,8 

4 10,2 

2,6 

2,6 

2 5,1 

Um dos mais valiosos elementos que se esperava obter 
da presente investigação era a atinente aos objetivos dos 
estágios de treinamento. A que se destinam tais períodos 
de aprendizagem? Por que os alunos, de modo geral, se 
mostram tão ansiosos em obtê-los? 

Além de uma questão específica, constante do questio
nário dos ex-alunos, que se verá no próximo capítulo -
quais deveriam ser, em sua opinião, os objetivos do es
tágio? - também em algumas perguntas em aberto ti
veram todos os atuais e ex-estagiários ensejo para exter
nar o seu ponto de vista. 

Estudados atentamente os formulários, puderam-se dis
tribuir as diferentes opiniões em quatro (4) categorias, 
no caso dos alunos: objetivos gerais, objetivos profissio
nais, objetivos relacionados com interêsses eccmômicos, 
além de críticas ao sistema de estágios da EBAP. No caso 
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dos ex-alunos, identificou-se mais uma categoria: interês
ses pessoais e auto-avaliação. Os dados constantes do 
quadro 19 dêste capítulo e do quadro 40 do próximo ca
pítulo serão comentados na parte referente aos questio
nários de ex-alunos. 

A seguir, passar-se-á à análise dos questionários dos 
ex-alunos. 
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Quadro 19 

Objetivos dos Estágios 

(Percepção dos Alunos Respondentes) 

Total 
OBJETIVOS CATEGORIAS de Percentagem 

respostas 

Adaptar ao futuro ambiente 10 7,2 

Dar visão de conjunto 9 6,5 
GERAIS 

Dar experiência e vivência 1 0,7 

SUB-TOTAL 20 14,4 

Proporcionar cOnhe-1 Em geral só traba-
17 12,2 ~lmento de pl~a- lhos especificos 

lIdade de rotma 

Permitir aplicar a teoria à prática 13 9,4 

Aumentar o rendimento dos estudos teó-

PROFISSIONAIS 
ricos 8 5,7 

Facilitar a especialização dentro da vocação 
de cada um 15 10,8 

Dar treinamento \ Em geral e quando 
supervisionado 18 12,9 

SUB-TOTAL 71 51,0 

Do estagiário O estágio deve Sim 16 
ser remune- ---
rado Não 3 

INTER~SSES 
Facilitar a conquista do 15,8 ECONÔMICOS 

mercado de trabalho 3 

Da Emprêsa (Formar mão-de-obra) 12 8,6 

SUB-TOTAL 34 24,4 
I 

Criticas ao sistema de estágios da EBAP 14 10,2 

TOTAL GERAL DE OPINIÕES EXPRESSAS 139 100,0 



2.2 A OPINIÃO DOS EX-ALUNOS 
DA EBAP 

Além do ponto de vista dos alunos da Escola sôbre o 
problema do estágio, que se acabou de ver, igualmente a 
opinião dos ex-alunos sôbre o tema traria novos subsí
dios para elucidação da questão. Trata-se de pessoas que, 
já saídas dos bancos escolares, veriam o assunto com 
olhos mais experimentados. Já passaram pelas mesmas 
fases dos alunos e a elas acrescentariam a vivência pos
terior ao período escolar. 

Assim, concomitantemente com a pesquisa efetuada 
entre os alunos de 1967, ano de sua realização, decidiu-se 
elaborar um questionário para os ex-alunos. O formulário 
constou de 17 quesitos, em que se procuravam informa
ções sôbre os seguintes pontos: número de estágios rea
lizados, locais, duração, salário, horário, supervisão, atri
buições, motivos determinantes dos estágios, classifica
ção das entidades empregadoras, interêsse demonstrado 
pelas emprêsas, valor do estágio para a vida profissional, 
oportunidade ou não de introdução de modificações nas 
rotinas de trabalho, resistência encontrada, origem dessa 
resistência, como era organizado o treinamento na en
tidade empregadora, opinião sôbre a necessidade do es
tágio, seus objetivos e sugestões em geral. 

Ficou resolvido que a amostra incluiria somente os eba
pianos residentes na Guanabara, por ser o local de rea
lização da pesquisa, e em Brasília, por tratar-se do Dis
trito Federal. Dadas as dificuldades de comunicação, en
tretanto, foi insignificante o número de ex-ebapianos de 
Brasília incluídos neste estudo, conforme já foi dito na 
Introdução. 

O quadro 20 mostra que, dos 348 jovens formados no 
período de 1954 e 1966, conseguiram-se localizar 309, dos 
quais 205 constam da pesquisa. Assim, apenas 143 não se 
encontram no presente trabalho - 104 por se acharem 
fora da Guanabara e de Brasília e 39 por não haverem 
sido localizados. O gráfico ilustra melhor a pesquisa rea
lizada entre os ex-alunos da Escola. 

Dos 205 ebapianos da amostra, 163 responderam ao 
questionário, perfazendo 79,5%; somente 42, isto é, 20,5% 
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Quadro 20 

Ex-Ebapianos Localizados Pela Pesquisa em 1967 

Guanabara e Fora da 
ANO DE Brasília Guanabara e Não localizados 

DIPLOMAÇÃO Formados de Brasília _. 

N.o I % N.o I % N.o 
\ 

% 

1954 11 4 36,4 5 45,4 2 18,2 

1955 12 4 33,3 8 66,7 

1956 15 6 40,0 4- 26,7 5 33,3 

1957 30 19 63,3 4 13,3 7 23,3 

1958 26 16 61,5 6 23,1 4 15,4 

1959 54 30 55,5 19 35,2 5 9,3 

1960 34 21 61,8 12 35,3 2,9 

1961 16 5 31,3 11 68,7 

1962 15 6 40,0 9 60,0 

1963 21 8 38,1 10 47,6 3 14,3 

1964 24 12 50,0 12 50,0 

1965 28 23 82,1 4 14,3 3,6 

1966 62 51 82,3 8 12,9 3 4,8 

TOTAL 348 205 58,9 104 29,9 39 11,2 

deixaram de fazê-lo (Quadro 21), resultado que parece 
bastante satisfatório. 

Durante o período abrangido pela investigação - 1954/ 
1966 - dos 163 então alunos, 86 informaram haver esta-
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Quadro 21 

Ex-Ebapianos que Responderam ao Questionário 

ANO DE 
Responderam Deixaram de responder 

DIPLOMAÇÃO 
Total 

N.o % N.o % 

1954 4 2 50,0 2 50,0 

1955 4 3 75,0 25,0 

1956 6 4 66,7 2 33,3 

1957 19 14 73,7 5 26,3 

1958 16 15 93,8 6,2 

1959 30 23 76,7 7 23,3 

1960 21 15 71,4 6 28,6 

1961 5 5 100,0 

1962 6 5 83,3 16,7 

1963 8 8 100,0 

1964 12 12 100,0 

1965 23 18 78,3 5 21,7 

1966 51 39 76,5 12 23,5 

TOTAL 205 163 79,5 42 20,5 

giado, isto é, 52,8 % da amostra, e 77 declararam não 
havê-lo feito, isto é, 47,2% (Quadro 22 e Gráfico) . 

Pôsto que durante os primeiros anos de existência da 
Escola não houvesse ainda nenhuma exigência de está
gio por parte do Conselho Federal de Educação nem a 
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TOTAL % RELATIVA AO RESPONDENTES FORMADOS 

Localizados Estagiários I Não estagiários 
ANO DE 

DIPLOMAÇÃO Formados Guanabara 
Respon- Locali- Respon- % relativa % relativa dentes zados dentes 

Total e N.o aos respon- N.o aos não res· 
Brasília dentes pondentes 

1954 11 9 4 2 81,8 18,2 50,0 SO,O 

1955 12 4 4 3 33,3 25,0 3 100,0 

1956 15 10 6 4 66,7 26,7 25,0 3 75,0 

1957 30 23 19 14 76,7 46,7 4 28,6 10 71,4 

1958 26 22 16 15 84,6 57,7 7 46,7 6 53,3 

1959 5 49 30 23 90,7 42,6 13 56,5 10 43,5 

1960 34 33 21 15 97,1 44,1 4 26,7 11 73,3 

1961 16 16 5 5 100,0 31,3 4 80,0 20,0 

1962 15 15 6 5 100,0 33,3 3 60,0 2 40,0 

1963 21 18 8 'l 85,7 38,1 3 37,5 5 62,5 

1964 24 24 12 12 100,0 50,0 75,0 25,0 

1965 28 27 23 18 96,4 64,3 9 50,0 9 50,0 

1966 62 59 51 39 95,2 62,9 26 66,7 13 33,3 

TOTAL 348 309 205 163 88,8 46,8 86 52,8 77 47,2 



idéia muito clara da necessidade de aliar-se a prática à 
teoria, como vemos, já era ponderável o número de estu
dantes estagiários. Em 1959, por exemplo, dos 23 respon
dentes 13 foram estagiários. 

Gtaduação. localizaç60 e respostas da ax-abapianos 

" , , 
,'.-. " 

, ••• e •• '\ " .... "...,~.. . ... '\. , ........ '.' ,.. ,' .. - .. ~, " ,., . .~.,. 

_------:::...... .~'r~::_.r. .. 11':: ••••••••••••• 

1954 5 6 7 8 "9 60 2 3 4 5 6 

-- Formadospela EBAP no perlodo 54/66 
---- Ex-ebapianos localizados na Guanabara e Brasllia 
........ Ex-ebapianos que responderam ao questionário 

Gráfico 5 

No quadro 23, que indica o número de estágios reali
zados, comprova-se que os 86 alunos fizeram 139 está
gios, isto porque, além de 53 que realizaram um estágio 
cada um, 21 estudantes efetuaram 2 estágios cada; 6 es
tiveram em 3 cada um; 5 fizeram 4 estágios e 1 reali
zou 6. 
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ANO DE 
DIPLOMAÇÃO 

----

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

TOTAL 

Peroentagem 

Número de Estágios Realizados no Período 1954/1966 pelos 
Ex-Alunos Localizados e que Responderam ao Questionário 

Total UM DOIS TR1l;S~ QUAJ'RO MAIS DE 
de ESTÁGIO ESTÁGIOS ~ ESTÁGIOS ESTAGIOS QUATRO 

Respon-
dentes Alunos I Estágio Alunos I Estágio Alunos I Estágio Alunos I bstágio Alunos I Estágio 

2 

3 

4 2 

2 4 3 

15 6 6 2 

23 10 10 3 6 

15 4 4 

5 2 4 3 

5 2 2 4 

8 2 4 3 

12 5 5 2 3 4 6 

18 6 6 3 6 3 

39 17 17 6 12 3 3 12 

163 53 53 21 42 6 18 5 20 6 

100,0 32,5 38,1 12,8 30,2 3,9 12,9 3,0 14,4 0,6 4,3 

TOTAIS 
Nenhum 

Alunos I Estágio 
Estágio 

3 

2 3 

4 8 10 

7 8 8 

13 16 10 

4 4 11 

4 8 

3 6 2 

3 7 5 

9 20 

10 15 9 

27 44 13 

86 139 77 

52,8 100,0 47,2 



No quadro 24 e respectivo gráfico 6, encontram-se as 
entiJiades que concederam estágios: órgãos da adminis
tração direta onde, de 1954 a 1966, se realizaram 36 está
gios; emprêsas privadas, com 31 estágios; fundações cria
das pelo Poder Público, 28; autarquias, 17; sociedades 
de economia mista, 16; sociedades civis, 9; e outra não 
enquadrada nestas categorias, com 1 estágio. 

ANO DE 

Quadro 24 

Entidades onde se Efetuaram Estágios dos 
Ex-Ebapianos no Período de 1954/66 

Úrgãos Funda-

da 
Em- ções Autar- Soe. Soe. 

DIPLOMAÇÃO Total adm. prêsas criadas 
quia Ec. Civis privadas p/poder direta pDblico 

1954 

1955 

1956 2 

1957 8 4 2 

1958 8 4 2 

1959 16 2 3 4 5 2 

1960 4 3 

1961 8 2 4 

1962 6 2 3 

1963 7 3 2 

1964 20 8 7 3 

1965 15 5 2 3 4 

1966 44 9 13 15 2 4 

TOTAL 1939 36 31 28 17 16 9 

Percentagem 100,0 25,9 22,3 20,1 12,2 11,5 6,5 

01ltras 

2 

1,5 



25,0% 

22,3 % 

20,1 % 
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12,2 % 

11,5% 
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6,5% 
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10 

f O 

Ca) - Orgllos de administração dlrete 
(b) - Emprêsas Privadas 
(c) - Fundações critldas pelo poder público 
(d) - Autarquias 
(e) - Sociedades de ecanomla mista 
(f) - 5Ilciedlldes civis 
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Total de 
ANO DA respondentes 

DIPLO:'fAÇÃO à pesquisa 

1954 2 

1955 3 

1956 4 

1957 14 

1958 14 

1959 24 

1960 15 

1961 5 

1962 5 

1963 8 

1964 12 

1965 18 

1966 39 

Total por indicação 
de preferência 163 

",,, .. ueu Na 

Motivo Determinante do Estágio 
(Ex-Alunos) 

Aquisição de Necessidade 
Total de respostas conhecimento financeira prático 

Adaptação de 
tempo de ser- Outros motivos 
viço e estudo 

L" I 2." I 3.° L" I 2." I 3." L" I 2." I 3." L" I 2." I 3." L" I 2." I 3." 
escola escola escola escola escola escola escola escola escola escola escola escola escola escola escola 

4 2 2 4 

8 4 2 7 2 4 

13 9 5 7 3 5 4 2 4 

4 3 3 4 2 2 

4 4 2 3 3 2 

3 3 

3 2 2 3 2 2 

9 7 7 7 4 2 5 

9 7 6 8 4 2 3 4 

26 23 19 17 8 6 10 4 5 15 2 

85 64 49 65 13 15 31 12 18 36 4 2 
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Motivo determinante.do estágio 
(ex-alunos) 

Necessidade linaoceira 
t.o lugar 
2.0 .. 
3.0 

Maior conhecimento prático 
t.o lugar 
2.0 . 

3.0 

Adaptar Tempo serviço estudo 
1.0 lugar 
2.0 
3.0 

---
Outros O 
OBS.: As graduações indicam 

La, 2.a e 3 .• escolh. por número. 

Gráfico 7 



Quadro 26 

Interêsse das Entidades pelo Trabalho do Estagiário 
(Ex-Alunos) 

Sim Não Algum Em branco 
TIPOS DE Total 

ENTIDADES 
N.o 1% N.o 1% N.o 1% N.o 1% 

Órgãos da administração 
direta 36 15 41,7 10 27,8 7 19,4 4 11,1 

Autarquias 17 7 41,2 8 47,1 2 11,8 

Sociedades de economia 
mista 16 7 43,7 4 25,0 4 25,0 6,3 

Fundações criadas pelo po-
der público 28 17 60,7 5 17,9 3 10,7 3 10,7 

Emprêsas privadas 31 20 64,5 5 16,2 3 9,7 3 9,7 

Sociedades civis. 9 7 77,8 11,1 11,1 

Em branco 2 2 100,0 

TOTAL 139 73 52,5 33 23,8 17 12,2 16 11,5 

Igualmente em relação aos ex-alunos, achou-se inte
ressante pesquisar o porquê da procura de estágios e as 
respostas foram muito semelhantes às dos alunos. Se 
bem que a coluna - aquisição de conhecimentos práti
cos - do quadro relativo aos motivos determinantes de 
estágio ocupe lugar, atentando para os títulos das duas 
seguintes colunas, pode-se presumir que - facilidade de 
adaptação de horário - esteja bem próximo de - ne
cessidade financeira. A ser real tal suposição, ter-se-á, 
somando 58 e 53, 113 escolhas para aspectos econômicos 
dos estágios. Assim passarão tais aspectos para primeiro 
lugar, vindo em seguida a preocupação com o aprimora
mento da formação profissional. É o que demonstram o 
quadro 26 e respectivo grâfico. 
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As respostas ao item relacionado com interêsse da en~ 
tidade pelo trabalho do estagiário encontram-se, tabula
das, no quadro 26 e respectivo gráfico 8. Vê-se que 52,5 % 
das instituições demonstraram interêsse pelo trabalho 
do estagiário, predominando entre elas as sociedades ci
vis e, em segundo lugar, as emprêsas privadas, enquanto 
23,8% não revelaram qualquer interêsse; 12,2% mani
festaram interêsse relativo. O estágio em autarquia obte
ve classificação mais baixa do que diz respeito a interêsse 
patenteado pelas emprêsas. Os comentários à pesquisa 
realizada entre os alunos cabem ao que se efetuou entre 
os já formados. 

O quadro 27 indica a duração dos estágios, sendo que 
os períodos daqueles que se exercitaram em mais de um 
estágio foram contados cumulativamente. Somando-se 
os períodos, nota-se que, durante o curso, oito alunos 
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passaram mais de dois anos em diversos estágios. Como 
já se disse, a melhor prática parece ser a de vários está
gios de curta duração, seis meses aproximadamente. 

Quadro 27 

Duração dos Estágios 
(Ex-Alunos) 

RESPONDENTES 
DURAÇÃO 

N.O % 

Menos de 6 meses 26 30,2 

De 11 meses a 1 ano 15 17,4 

Mais de I ano e menos de 2. 34 39,6 

Mais de 2 anos 8 9,3 

Em branco 3 3,5 

TOTAL 86 100,0 

Observação: Os períOdOS de estágios foram contados cumula
tivamente. 

No que tange a horário repetiu-se com os ex-alunos o 
já verificado com os alunos no capítulo anterior. O qua
dro 28 estampa o resultado da investigação pelo qual 
se comprova que predominou o horário parcial, isto é, 
máximo de 4 horas, por conseguinte condizente com o 
tempo disponível dos estudantes. 

A exemplo do que se fêz com os alunos, procurou-se 
conhecer o tipo de tarefas executadas pelos jovens. No 
quadro 29 estampam-se os resultados. Também neste 
caso comprova-se ter sido muito maior o número de ta
refas técnicas em relação às rotineiras, 118 contra 21, e 
2 respostas em branco. Nas sociedades civis sem fins lu
crativos não houve tarefas rotineiras e nas emprêsas pri
vadas, somente em um caso. 
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Quadro 28 

Horário do Estágio 

(Ex-Alunos) 

Integral" Parcial"· Variável 

TIPOS DE ENTIDADES ---
NoO Noo Noo 

Orgãos de administração direta 30 5 

Autarquias 2 15 

Sociedades de economia mista 15 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 25 2 

Emprês3s privadas 26 4 

Sociedades Civis sem fins lucrativos !l 

Em branco 

TOTAL 4 120 12 

% 2,9 86,3 8,6 

* Integral - Mais de 4 horas. 
** Parcial - Até 4 horas de trabalho diário. 

Em 
branco 

Total 

Noo 

36 

17 

16 

28 

31 

9 

2 2 

3 139 

2,2 100% 

o quadro 30 mostra que o número de estágios remune
rados é muito superior ao dos não remunerados, 75,5 % 
contra 10,8%. 

A maior incidência de estágios remunerados (28) coube 
às emprêsas privadas, com apenas um estágio não re
munerado; em segundo lugar, fundações criadas pelo 
Poder Público, 23 remunerados com 2 não remunerados; 
órgãos da administração direta, 21 remunerados contra 
8 sem remuneração. Alguns ex-alunos deixaram êste item 
em branco. 
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o que a experiência prova, entretanto, é que o alunado 
da EBAP, de modo geral, não pode prescindir de remu
neração. 

Quadro 29 

Tarefas Ex~utadas pelos Estagiários • 

(Ex-Alunos) 

Técnicas Rotineiras Em branco 
TIPOS DE ENTIDADES específicas 

N.O N.O N.O 

Órgãos de administração direta 30 6 2 

Autarquias 14 6 

S()Ciedades de economia mista 16 2 

Fundações criadas pelo poder público 21 6 2 

Emprêsas privadas. 28 

Sociedades civis Bem fins lucrativos 9 

Em branco 2 

TOTAL 118 21 8 

% 80,3 14,3 5,4 

* Houve mais de uma resposta quanto às tarefas 
nhadas: tôdas foram consideradas. 

Total 
de 

respostas 

38 

20 

19 

29 

30 

9 

2 

147 

100% 

desempe-

Facêtas da maior relevância em se tratando de treina
mento de jovens são as relativas a supervisão e exisUn
cia, nas entidades empregadoras, de um plano de trei
namento ou setor incumbido dessa tarefa. Para escla
recimento do assunto, formularam-se dois quesitos. 

Idênticamente ao que se deu com os que estavam fre
qüentando o curso em 1967, prevaleceu a supervisão exer-
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Quadro 30 

Remuneração Segundo a Natureza da Entidade 

(Ex-Alunos) 

Remu- Não remu-
Total nerados nerados 

TIPOS DE ENTIDADES do~ 
estágios -

N.O N.o 

órgãos de administração direta 36 21 8 

Autarquias 17 11 3 

Sociedades de economia mista 16 14 

Fundações criadas pelo poder público 28 23 2 

Emprêsas privadas. 31 28 

Sociedades Civis sem fins lucrativos 9 8 

Em branco 2 

TOTAL 139 105 15 

% 100,0 75,5 10,8 

Em 
branco 

N.O 

7 

3 

3 

2 

2 

19 

13,7 

cida pelo chefe imediato. Em poucos exemplos coube ela 
a um professor. Em várias eventualidades, 20,1 %, reali
zaram-se os estágios sem qualquer supervisão. Imaginar 
que possa haver trabalho sem supervisão é duvidar muito 
da validade de tal aprendizagem. Se com supervisão nem 
sempre os resultados são muito valiosos, que se poderá 
esperar de jovens entregues à própria sorte? 

Com relação ao outro quesito, não descobriram em ge
ral os ex-estagiários a existência de alguém de seu trei
namento, havendo apenas 27,5% de respostas afirmati
vas. 

Os informes acima descritos podem ler-se nos quadros 
31 e 32. 
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Quadro 31 

Responsabilidade pela Supervisão nas Entidades 

(Ex-Alunos) 

Chefe Sem Em 
Total Professor 

TIPOS DE ENTIDADES de 
imediato supervisão branco 
---

estágio Noo Noo Noo Noo 

órgãos da administração direta 36 24 3 9 

Autarquias 17 10 6 

Sociedades de economia mista 16 11 5 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 28 26 

Emprêsas privadas 31 23 2 6 

Sociedades civis 9 8 

Em branco 2 2 

TOTAL 139 102 6 28 3 

% 100,0 73,4 4,3 20,1 2,2 

Quadro 32 

Existência de Pessoa ou Setor Encarregado do Treinamento 
na Emprêsa· 

(Ex-Alunos) 

RESPONDENTES 
EXISTl1":NCIA DE PESSOA OU SETOR 

Noo % 

Sim 24 27,5 

Não 55 63,2 

Não sabe 4 4,6 

Em bur3co 4 4,6 

TOTAL 87 100,0 

• Um estagiário·· identificou em um estágio a presença e no 
outro a ausência de pessoa ou setor encarregado de treinamento. 

62 



<5 

40 
44,2 Y. 

35 

30 

25 

20 

'5 

'0 

Quadro 33 

Modificação de Rotinas de Trabalho 

(Percepção dos Ex-Alunos) 

n,e" 
24,< " 

MOolFICAClo DE ROTINAS DE TRABALHO 

U 
d 

(a) - Au.'nr;11 
(b) - POlsibilidade. ,em r.servas 
(c) - POlllblllded.. çom ,.. .. rva. 
(d) - Em branco 

Graflco I 



Quadro 34 

Resistência Encontrada à Introdução de Novas Rotinas 

(Ex-Alunos) 

R ESPONDENTES 
RESISTÊNCIA (tipo de) 

N.o % 

Ausência 19 18,6 

Presença 
- -

De todos 

Da maioria 1 1,0 

Ostensiva De alguns 17 16,7 

Sub Total 18 17,7 

Sem especificação 1 1,0 

De todos 1 1,0 

Velada Da maioria 11 10,8 

De alguns 23 22,5 

Sub total 36 35,3 

Em branco 29 28,4 

TOTAL* 102 100,0 

* 16 estagiários identificaram mais de um tipo de resistência. 

Alguns estagiários interessam-se, às vêzes, em introdu
zir modificações nas rotinas de trabalho, o que patenteia 
empenho e dedicação. No quadro 33, percebe-se que 50% 
introduziram várias ou poucas modüicações para as 
quais encontraram resistência ostensiva de alguns e 
velada de maior número (Quadro 34). A origem dessa re
sistência foi encontrada na falta de aceitação por parte 
dos mais antigos, o que é usual, e, também na falta de 
emprêsas (Quadro 35) . 
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TIPOS DE RESISrENCtA ENCONTRADA 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

35,3 % 

28.4 % 

18,1 " 
17,7 % 

li b c d 

Quadro 35 

(a) - Velada 
(b) - Em branco 
(c) - Nlo houve 
(cf) - Ostensiva 

Gráfico 10 

Origem da Resistência Encontrada 
(Ex-Alunos) 

ORIGEM 

N.O 

Deficiência própria 4 

Falta ::Ie interêss3 da organização 12 

Falta de aceitação por parte dos m~is antigos 15 

Outros 6 

% 

10,8 

32,4 

49,5 

16,2 

TOTAL 37 100,0 



Quadro 36 

Convite para Permanecer na Entidade Após o Término do 
Estágio (EX-Alunos) 

RESPONDENTES 
CONVITE 

N.O % 

Sim 44 51,2 

Não 35 40,7 

Em branco 7 8,1 

TOTAL 86 100,0 

Quadro 37 

Aceitação do Convite para Permanecer na Instituição Após 
o Estágio (Ex-Alunos) 

Certos quesitos objetivavam saber da possibilidade de 
continuarem alguns estagiários a trabalhar na entidade 
após a formatura. 

A impressão dada pela análise dos formulários respon
didos é a de que o trabalho dos jovens foi considerado 
bom, em geral, pois 51,2% receberam convite para per
manecer nas emprêsas. Também em relação à opinião 
dos estagiários imagina-se haja ela sido boa: 54,5% acei
taram o convite. Tal impressão, entretanto, é bastante 
superficial porque não se procuraram averiguar as 
causas da aceitação. Talvez se devessem à falta de opor
tunidades mais vantajosas (Quadros 36 e 37) . 

66 



Quadro 38 

utilidade do Estágio para a Vida. Profissional 
(Ex-Alunos) 

RESPONDENTES 
UTILIDADE 

N.O % 

Sim 62 72,1 

Não 6 7,0 

Muito pouca 17 19,8 

Em branco 1,1 

TOTAL 86 100,0 

Quadro 39 

Indispensabilidade do Estágio para a Formação do Técnico 
(Ex-Alunos) 

RESPONDENTES 
INDISPENSABILIDADE 

N.o % 

Sim 125 76,7 

Não 18 11,0 

Em branco 20 12,3 

TOTAL 163 100,0 

Tratando-se de jovens que, após os estágios realizados 
e os cursos terminados, já há anos se encontravam em 
plena atividade profissional, cumpria perscrutar-lhes a 
opinião sôbre a utilidade dos estágios para a vida prática. 
A grande maioria (72,1 %) respondeu afirmativamente, 
sendo que 19,8% consideraram-na de pouca valia. uni
camente 7% foram de opinião de que nenhum valor ti
veram os estágios (quadro 38 e gráfico 11) . 
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A pergunta - consi~ra o estágio indispemável para c 
formação do técnico - 76,7% responderam afirmativa
mente, 11 % não concordaram e 12,3% deixaram a. p8l'
gunta em branco. Acredita-se que se, em vez de tndispe1t
sável, houvesse sido usado um têrmo menos categórico, 
como prfieitoso ou útil, por exemplo, as resposta8 atil'
mativas teriam sido quase unânimes (quadro 38) . 

Estudar-se-ão, agora, os informes fornecidos pelo qua
dro 40, e que se relacionam com o que devem ser os oh
jetivos dos estágios de treinamento, na opinião dos jovens 
que já fizeram o curso da Escola Brasileira de Adminis
tração Pública. 

Repetindo o que foi dito no capítulo anterior, dividi
ram-se as opiniões de alunos e ex-alunos em quatro ca
tegorias no primeiro caso e cinco no segundo: objetivos 
gerais, objetivos profissionais, objetivos relacionados com 
interêsses econômicos além de críticas ao sistema de está
gio da EBAP, para dois grupos de ebapianos, e mais in
terêsses pessoais e auto-avaliação, para o grupo dos já 
formados. 

Como se julgou que seria conveniente comparar a ati
tude do estudante que se encontra em fase de formação 
com a dos que se acham em plena atividade profissional, 
reproduz-se o quadro dos alunos que já se viu no capítulo 
anterior. 

Em ambos os grupos os interêsses se voltam primordial
mente para os objetivos profissionais, com mais de 50%. 
Os estudantes colocam em segundo lugar os objetivos 
econômicos, enquanto os já formados voltam sua prefe
rência para os objetivos gerais. Dentro do item relativo 
aos objetivos profissionais, os alunos dão mais importân
cia aos objetivos especificamente ligados a treinamento, 
com 12,9% vindo a seguir aquisição da pluralidade de 
técnicas, 12,2%, meio de aplicar a teoria à técnica, 9,4%, 
e aumento do rendimento dos estudos com 5,7%. Já os 
diplomados consideram que o principal objetivo é aplicar 
a teoria à prática, com 19%, vindo, em segundo lugar, o 
conhecimento da pluralidade das técnicas, com 13,2%; 
em terceiro lugar, especificamente treinamento, com 
10,9% e, por último, aumento do rendimento dos estu
dos, 9,7%. Como se vê, conforme a situação do indivíduo 
diferem bastante seus pontos de vista. 

No que se refere à atitude de crítica ao sistema de está
gios da Escola é sintomàticamente muito mais branda 



OBJETIVOS 

GERAIS 

PROFISSIONAIS 

INTERÊSSES 
PESSOAIS E 

AUTO-AVA-
LIAÇÃO 

INTERÊSSES 
ECO~ÔMICOS 

Atitude crítica 

Quadro 40 

Objetivos dos Estágios • 

(Ex-Alunos) 

CATEGORIAS 

Adaptação ao futuro ambiente 

Visão de conjunto 

Experiência e vivência 

Subtotal 

Conhecimento de plura- Em geral 
lidade de rotinas 

Trabalhos específicos 

Tecria aplicada à prática 

Aumento de rendimento dos estudos teóricos 

Especialização e vocação 

Em geral 
Treinamento 

Supervisionado 

Subtotal 

Confiança em si e verificaç.ão de deficiências pró-
prias 

Confiança nas relações 

Subtotal 

Estágio Sim 
Do técnico Remunerado ---

Não 

Conquista do mer cado de tra-
balho 

Da emprêsa (formação de mão-de -obra) 

Subtotal 

TOTAL GERAL 

N." % 
--- ---

60 11,4 
---

21 4,0 
--- ---

48 9,2 
---

129 24,6 
------

54 10,3 
---

15 2,9 
---

100 19,0 
---

51 9,7 
---

29 5,5 
---

13 2,5 
---

44 8,4 
---

306 58,3 
------

34 6,4 
------

15 2,9 
---f------

49 9,3 
---

12 2,3 
--- ---

1 0,2 
---~ 

9 1,7 
---

8 1,5 
---

30 5,7 
------

11 2,1 
---

525 100,0 

• Extraído das perguntas em aberto (percepção do ex-alunos) . 



(Objetivo dos Estágios) 

(Percepção dos Alunos Respondentes) 

Total 
OBJETIVOS CATEGORIAS de Percentagem 

respostas 

Adaptar ao futuro ambiente 10 7,2 

Dar visão de conjuto 9 6,5 
GERAIS 

Dar experiência e vivência 1 10,7 

Subtotal 20 14,4 

PropocÍonar conhe- Em geral só traba-
cimento de plura- lhos específicos 17 12,2 
Iidade de rotina 

Permitir aplicar a teoria à prática 13 9,4 

Aumentar o rendimento dos estudos teó-
ricos 8 5,7 

PROFISSIONAIS 
Facilitar a especialização dentro da voca-

ção de cada um 15 10,8 

Dar treinamento I Em geral e quando 
supervisionado 18 12,9 

Subtotal 71 51,0 

O estágio deve I Sim 16 
Do estagiário ser remunera- ---

do Não 3 15,8 

INTERÊSSES Facilitar a conquista do 
ECÔNOMlCOS mercado de trabalho 3 

Da emprêsa (formar mão-de-obra) 12 8,6 

Subtotal 34 24,4 

Críticas ao sistema de estágios da EBAP 14 10,2 

TOTAL GERAL DE OPINIÕES EXPRESSAS 139 100,0 
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entre os diplomados, 2,1 % em relação a 10,1 % dos estu
dantes. Cumpre enfatizar, entretanto, que muitas düicul
dades encontradas por aquêles que se dedicam a tão ár
dua tarefa são por completo desconhecidas da quase 
totalidade dos estudantes. É mister que se diga, porém, 
que a crítica expressada por alunos e ex-alunos é em 
parte endossada pela Escola e pela própria Comissão de 
Estágios. Aliás, o reconhecimento do pouco rendimento da 
Comissão é em grande parte responsável pela elaboração 
da presente monografia, elaborada que está sendo por 
um de seus membros, procurando solução para tão grave 
problema. 

No próximo capítulo analisar-se-á o ponto de vista dos 
empresários. 

2.3 O PONTO DE VISTA DOS 
EMPREGADOS 

Para tentativa de solucionar tão complexo problema, 
qual seja o que ora nos ocupa, indispensável seria conhe
cer o reverso da medalha, isto é, o ponto de vista dos em
pregadores ou chefes, daqueles em condições de oferecer 
oportunidades de treinamento. 

Impossibilitados de uma pesquisa mais ampla, compôs
se a amostra obedecendo ao critério de procurar as en
tidades que já houvessem concedido estágios ou que o 
estivessem fazendo na época da pesquisa, ou que preten
dessem fazê-lo mais tarde, baseando a amostra nos dados 
fornecidos pela Comissão de Estágios e pelos próprios eba
pianos. Assim, limita-se a pesquisa àquelas entidades que, 
de alguma forma, já tinham experiência no assunto. 
Muitas eram as indagações para as quais se buscavam 
respostas: a existência, na época, de estagiários ou o pro
pósito de vir a admiti-los em futuro próximo ou remoto. 
Se os estágios eram remunerados ou não; se havia prefe
rência por algum curso superior especifico. Por quem era 
feita a supervisão e como. Avaliação do trabalho dos esta
giários de administração. Motivos para a não concessão 
de estágios. A existência ou não de vínculo empregatício. 
O horário, as facilidades, a remuneração. O processo e os 
critérios de seleção. A preferência pela série do estudan
te. O tipo de tarefas dadas aos aprendizes e as possibili
dades de aproveitamento após a diplomação. 
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Elaborado com 23 quesitos, foi o questionário distribuÍ
do a 43 instituições. A seguir encontram-se as considera
ções feitas a respeito das respostas, após sua análise e sua 
tabulação. 

Quadro 41 

Entidades que Oferecem Estágios 

Discriminações 

ADMISSÃO DE 
Total 

Sim 

TIPOS DE INSTITUIÇÃO De 
Percen- ambos Sem Somente 

N.o 
tagem especi- mascu-os ficação lino sexos 

órgãos de administração direta 5 11,6 5 

Autarquias 7 16.3 3 

Sociedades de economia mista 4 9,3 3 

Emprêsas públicas 2,3 

Órgãos de fundações criadas pelo 
poder público 5 11,6 5 

Emprêsas privadas 17 39,5 13 3 

So~iedades civis 4 9,3 3 

TOTAL 43 32 3 4 

Percentagem 100,0 74,4 7,0 9,3 

Não 
admite 
esta-

giários 

3 

4 

9,3 

O quadro 41 estampa as entidades que oferecem está-
gios divididas por sete (7) categorias: 5 órgãos de admi-
nistração direta, 7 autarquias, 4 sociedades de economia 
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mista, 1 emprêsa pública, 5 órgãos de fundações criadas 
pelo Poder Público, 17 emprêsas privadas e 4 sociedades 
civis. 

Trinta e duas (32) aceitam tanto rapazes como môças 
para trabalharem como estagiários; três (3) não especi
ficaram exigências quanto a sexo. Apenas quatro (4) só 
admitem rapazes. Além de ser difícil obter estágios de 
qualquer tipo acresce, ainda, em alguns casos, a discri
minação de sexo. Note-se que todos os comentários se 
aplicam à situação existente em 1967, data da investi
gação. 

-,'" 

10 

18,3 % 

COncllalo de ttt6glo1 -lIpoI d:e Inltitulçlo 

LEGENDA 
Ao Emp"" privada 
b. Autarquia 
c. Orglo da adm. Oirata 
d. Fundaçlo criada pelo pode, publico .0 Sociedade civil 
f. Sociedade de economia mista 
g. Emp,'" pública 

OOOOô Grifieo 12 
c d f 

Quando as entidades admitem estagiários a tendência 
é a presença de mais de cinco (5) jovens, conforme com
prova o quadro 42. O número pode parecer grande, mas a 
verdade é que a amostra com que se trabalhou foi pe
quena: 43 entidades. 
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Quadro 42 

Número de Estagiários Existentes em 1967 nas 
Entidades Pesquisadas 

PosRuem Estagiários Não 

TIPOS DE INSTITUIÇÃO Total 

I Ma~ de 

possuem 

Até De esta-

2 3 a 5 giários 

órgãos da administração direta 5 3 

Autarquias 7 3 4 

Sociedades de economia mista 4 2 

Emprêsls públicas 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 5 2 2 

Emprêsas privadas 17 2 3 6 6 

Sociedades civis 4 3 

TOTAL 43 6 8 16 13 

Percentagem 100 14 18,6 37,2 30,2 

Em geral as emprêsas que já possuíam estagiários pre
tendiam prosseguir com tal política, admitindo novos 
alunos em futuro próximo, numa percentagem de 62,8% 
(quadro 43). 

Das 13 instituições que não possuíam estagiários na 
ocasião da investigação, 10 afirmaram sua intenção de 
vir a admiti-los mais tarde (quadro 44) . 

1!:stes são elementos que poderão auxiliar a Comissão 
de Estágio da Escola ou o órgão que esperamos venha a 
substituí-la ou completá-la. Tôdas essas entidades têm de 
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Presença de estagiários nas entidades constantes da pesquisa 

Até 2 estagiários 

o. 3 • 5 estagiários 

Mais de 5 estagiários 

Nenhum estagiário 

Gr4fico 13 
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Quadro 4:3 

Prosseguimento ou não do Programa de Estágios 

(Entidades que jã os oferecem) 

Positiva 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total Em Em Negativa Em branco 

futuro futuro 
próximo remoto 

órgãos da administração direta 5 3 

Âutarquias 7 3 4 

Sociedades de economia mista 4 2 

Emprêsas públicas 

Fundações criadae pelo poder pú-
blico 5 5 

Emprêsas privadas 17 11 6 

Sociedades civis 4 3 

TOTAL 43 27 2 13 

Percentagem 100,0 62,8 2,3 4,7 30,2 

ser novamente visitadas, bem como outras mais. Um dos 
motivos da escassez de estágios pareceu-nos ser o desco
nhecimento da Escola por parte das instituições. A Escola 
é muito menos conhecida do que se poderia prever. O que 
o público conhece em geral é a Fundação Getúlio Vargas 
e não a Escola Brasileira de Administração Pública. É 
mister um trabalho intenso de divulgação a fim de tornar 
a Escola mais conhecida. 

Os pesquisadores interessaram-se em saber quais os 
critérios preferidos pelas emprêsas para a seleção dos es
tagiários. As alternativas investigadas foram as seguin-
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Quadro 44 

Admissão de Estagiários 

(Entidades que ainda não os admitem) .. 

TIPOS DE INSTITUIçõES Total Positivo 

Órgãos de administração direta 

Autarquias 4 2 

Sociedades de economia mista 

Emprêsas públicas 

Emprêsas privadas 6 5 

TOTAL 13 10 

Percentagem 100,0 76,9 

Negativa 

2 

3 

23,1 

.. Os dados referem-se à situação existente no período da 
pesquisa. 

tes: médias de aproveitamento escolar; indicação e de
poimento das escolas; exames psicotécnicos; experiência 
prévia; testes teórico-prâticos; entrevistas e outros. A pre
ferência recaiu em entrevistas, com 30,1 % o que se com
preende, visto a amostra contar com maioria de emprê
sas privadas, onde as entrevistas são largamente usadas; 
em segundo lugar, encontram-se em situação idêntica, 
indicação das escolas e testes, com 16,1 % cada uma. Em 
terceiro lugar aparece experiência prévia, com 1l,8rc. 
Cumpre assinalar que algumas entidades usam mais de 
um critério para a seleção, quase sempre entrevista e mais 
outro. Encontram-se os dados no quadro 45 e respecti
vo grâfico. 

Procurou-se também saber a quem cabia a responsabi
lidade pela seleção, verificando-se que 55,3 % preferem que 
a escolha se faça pela própria entidade empregadora. A 
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Quadro 45 

Critérios para Seleção de Estagiários 

TOTAL DE Experiên- Testes Médias Indicação cia pré- teórico 
TIPOS DE INSTITUIçõES aprovei- e depoi- Exames via em práticos Entre- Em 

tamento mento da psicotec. ramos pa- vistas Outros branco na ins-
Resp. Instit. escolar escola ralelos de tituição atividades 

--

órgãos de administração direta 6 5 2 3 2 

Autarquias 11 7 2 2 2 

Sociedades de economia mista 6 4 3 

Emprêsas públicas 4 

Fundações criadas pelo poder público 10 5 2 5 

Emprêsas privadas 41 17 3 6 9 5 7 11 

Sociedades civis 12 4 2 2 3 3 

TOTAL 92 43 6 15 14 11 15 28 2 

Percentagem em relação aS escolhas 100 6,5 16,1 15,1 11,8 16,1 30,1 1,0 3,2 

Percentagem em relação ao uúmero de 
emprêsas 221,6* 14,0 34,9 32,5 25,6 34,9 65,1 2,3 4,7 

* Mais de 100, em virtude de escolha múltipla de várias emprêsas. 



LEGENDA 
a. Entrevistas 
b. T este teórlco·pr'ffco ,.. In.tiluiçlo 
c.. Indicaç60 e depoimento da Escota 

211 d. Exames psicotécnlcos 
ao Experiência prévia 
I. Médies de aproveitamento escotar 
O. Outros 
h. Em branco 

15 

lO 

Gr6fico 14 

Escola e o acôrdo Escola-entidade aparecem em segundo 
lugar, cada opção com 17 %. O mais usual é a escola apre
sentar uma lista de nomes e a emprêsa dela escolher, 
pelos critérios adotados, aquêles que lhe parecem mais 
aptos (quadro 46). 

A responsabilidade pela supervisão e a forma de ava
liação do trabalho do estagiário foram outros aspectos 
investigados. 

A responsabilidade pela supervisão aparece nos for
mulários como sendo quase exclusivamente a do chefe 
imediato com 75% contra 2,3%, professor da escola; che
fe e professor, 2,3% e outra forma, 4,5% (quadro 47) . 

Algo interessante a notar é que enquanto vários alu
nos falaram em completa falta de supervisão, na pesqui
sa realizada entre as emprêsas, só em um caso admite-se 
tal ausência. 

Quanto ·ã avaliação do trabalho do estudante esta se 
faz predominantemente por um relatório do chefe (qua
dro 48). 
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Quadro 46 

Responsabilidade pela Seleção de Estagiários 

TOTAL Por acôrdo 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Pela escola Pela entidade entre escola 

I empregadora e instituição Em branco 
De De 

instituições escolhas empregadora 

--~._--

Orgãos da Administração Direta 5 7 2 3 2 

Autaruqias 7 7 2 3 

Sociedades de Economia Mista 4 4 2 

Emprêsas Públicas 

Fundações criadas pelo Poder Público 5 5 2 2 

Emprêsas Privadas 17 19 3 15 

Sociedades Civis 4 4 4 

TOTAL 43 47 8 26 8 5 

Percentagem em relação ao número de res-
postas 100,0 17,0 55,3 17,0 10,6 

Percentagem em relação ao número de em-
prêsas 109,2* 18,6 60,4 18,6 11,6 

• Algumas emprêsas fizeram mais de uma escolha, motivo porque a percentagem é lO9,0 . 



Quadro 47 

Responsabilidade pela Supervisão dos Estagiários 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total Chefe imediato 
Professor Chefe imediato Ausência de Outra Em branco 
da escola e professor supervisão forma 

Órgãos da Administração Direta 5 3 

Autarquias 7 4 3 

Sociedades de Economia Mista 4 3 

Emprêsas Públicas 

Fundações criadas pelo Poder Público 5 4 

Emprêsas Privadas 17 15 2 

Sociedades Civis 4 4 

TOTAL 43 33 2 2 4 

Percentagem 100,0 76,7 2,3 4,7 2.3 4,7 9,3 



Quadro 48 

Forma de Avaliação do Trabalho do Estagiário 

Relatório do Relatório do 
Relatório do Ficha do 

Ficha do 
Outra TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total professor e chefe e do Em branco chefe do chefe aluno chefe professor forma 

------ - - -- ---- - ---- - -~ 

Órgãos da Administração Direta 8 4 2 

Autarquias 6 3 

Sociedades de Economia Mista 4 

Emprêsas Públicas 

Fundações criadas pelo Poder Público 6 2 

Emprêsas Privadas 22 8 4 4 5 

Sociedades Civis 6 3 2 

TOTAL 53 19 2 8 6 13 4 

Percentagem 100 35,9 3,7 15,1 11,3 1,9 24,5 7,6 



Quadro 49 

Preferência da Entidade pela Série do Estagiário 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Totàl 
Última 1"enúltim3 Qualquer Em branco série série série 

6rgãos da administração direta 6 3 2 

Autarquias 8 2 3 2 

Sociedades de economia mista 4 2 

Emprêsas públicas 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 7 3 3 

Emprêsas privada 20 10 6 3 

Sociedades civis 6 3 2 

TOTAL 52 23 18 8 3 

Percentagem 100,0 44,2 34,6 15,4 5,8 

24 44.2 % Preferência pela série do estagiário 

22 

20 
34.6 % 

la 

16 

14 
LEGENDA 
a. Última série 

12 b. Penúltima série 
c. Qualquer série 

10 d. Em branco 

8 
15,4 % 

6 

4 
5,8% 

2 D Gréfico 15 
8 b c d 
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Importante para o trabalho da comissão de estágio é 
conhecer a preferência das instituições pela série em que 
devem encontrar-se os estudantes. As respostas a essa 
questão deram predominância à última série, com 44,2 % 
e à penúltima, com 34,6% (quadro 49 e gráfico 15). 

Infere-se de tais percentagens a intenção das emprêsas 
de prepararem futura mão-de-obra e não propriamente 
participarem do esfôrço nacional para o preparo da ju
ventude, o que em parte, é bastante compreensível embo
ra lamentável. t:ste aspecto, entretanto, se por um lado 
favorece a política da EBAP de concessão de estágios de 
preferência a terceiro e quartanistas, por outro dificulta 
o atendimento de necessidades e desejos de muitos alunos 
das primeiras séries. 

Quadro 50 

Programa de Estágio das Entidades 

(Duração) 

1 ano Mais de Mais 
TIPOS DE Eti"TIDADES Total ou 1 e menos de 

menos de 2 anos 2 anos 

órgãos da administração direta 5 2 3 

Autarquias 7 2 

Sociedades de economia mista 4 4 

Emprllsas públicas 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 5 3 

Emprêsas privadas 17 2 13 

SOCiedades civis. 4 2 2 

TOTAL 43 9 5 24 

Percentagem 100,0 20,9 11,6 55,8 

Jamais Em 
admitiu branco 

2 

4 

2,3 9,3 
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A maioria das entidades empregadoras tem o progra
ma de concessão de estágios há mais de dois anos, con
forme se verifica pelo quadro 50, sendo que, como se viu 
no quadro 43, pretendem continuar com essa política. 
Há que trabalhá-las para que incentivem êsse propósito 
aumentando o número de estagiários e também cumpre 
procurar incutir em outras entidades o mesmo espírito. 
Esta a função da direção, de professôres e alunos da 
EBAP. 

Quadro 51 

Cursos Preferidos pelas Entidades 

(Freqüência geral) 

Admi-
Enge- Eco- Di-

TIPOS DE INSTITUIÇÃO Total nis-
nharia nomia reito 

tração 

órgãos da administração direta 9 4 2 2 

Autarquias 17 2 4 3 

Sociedades de economia mista 10 2 3 3 

Emprêsas públicas 3 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 11 5 2 2 

Emprêsas privadas 42 9 11 11 4 

Sociedades civis 11 3 3 

TOTAL DE CURSOS 103 26 22 25 8 

Qual-
Em quer Outros branco 

curso 

7 

2 

2 3 2 

2 

3 15 4 

Procurou-se averiguar a preferência pelos cursos dos 
estagiários, apurando-se ao todo 26 escolhas para o curso 
de Administração contra 25 de Economia e 22 de Enge
nharia (Quadro 51). 
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A totalidade da primeira escolha também coube ao 
curso de Administração, a segunda ao de Engenharia e 
a terceira, ao de Economia. Quer dizer que, tanto classi
ficando as escolhas como somando-as, recaiu a primeira 
escolha no curso de Administração, mas a diferença foi 
insignificante. Vejam-se o quadro 52 e respectivo grá
fico 16. 

Quadro 52 

Primeira Escolha dos Cursos por Parte das Entidades 

Admi-
Enge- Eco- Di-

Qual-
Em TIPOS DE INSTITUIÇÃO Tot11 nis-

nharia nomia reito 
quer Outros 

branco tração curso 

órgãos da administração direta 5 3 

Autarquias 7 l' 2 3 

Sociedades de economia mista 6 2 2 

Emprêsas públicas 

Fundações criadaR relo poder pú-
blico 5 4 

Emprêsas privadas 19 4 7 5 2 

Sochlades civis 7 2 2 2 

Total da La escolha 53 14 13 11 6 4 

A acreditar nas emprêsas, 67,4% só dão a seus esta
giários tarefas técnicas, específicas, as mais indicadas 
para uma eficaz aprendizagem. Trinta e sete vírgula dois 
por cento (37,2 %) confessam dar tarefas rotineiras, au
xiliares, e 30,2 % realizam o treinamento por meio de ro
dízio, muito eficiente a nosso ver. 
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Gr6fico correspondente aos quadros 51 e 52 

Cursos preferidos pelas entidades • Gráfico 16 

Primeira escolha 

1. Administração 
2. Engenharia 
3. Economia .. Direito 
5. Oualquer Curso 
6. Outros 
7. Em branco 

4 
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Quadro 53 

Classificação das Tarefas 

Técnicas 
Total especi-

ficas 
TIPOS DE INSTITUIÇÕES 

Emprê-/ Tar~- N.o sas fas 

Orgãos da administração direta 5 10 3 

Autarquias 7 10 4 

Sociedades de economia mista 4 6 2 

Emprêsas públicas 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 5 6 3 

Emprêsas privadas 17 28 13 

Sociedades civis 4 5 4 

TOTAL 43 66 29 

Percentagem em relação à classifi-

Roti-
neiras Rodízio Em 
auxi- branco 
!iares 
------ ---

N.o N.o ~o 

4 2 

2 3 

2 2 

2 

7 7 

16 13 8 

cação 100,0 43,9 24,2 19,7 12,1 

Percentagem em relação ao número de em-
prêsas 153,4 67,4 37,2 30,2 18,6 

* A percentagem em relação ao número de emprêsas dá mais 
de 100, em virtude de várias emprêsas darem mais de um tipo 
de tarefas aos estagiários. 

Como já se disse várias vêzes na elaboração desta mo
nografia, embora do ponto de vista da formação do aluno 
o estágio tenha por finalidade principal o treinamento 
pràpriamente dito, a experiência tem fartamente de-
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Quadro 54 

Remuneração de Estagiários 

Sim 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total 

Até 1 IMais de 
, . até 2 12 míni-

I 
mllllmo mínimos mos 

6rgãos da administração direta 5 

Autarquias 7 

Sociedades de economia mista 4 3 

Emprêsas públicas 

Fundações criadas pelo poder público 5 4 

Emprêsas privadas 17 6 3 7 

Sociedades civis 4 3 

TOTAL 43 18 7 10 

Percentagem 100,0 42,0 16,3 23,2 

Não 
remu- Em 

neração "branco 
----

N.o N.o 

2 

3 

3 5 

6,9 11,6 

monstrado ser o aspecto financeiro dos mais importantes 
nas questões de estágios. A situação econômica de ponde
rável parcela do alunado da EBAP não lhe permite pres
cindir de um auxílio financeiro, quer sej a por meio de 
bôlsa, estágio ou emprêgo. Daí a relevância da remune
ração do estagiário. 

A pesquisa revelou que 81,5% das emprêsas remune
ram seus estagiários: 42% até um mínimo regional; 
16,3% mais de um e até dois salários mínimos; 23,2% 
mais de dois mínimos. Em 6,9 % dos casos os estagiários 
não foram remunerados, tendo 13,6% de respostas em 
branco. Talvez se possa presumir sejam estas também 
sem salário (quadro 54) . 
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Quadro 55 

MOdificação da Remuneração Durante as Férias 

Modifi-
Nenhuma 

TIPOS DE INSTITUIçõES Total 
cação 

modifi- Outro Em branco 
cação 

Órgãos da administração direta 5 2 3 

Autarquias 7 5 

Sociedades de economia mista 4 3 

Emprêsas públicas 

Fundações criadas pelo poder pú-
blico 5 4 

Emprêsas privadas 17 9 4 3 

80 ;iedades civi.~ 4 2 2 

TOTAL 43 19 10 13 

Percentagem 100,0 44,2 23,3 2,3 30,2 

Quadro 56 
Horário de Estagiário 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total 
Inte- Par- Por 

Outro Em 
gra cial* tarefa branco 

Órgãos da administcação direta 6 4 

Autarquias 8 3 4 

Sociedades de economia mista 4 4 

Emprêsas públicas 

Furdações criada;. pelo poder público 5 5 

Emprêsas privadas 18 5 9 2 2 

Sociedades civis 4 4 

TOTAL 46 7 29 13 2 5 

Percentagem 100,0 15,2 63,0 6,5 4,3 11,0 

* Máximo de 4 horas. 
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Quadro 57 

Modificação do Horário Durante as Férias 

Total 
Modificação Nenhuma Em branco 
de horário modificação 

6rgãos da administração direta 5 2 2 

Autarquias 7 2 2 3 

Sociedades de economia mista 4 4 

Emprêsas públicas 

Fundações criadus pelo poder público 5 4 

Emprêsas privadas 17 6 8 3 

Sociedades civis 4 2 

TOTAL 43 20 13 10 

Percentagem 100,0 46,5 30,2 23,3 

Em alguns casos, modifica-se a remuneração durante o 
período de férias, em geral para mais. Essa modificação 
está intimamente ligada à modificação também do ho
rário no mesmo período. As vêzes, ocorre apenas o prolon
gamento do horário sem correspondente aumento de re
muneração. É o que se depreende não só dos quadros que 
a seguir se vêem, como também de entrevistas da autora 
com vários empregadores. 

O horário é em sua grande maioria parcial, isto é, má
ximo de quatro horas: 63 % diz o quadro 56. 

O quadro 57 mostra que em 46,5 % das entidades em
pregadoras existe modificação de horário durante as fé
rias, e em 30,2% não existe qualquer mudança. 
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Já o quadro 55 estampa os resultados da pesquisa em 
relação à modificação de salário. Em 44,2% das emprêsas, 
registram-se modificações durante as férias. Em 23,3 %, 
nenhuma modificação. Vejam-se quadros 15, 16 e 17. 

Quadro 58 

Facilidades Concedidas para o Período de Provas 

Concessão 
Nenhuma TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total de Em branco 

facilidades concessão 

Orgãos da administração direta 5 5 

Autarquias 7 4 3 

Sociedades de economia mista 4 4 

Emprêsas públicas 

Fundações criadas pelo poder público 5 5 

Emprêsas privadas 17 11 3 3 

Sociedades civis 4 4 

TOTAL 43 33 3 7 

Percentagem 100,0 76,7 7,0 16,3 

Outra vantagem muitas vêzes concedida pelas emprê
sas são faciltiades de faltas ou horários mais elásticos 
para os períodos de provas, prática valiosa em se tratan
do de jovens com maior carga de estudos nas épocas de 
fins de semestres, para elaboração de trabalhos escritos e 
orais e para as provas finais. 

No quadro 58 comprova-se que 76,7% das emprêsas 
concedem tais facilidades. Em apenas 7% das entidades 
não existe nenhuma elasticidade. Em 16,3% dos casos, 
deixaram as entidades o item em branco. 
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Quadro 59 

Existência ou não de vínculo empregatício com a Entidade 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total I Existência I Ausênoia I Em branco 

Órgãos da administração direta 5 5 

Autarquias 7 3 3 

Sociedades de economia mista 4 3 

Emprêsas públicas 

Fundações criadas pelo poder público 5 5 

Emprêsas privadas 17 8 9 

Sociedades civis 4 3 

TOTAL 43 14 25 4 

Percentagem 100,0 32,5 58,1 9,3 

De regra, não existe qualquer vínculo empregatício do 
estagiário com a entidade empregadora. E a investigação 
realmente o demonstrou: 58,1% das entidades não têm 
vínculo. Somente em 32,5 % dos casos êste existe. Alguns 
empregadores (9,3 %) deixaram o item em branco. Veja
se o quadro 59. 

Solicitou-se às emprêsas que qualificassem o trabalho 
do estudante de administração. Caso o resultado fôsse 
negativo, serviria êle para indicar a necessidade de uma 
possível mudança de atitude por parte da Escola em re
lação a seus alunos. 

Felizmente, porém, os dados obtidos foram alentadores, 
tendo a classificação sido a que segue: trabalho satisfa
tório, 37,2%; ótimo, 6,9%; variável, 6,9%; regular, 
4,7%; deficiente, 2,3% (Quadro 60) . 
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Quadro 60 

Avaliação do Trabalho do Estagiário de Admistração 

Variável, Outra TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total Ótimo Satisfatório Regular Deficiente ora muito bom avaliação Em branco 
ora muito fraco 

Orgãos da Administração Direta 5 2 2 

Autarquias 7 5 

Sociedades de Economia Mista 4 

Emprêsas Públicas 

Fundações criadas pelo Poder Público 5 3 

Emprêsas PriY:ld:1s 17 7 6 

Sociedades Civis 4 2 

TOTAL 43 3 16 2 3 2 16 

---------------------

Percentagem 100,0 6,9 37,2 4,8 2,3 6,9 4,7 37,2 



Quadro 61 

Possibilidade de Aproveitamento Após a Diplomação 

TIPOS DE INSTITUIÇÕES Total I Existência I Ausência I Em branco 

Órgãos da administração direta 5 2 3 

Autarquias 7 3 3 

Sociedades de economia mista 4 3 

Empr~sas públicas 

Fundações criadas pelo poder público 5 4 

Emprêsas privadas 17 17 

Sociedades civis 4 4 

TOTAL 43 34 6 3 

Percentagem 100,0 79,0 14,0 7,0 

A pergunta - após o término do estágio e sua diplo
mação, têm os estagiários possibilidades de aproveita~ 
mento? - predominaram as respostas afirmativas, num 
total de 79% contra 14% de respostas negativas. 

Tal percentaçem vem corroborar o que se disse ao co
mentar o fato de os empregadores preferirem alunos das 
duas últimas séries. Isto parece indicar bem claramente 
que os empregadores brasileiros ainda não estão imbUÍ
dos do significado do estágio e de sua parcela de respon
sabilidade neste setor, preocupando-se mais com a forma
ção de futura mão-de-obra. 

Muitos estudantes aproveitam-se dessas oportunidades 
por vários motivos, entre os quais acomodação à situação 
já existente, em alguns casos, o que de certo modo des
virtua o objetivo do estágio que é a aprendizagem prática, 
o coroamento da formação teórica. O jovem que tenta 
às vêzes introduzir modificações nas rotinas de trabalho, 
aceitando emprêgo no local de estágio, talvez não esteja 
nas melhores condições para constituir-se em elemento 
de renovação, o que seria de desejar. 

Vimos, assim, o que se apurou em relação aos alunos, 
aos já formados e às entidades empregadoras. 
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2.4 O QUE PENSAM OS PROFESSORES DA EBAP 
E ALGUNS MEMBROS DO CONSELHO 
FEDERAL DE EDUCAÇAO 

2.4. 1 Professôres da EBAP 

A Escola Brasileira de Administração Pública sempre 
se mostrou sensível à necessidade de aprendizagem prã
tica para seus alunos. Assim, vãrios anos antes de surgir 
a exigência legal de seis meses de estãgio supervisionado, 
para a concessão de diploma, jã vinha ela tentando co
locar os estudantes em entidades públicas ou privadas 
com o fim de treinã-Ios na prãtica, tornando mais pro
veitosos os ensinamentos teóricos. E fê-Io com empenho, 
porfiando por vencer os óbices enormes tão encontradi
ços quando se inicia algo nôvo. Passados mais de 15 anos, 
ao procurar resolver as inúmeras dificuldades que ainda 
se levantam, obstando solução mais feliz dêsse problema 
educacional, lembra-se a Escola da luta inicial e de quão 
lentos vêm sendo os resultados positivos. 

Foi justamente da Diretora da Escola e do então chefe 
do Centro de Pesquisas Administrativas, que a autora re
cebeu incentivos para elaborar monografia que versasse 
êsse problema, o do treinamento de alunos da EBAP. Ao 
fazê-lo, não se poderia, pois, dispensar a experiência, os 
planos, os pontos de vista do Corpo Docente da Escola. 
Cumpria conhecer-lhe a opinião. Foi o que se fêz por meio 
de um roteiro, quando possível complementado por en
trevista. 

Constituiu-se uma amostra de cêrca de um têrço do 
Corpo Docente da EBAP em 1967. Procurou-se, então, 
entrar em contato com vinte e cinco (25) professôres. 
Dêstes, vinte e dois (22) acederam em conceder entre
vistas ou preencher um pequeno questionãrio. O que nos 
propomos fazer é comentar o resultado dessa pesquisa. 

A impressão inicial era a de que os professôres pouco 
ou nada sabiam a respeito de estãgio. Que se tratava de 
assunto sôbre o qual ainda não se haviam detido. De 
fato, com exceção da Direção e de pequeníssimo grupo, 
foi o que provou a investigação. Pode-se mesmo dizer que 
a consulta teve como vantagem despertar em uma par
cela do Corpo Docente pelo menos alguma curiosidade 
pelo assunto. 

Passemos a analisar item por item. 
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TOTAIS 

% 

1. Comissão (te Estágios 

Quadro 62 

I. Comissão de Estágios 

A. Existência da Comissão de Estágios 
(Percepção do Professor) 

Número Conhecimento Desconhecimento 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

100 

1 

1 

1 

1 

19 

86,3 

3 

13,7 

Todos os professôres respondentes sabiam que a Escola 
tinha alguma experiência, no campo de estágio de trei
namento e a quase totalidade (86,3% da amostra) co
nhecia pelo menos de nome a Comissão de Estágios. 
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Quadro 63 

r. Comissão de Estágios 

B. Conhecimento da Composição da Comissão de Estágios 

(Percepção do Professor) 

Número I Correta Incompleta Desconhe
cimento 

Em branco 

TOTAIS 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

100 

4 

18,2 

8 4 6 

36,3 18,2 27,3 

Quanto à maneira como se compunha a referida co
missão, quatro professôres (18,2%) o sabiam de maneira 
correta, oito (36,4%), de modo incompleto, e dez 
(45,4 %) o desconheciam inteiramente. 
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Quadro 64 i' 

I. COmissão de Estágios 

C. Tempo que a Pessoa, Comissão ou órgão 
Deveria Dedicar à Tarefa dos Estágios 

(na Opinião dos Professôres) 

Número Exclusiva- Principal- Parcial-
mente mente mente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 1 
8 1 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2) 
21 
22 

TOTAIS 22 8 11 3 

C1 ,o 100 36,3 50,0 13,7 

Procurou-se saber se, na opinião do Corpo Docente, 
seria conveniente que a EBAP possuísse um órgão dedi
cado a essa tarefa de maneira integral, principal ou 
parcial. Muitos professôres (36,3 %) optaram pela dedi
cação exclusiva, isto é, que seus componentes outra atri
buição não tivessem. Cinqüenta por cento (50%) prefe
riram que a principal tarefa do órgão, mas não a única, 
fôsse a relacionada com estágios. Só 13,7% escolheram o 
horário, ou melhor, a dedicação parcial. Os resultados 
da pesquisa corroboram, em parte, a opinião da autora 
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para quem é indispensável a existência de um órgão, pe
queno embora, que se dedique, de preferência, integral
mente ao trabalho de planejamento, consecução, distri
buição e supervisão dos estágios de treinamento. 

lI. Exigência de sei$ meses de estágio 
supervisionado 

Quadro 65 

11. Exigência de Seis Meses de Estágio ~upervi3ionado 

A. Conhecimento dessa Exigência 
(Percepção do Professor) 

TOTAIS 

% 

Número 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

22 

100 

Conhecim.ento Desconhecimento 

18 4 

81,8 18,2 

A indagação se sabiam da exigência legal de seis (6) 
meses de estágio supervisionado para a concessão do di
ploma, 81,8% responderam afirmativamente. Quatro 
professõres (18,2%) o desconheciam. 
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Quadro 66 

lI. Exigência de Seis Meses de Estágio Supervisionado 
B. Medidas Aconselháveis para o Cumprimento 

dessa Exigência 
(Opinião do Professor) 

C~mpanh~ de 
esdnreoi- Entrosam.ento 

mento Legislação das escolas 

Número 
junto referente e órgãos 

Outros aos 6rgãos a estágio governa-
governa- mentais 
mentais e emprêsas 

e as emprêsas 

1 
2 
3 1 (1) 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 
9 

10 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 1 1 (2) 

TOTAL 45 14 9 20 2 

% 100 31,1 20,0 44,4 4,5 

1 Tentativa de garantir estágios desde o 1.0 semestre do 3.0 ano. 
Avaliação efetiva do desempenho do estagiário. 
a Criação pela Escola de um Laboratório de Administração 
Aplicada. 

Outra pergunta que se formulou foi sôbre as medidas 
que se deveriam tomar para o funcionamento dessa exi
gência e conseqüente incremento do rendimento da 
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busca de estágios. As preferências do professorado 
(44,4%) recaíram num trabalho de entrosamento entre 
escolas, órgãos governamentais e emprêsas privadas, tra
balho cuja envergadura prova a necessidade de criação 
do órgão por nós preconizado. Trinta e um vírgula um 
por cento (31,1 %) consideram necessária uma campa
nha de esclarecimento junto aos órgãos governamentais 
e às emprêsas em geral. Na última parte desta monogra
fia apresentamos algumas sugestões a respeito do as
sunto. 

1 

TOTAIS 

% 

In. Supervisão 

Quadro 67 

lII. S u p e r v i são 
A. Conveniência de que haja Supervisão 

(Opinião do Professor) 

Número Concordância Discordância 

1 
2 
3 
4 1 (1) 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 1 

22 20 2 

100 90,9 9,1 

Trabalho difícil. Parte da supervisão caberia à Escola. 
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Passando-se ao tema da conveniência de haver super
visão, muitos professôres (90,9%) foram favoráveis à 
idéia, isto é, acharam que todo estágio deve ser supervi
sionado. Cumpre, evidentemente, que a tarefa fique a 
cargo de pessoa capaz, imbuída do espírito de treina
mento. 

Problema ainda carente de solução é o da fixação dos 
objetivos dos estágios, o que parece indispensável para 
um bom programa de estágios e eficaz supervisão. Um 
dos entrevistados lembrou estar êste assunto intimamen
te ligado à "indagação básica de que categorias de ad
ministrador pretende a Escola formar". Encareceu, 
ainda, a conveniência de exame dos objetivos da Escola, 
dos estágios e da posição da EBAP no contexto e no 
processo de desenvolvimento brasileiro. A grande difi
culdade, acentua outro, encontra-se na supervisão. Por 
um lado, a Escola não tem condições de liberar os pro
fessôres membros da Comissão de Estágio para que 
cuidem exclusivamente do problema e possam acompa
nhar, orientar e supervisionar os estagiários. Por outro, 
poucas são as organizações que podem designar super
visor para tal fim. As reuniões periódicas com estagiários, 
para prestação de contas e orientação seriam uma boa 
medida, acrescenta. Outro professor lembrou que talvez 
fôsse viável o estabelecimento de um sistema de super
visão de estágios por professôres da Escola, contando-se 
o tempo a isso dedicado como crédito para o currículo do 
aluno, algo como "Prática Administrativa Supervisiona
da". Enfim, o tema foi amplamente debatido. É dos de 
mais difícil solução e todos se mostraram interessados 
pelo assunto. 

Caso fôssem favoráveis a que houvesse supervisão, como 
achavam que deveriam ser apresentados seus resultados? 
Em relatório de chefe, de professor ou de aluno? Em 
ficha, ou de que outro modo? O relatório predominou, 
mas não de uma só pessoa e sim de chefe, de professor e 
de aluno, quer dizer, três relatórios, numa percentagem 
de 29,9%, 25,5% e 23,4%, respectivamente. Alguns pre
feriram só relatório de chefe e de aluno, outros, relató
rios de chefe a de professor. Um dos professôres deixou 
de responder a êste item. O quadro acima ilustra bem as 
escolhas. 
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.1.U. ~ u p ., , V lOS U U 

B. Forma de Avaliação do Trabalho dos Estagiários 
(Opinião do Professor) 

Número 
Relatório do Relatório do -I Relatório do Ficha do 

chefe professor aluno chefe 

TOTAL .. 

% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

47 

JO() 

14 

29,9 

1 Orientação individual não formalizada. 

1 • 

1 s 

12 11 

25,5 23,4 

• Depende da organização do programa de estágio nas repartições ou 
emprêsas. 
• De preferência escrito e dlscussáo posterior das sugestões, criticas, reuniões 
com o chefe e o professor. 
• Inclusive para comparar as percepções segundo as posições. 
fi ~c?IDpanha~o _de apreciação do professor. 

3 

6,4 

Ficha do 
professor 

2,1 

Ficha do 
aluno 

2 

4,2 

Outros 

1 1 

1 2 

1 3 

1 8 

4 

8,5 



C. Opinição Contrária à Supervisão 

Apenas dois professôres mostraram-se contrários à su
pervisão, dos quais sõmente um justificou essa opinião -
aumento de trabalho que tal atividade traria à Escola. 

IV. Preferência pelo tipo de entidade 

A pergunta se a Escola deveria preferir determinado 
tipo de entidade para o estágio de seus alunos, as res
postas predominantes fixaram-se em qualquer tipo 
(68,2% em relação ao número de professôres e 44,1% em 
relação ao número de escolhas), com o que concorda a 
autora, em vista da grande dificuldade de obtenção de 
locais de treinamento. Alguns poucos professôres deram 
preferência a certos tipos de órgãos. 

V. Motivos determinantes dos estágios 

Perguntou-se aos membros do Corpo Docente quais 
eram a seu ver, os principais motivos que levaram os alu
nos a procurar estágios, oferecendo-se as alternativas que 
constam do quadro 70. 

Todos êsses motivos foram considerados determinantes 
de busca de entidades para estágio, mas a maior inci
dência de respostas recaiu nos motivos financeiros 
(63,6% em relação à amostra a 32,5% em relação ao nú
mero de escolhas). Sem dúvida, o treinamento representa 
o objetivo técnico visado tanto pelas escolas como pelo 
Conselho Federal de Educação, mas as respostas dos alu
nos e ex-alunos são claras demonstrações de que o as
pecto econômico é o que ainda predomina, pelo menos 
entre o alunado da Escola Brasileira de Administração 
Pública. 1 

VI. Medidas aconselháveis para o aperfeiçoamento 
do estágio 

Além dos itens que constam do quadro 71, vários outros 
aspectos foram abordados pelos membros do Corpo Do
cente. 

Um dêles, por exemplo, disse textualmente: "A Esco
la, ao empenhar-se no problema dos estágios, deve ter 
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Orgão da 

Número Adminis-
tração 
Direta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

TOTAL 34 3 

% 999 8,8 

1 Depende da conveniência do aluno. 

.1 V • rTe]erenem rews :npos ae orgaos 
(Opinião do Professor) 

Sociedade Fundação 

Autarquia ie Economia Emprêsa criada pelo Emprpsa 

Mista Pública Poder Privada 
Público 

~ -

4 3 3 2 2 

11,8 8,8 8,8 5,9 5,9 

Qualquer 
tipo de Sem Outros 

Entidade Opinião 

- --

1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 

44,1 2,9 2,9 



Número 

1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

TOTAL 43 

% 100 

Quadro 70 
V. Motivos Determinantes dos Estágios 

(Opinião do Professor) 

Treinamento Exigência do 
Conselho Federal Financeiros profissional de Educação 

----- -~~_._._----- -~ -

1 
1 

1 1 1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

12 5 14 

27,9 11,6 32,5 

Meio de obtenção 
de emprêgo como Outros 

técnico 
---~ -----~ 

1 I 

12 

27,9 



Número 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

TOTAL 59 

% 100 

Quadro 71 
VI - Medidas Aconselháveis para o Aperfeiçoamento do Estágio 

(Opinião do Professor) 

Criar condições Entregar essa Criar um 6rgão 
Outros 

favoráveis para tarefa aos destinado a todos os alunos pr6prios alunos essa tarefa ai a2 a3 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 

12 15 15 16 

20,4 25,4 25,4 27,0 1,7 

ai - Entrar em contato 
com emprêsas que 
nunca tiveram esta-
giários de adminis-
tração. 

a2 - Preparar material in-
formativo para em-
prêsas. 

a3 - Organizar visitas de 
empresários à EBAP. 



presentes e transmitir aos alunos as dificuldades ineren
tes a essa atividade, provenientes da resistência ainda 
muito grande, por parte das instituições, a receberem es
tagiários. É necessário que a Escola e aluno transmitam 
à emprêsa a idéia de que o estagiário deve e pode parti
cipar de trabalho de responsabilidade, nas mesmas con
dições em que qualquer outro funcionário nôvo pode 
fazê-lo. É mister que o estagiário não pareça um simples 
observador que deseja aprender, e sim alguém de quem 
se espera um trabalho de valor econômico para a em
prêsa". 

Um professor encareceu a necessidade de que o está
gio seja realmente considerado como parte do treinamen
to do aluno e não como mão-de-obra barata. Conviria que 
o estagiário iniciasse seu trabalho por uma visão de con
junto do órgão, com oportunidades de diálogos freqüen
tes com o supervisor; que compreendesse o papel desem
penhado pelo órgão no conjunto da administração pú
blica. 

Outro professor salientou a necessidade de esclarecer 
melhor as entidades sôbre as tarefas próprias a um téc
nico de administração; trata-se de carreira muito nova 
e, conseqüentemente, pouco conhecida. Não só esclaracer 
e conquistar o empresário, mas também conquistar o 
professor. Aliás, vários membros do Corpo Docente refe
riram-se ao desconhecimento de quase tudo que se re
laciona com o problema de estágios de treinamento. 

Alguém acentuou a Rossibilidade de se aproveitarem 
em larga escala os órgãos da própria Fundação para pe
ríodos curtos, num sistema de rodízio. 

Outra pessoa lembrou a conveniência, indiscutível a 
nosso ver, mas de difícil execução, de que os estágios se 
realizassem parceladamente, em emprêsas diversas, num 
sistema de rodízio. Parece que o entrevistado aventava 
a possibilidade de existir um certo número de entidades, 
cada uma capaz de oferecer melhores oportunidades de 
treinamento em determinados setores, nas quais os alu
nos estagiariam meses em cada uma, aproveitando des
tarte o máximo de cada emprêsa. Teoricamente, quer
nos parecer, seria esta a solução ideal, mas cumpre não 
esquecer as resistências, os óbices a que tanto já se aludiu. 

Outra facêta a necessitar atenção é a que diz respeito à 
atitude do aluno. Se, por um lado, o empresário muitas 
vêzes subestima a possível contribuição do estudante, 
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êste, quase sempre, supervaloriza suas qualliicações. Ao 
enviar um jovem para um período de treinamento é in
dispensável, com muito tato e oportunidade, prepará-lo 
para bem aproveitar o ensejo que lhe é oferecido, cons
cientizá-lo, no dizer da Escola de Administração de São 
Paulo. 

Um professor sugeriu o amplo aproveitamento dos 
atuais alunos no trabalho de planejamento, programa
ção e distribuição de estágios. Lembrou que também as 
famílias dos estudantes poderiam ajudar a resolver o 
problema, bem como os ex-alunos que já trabalham em 
emprêsas privadas ou públicas. 

Foram estas algumas das contribuições do Corpo Do
cente da EBAP, nem sempre, como se viu, coincidentes. 
Várias delas serão novamente encontradas nos capítulos 
finais de conclusões e sugestões. 

2.4.2 Conselho Federal de Educação 

Outro grupo de pessoas envolvidas no problema de 
estágio, cujas opiniões seria de extrema utilidade conhe
cer, é o dos membros do Conselho Federal de Educação. 
Foi de um parecer dêsse Conselho que surgiu a obrigato
riedade de estágio para a diplomação de todos os univer
sitários, entre êles evidentemente os de Administração. 
Porém, tratando-se de pessoas muito ocupadas, com ho
rários difíceis, pois nem sempre se encontram na Guana
bara, foi quase impossível consegui-lo. Entretanto, o 
pouco que se conseguiu é de real interêsse. Foram obtidas 
apenas três entrevistas onde os entrevistados frisaram 
estar expandindo opiniões estritamente pessoais. 

Sugeriram um Programa de Relações Públicas para 
fazer com que as emprêsas privadas e públicas aceitem a 
idéia de admitir estagiários para treinamento. Um dos 
membros do Conselho foi de opinião de que ninguém 
melhor do que o Presidente da Fundação Getúlio Vargas 
para abrir portas. Outro achou possível que o Govêrno 
forneça bôlsas de estudo para tornar exeqüível a exigên
cia do estágio. 

No que se refere à supervisão, um dos conselheiros 
fixou-se na responsabilidade unicamente de professor. O 
outro inclinou-se pela supervisão conjunta da escola e 
da entidade, complementada por relatório do aluno. 
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Perguntados sôbre quais deveriam ser as atividades 
essenciais para o cumprimento do estágio, dois referiram
se a atividades tipicamente administrativas, do escalão 
mais baixo até o nível que o aluno fôr capaz de atingir, 
especificou um dêles. Pareceu à entrevistadora que não 
consideravam pesquisa e assistência técnica como váli
das para fins de estágio, com o que não concorda a au
tora. No caso de trabalho, de emprêgo que já venha sendo 
ocupado pelo estudante, cada caso deverá ser estudado 
separadamente. 

Quando se indagou em que séries seria mais conveni
ente enquadrar o estágio, uma das respostas foi de que 
qualquer uma delas, reservando-se as tarefas mais difí
ceis para a última. A outra foi de que os estágios deve
riam começar a partir da segunda série. Há professôres, 
e também alunos, que dizem convir oferecer estágios 
desde o início do curso. 

Sôbre a especialização do estágio, se em emprêsa pri
vada ou pública, é assunto dependente da opção do pró
prio interessado. 

Com relação à duração do estágio - fala-se em seis 
meses - após as entrevistas, surgiu na entrevistadora 
a idéia de que se deveria traduzir a exigência em número 
de horas. 

Antes de chegarmos às conclusões, veja-se ràpidamente 
o que dizem os membros da Comissão de Estágios. 

2.5 A OPINIAO DA 
COMISSAO DE ESTÁGIOS 

A Comissão de Estágios da Escola Brasileira de Admi
nistração Pública compõe-se de três professôres de ho
rário integral, de dois altos funcionários da Escola e de 
um estudante indicado pelo Diretório. 

Foram muitas as críticas ouvidas a seu respeito no de
correr da presente pesquisa. A autora, membro da Co
missão há vários anos, concorda, em grande parte, com 
as restrições feitas. A seu ver, o mal vem justamente do 
fato de entregar-se tarefa tão complexa e de tal relevân
cia a um grupo de pessoas a quem cabem trabalhos diver
sos, quase sempre urgentes. Aulas, assistências a alunos, 
trabalhos de secretaria, de assessoramento à Direção da 
Escola e outros afazeres tomam quase todo o tempo, 
impedindo maior dedicação ao labor de planejamento e 
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consecução de estágios. Daí as muitas dificuldades en
contradas. Por exemplo, durante todo o primeiro semes
tre de 1968, o Diretório Acadêmico, apesar de convidado 
a indicar o seu representante, não o fêz. Dois, três está
gios conseguidos são o resultado, na maioria dos casos, 
de visitas, telefonemas, corespondência durante vários 
meses. E isto os estudantes desconhecem. O que interpre
tam por desinterêsse é, na verdade, excesso de ocupação. 

Não obstante todos os óbices a que acima se aludiu, 
os resultados do primeiro semestre de 1968 já são mais 
alentadores, graças ao esfôrço do atual presidente da Co
missão. Se bem que a pesquisa haja sido levada a efeito 
em 1967, vale apresentar os seguintes dados, que melhor 
ilustrarão o assunto em debate: 

Para 64 alunos da 4.a série e 83 da 3.a, obtiveram-se 
70 estágios só no primeiro semestre. Como se verifica, o 
número cresceu bastante. Não se sabe, ainda, se são está
gios do tipo desejado, mas, de qualquer modo, quantita
tivamente está se chegando ao número necessário. E não 
se esqueça de que a exigência ainda não se aplica aos 
jovens que se diplomarão no ano de 1968, mas só aos que 
se formarem em 1970. 

Que pensam os membros da Comissão sôbre o assunto 
que tão de perto conhecem? É o que se deseja expor. 

Malgrado pequenas divergências entre êles, em ques
tões menores, pode-se dizer que os componentes da Co
missão concordam nos pontos básicos. A autora empre
endeu esta monografia levada exatamente pela opinião 
de que não se pode deixar o trabalho relacionado com 
estágios entregue a uma comissão que, por muito bem 
intencionada que esteja, não dispõe de tempo suficiente 
para um labor eficaz. A EBAP não parece contar com 
uma infra-estrutura que possa facilitar o trabalho da Co
missão. As dificuldades são de tôda ordem. Todo o ser
viço datilográfico, por exemplo, sempre de caráter urgen
te, é constantemente executado, com sacrifício, pelo pró
prio presidente da Comissão para evitar perda de tempo, 
que ocasionaria prejuízo para os alunos. E os resultados 
da investigação comprovam essa hipótese inicial. 

É necessário, na opinião da autora, que exista um órgão 
cuja principal função seja obter estágios, coordená-los, 
supervisioná-los de acôrdo com os métodos adotados pelas 
entidades empregadoras. O mesmo órgão poderia, talvez, 

113 



incumbir-se igualmente da distribuição das bôlsas de es
tudo. Bôlsas e estágios são problemas afins e não parece 
improcedente juntá-los no mesmo setor. É, entretanto, 
ponto pacífico entre os componentes da Comissão de que 
deve haver pelo menos uma pessoa integralmente dedi
cada ao assunto de estágios. Ésse órgão deverá ser diri
gido por um membro do Corpo Docente ou por um técni
co de administração, dizem dois membros da Comissão; 
já o presidente inclina-se pela chefia de alguém que se 
encontre em um dos dois últimos escalões da carreira de 
professor. 

Entre as atribuições do órgão, cuja organização a Co
missão já propôs à Direção da Escola, figuram um pro
grama de esclarecimento das emprêsas privadas e públi
cas e uma tentativa de entrosamento entre a EBAP e 
entidades privadas e públicas; elaboração de folhetos 
informativos para distribuição e convites a autoridades 
governamentais e empresariais para visitas 'ã escola, para 
comemorações, coquetéis etc; contatos com outras insti
tuições onde não haja estagiários, para o necessário in
tercâmbio de dados de interêsse geral; contatos informais 
com estagiários para verificação de sua atuação, entrosa
mento e estímulo no nôvo pôsto, sugerindo as medidas 
tendentes ao aperfeiçoamento do sistema ou correção de 
desvios mais acentuados. 

Destarte, espera-se que a Escola atinja um de seus 
principais objetivos atuais - o de poder sempre oferecer 
a seus alunos oportunidades úteis de treinamento alia
das a uma maneira de ajudá-los financeiramente a atra
vessarem o período escolar. Não se ignora que será tra
balho lento, penoso, mas com perseverança estamos se
guros de que muito se conseguirá. 

Encerra-se aqui a exposição que a autora se propôs 
fazer: a opinião de alunos, ex-alunos e professôres da 
EBAP, de empregadores, de alguns membros do Conse
lho Federal de Educação e dos componentes da Comissão 
de Estágios. 

Examinados os diferentes pontos de vista, passar-se-á 
às conclusões e a algumas sugestões com o que termina 
esta pequena monografia. 
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3 

CONCLUSÕES 

3.1 CONCEITUAÇÃO: 

De tudo o que se viu nesses longos meses de pesquisa e 
meditação, apesar dos pontos de vista díspares, pode-se 
tentar uma conceituação do que seja estágio de treina
mento: determinado período de trabalhos práticos su
pervisionados, remunerados sempre que possível, fora de 
sala de aula, que objetivem: 

a) dar mais segurança ao jovem no início de suas 
atividades profissionais, fazendo-o executar tarefas 
de preferência relacionadas com o currículo de seu 
curso; 

b) modificar ou aperfeiçoar a atitude do estudante 
diante das atribuições que lhe forem dadas, por 
mais simples que sejam, mostrando-lhe sua im
portância dentro do contexto administrativo em 
que se encontre. 

Objetivos e utilidades dos estágios 

1. Entre alunos, ex-alunos, empregadores e professô
res não existe um consenso geral do que seja estágio 
supervisionado para estudantes de administração. 
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2. O motivo preponderante para a busca de estágios 
relaciona-se mais com problemas econômicos, do 
que com a preocupação com o aprimoramento da 
formação. 

3. O aluno dá mais importância ao aspecto econômico 
do que o ex-aluno. 

4. Acha o ex-aluno que o estágio dá grande auto-con
fiança, o que considera um de seus principais ob
jetivos. 

5. Enquanto quarenta e oito vírgula sete por cento 
(48,7%) dos alunos são de opinião que os estágios 
em geral, dão uma visão de conjunto dos problemas 
teóricos, apenas pequena parcela (12,8%) conside
ra de pouca valia o resultado dos estágios. 

6. Entre os ex-alunos, 72,1 % consideram o estágio de 
utilidade para a vida prática; 19,8% o julgam de 
pouca valia; 7% não lhe atribuem qualquer signi
ficação. 

7. Setenta e seis vírgula sete por cento (76,7%) da 
amostra dos ex-alunos consideram o estágio indis
pensável para a formação do técnico. 

8. Dão os estágios, no dizer de alunos e ex-alunos, uma 
visão global dos problemas técnicos e, também, re
presentam meio de enriquecimento de aprendiza
gem teórica. 

Séries 
9. As entidades empregadoras vêem nos estagiários 

o preparo de futura mão-de-obra, daí preferirem os 
alunos da última série (44,2 %) ou da penúltima 
(34,6%). Entre os alunos, no entanto, predomina o 
desejo de estagiarem desde a primeira série. Já os 
professôres inclinam-se pelos estágios nas duas úl
timas séries. 

Horário 

10. O horário predominante nos estágios é o parcial, 
condizente, por conseguinte, com as necessidades 
dos alunos. Noventa vírgula quatro por cento dos 
alunos (90,4%) tiveram horário parcial. Oitenta e 
seis vírgula três por cento (86,3%) dos ex-alunos 
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obedeceram a horário parcial. Sessenta e três por 
cento (63 %) das entidades empregadoras pesquisa
das oferecem horário parcial a seus estagiários. 

Classificação das tarefas 

11. Segundo as emprêsas, de ordinário, as tarefas téc
nicas dadas aos estagiários correspondem a 67,4%, 
e as rotineiras, a 37,2%. A pesquisa entre alunos e 
ex-alunos forneceu dados bastante semelhantes. 

Remuneração 
12. Os estágios são quase sempre remunerados. Entre 

alunos, 86,2 % obtiveram estágios remunerados. 
Quanto aos ex-alunos, o número de estágios remu
nerados (76,6%) foi também superior ao dos não 
remunerados (10,8%). Entre as entidades pesquisa
das, 75,5% oferecem estágios remunerados e 10,8%, 
não remunerados. Treze vírgula sete por cento 
(13,7%) deixaram o item em branco. 

13. Vários professôres, além de alunos e ex-alunos, são 
de opinião que os estágios devem ser remunerados. 
A autora concorda com tal ponto de vista, mas 
cumpre não esquecer que, hoje, o estágio é obriga
tório ao passo que a remuneração não o é. 

14. O salário prevalecente é o de um mínimo regional 
(62,7%) entre os alunos e 4,2% entre as entidades 
pesquisadas, seguindo-se mais de dois mínimos 
15,7%, segundo informação dos alunos, e 23,2%, de 
acôrdo com os dados obtidos das entidades empre
gadoras. 

Supervisão 
15. De comum, os estágios são supervisionados, ca

bendo a supervisão quase sempre ao chefe imediato 
do estagiário (75 % ), segundo esclarecem os empre
gadores. Também os alunos informaram que a su
pervisão cabe de preferência ao chefe imediato 
(61,5%). Igualmente na pesquisa realizada entre 
os ex-alunos, verificou-se que em 73,4% dos casos 
é o chefe imediato responsável pela supervisão. 

16. A pesquisa entre os professôres demonstrou que a 
quase totalidade (90,9 %) julga necessário que haja 
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supervisão. Quanto à forma de avaliação do traba
lho, as opiniões prevalecentes foram as de relató
rios do chefe e professor e, em muitos casos, tam
bém relatório do aluno. Entretanto, verificou-se 
que alguns dos estágios realizaram-se sem qualquer 
tipo de supervisão. Entre os alunos, 23,1 % e entre 
os ex-alunos, 20,1 %. 

Interêsse 

17. As emprêsas, de modo geral, demonstram interêsse 
pelos estagiários, segundo dizem alunos e ex-alunos. 

Política das emprêsas 
18. Os critérios usados pelas entidades empregadoras na 

seleção de seus estagiários são os seguintes; entre
vistas, 30,1 %; indicação da escola, 16,1 %; experiên
cia prévia, 11,8%. 

19. A responsabilidade pela seleção dos estagiários cabe, 
em numerosas vêzes, à entidade empregadora, 
numa percentagem de 55,3%; à escola, 17%; a um 
acôrdo entre ambas, 17%. 

20. É satisfatório - dizem os empregadores - o tra
balho de 37,2% dos estagiários de administração, 
ótimo o de 6,9%; razoável, 6,9%; regular, 4,8%. 
Apenas 2,3% trabalham deficientemente. Outras 
respostas: 42 % . 

21. Setenta e seis vírgula sete por cento (76,7%) das 
entidades empregadoras concedem facilidades aos 
estagiários em épocas de provas. Em 7 % não existe 
qualquer facilidade. Os restantes não responderam 
a esta questão. 

22. Entre os ex-alunos, 51,2% foram convidados a per
manecer na emprêsa após a diplomação; 40,7% não 
receberam convite, e 8,1 deixaram a pergunta em 
branco. Dos alunos convidados a permanecer na 
emprêsa, 54,5% aceitaram a oferta e 45,5% não 
aceitaram. 

Gerais 
23. As dificuldades na política de estágios encontram

se dispersas em quatro campos diferentes: na com-
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posição da comissão de estágios, constituída que é 
de pessoas por demais atarefadas; nas entidades, 
que nem sempre vêem com bons olhos a entrada 
de estagiários; nos alunos, que não raro não se ajus
tam às exigências da emprêsa ou repartição pú
blica; nos níveis salariais por êles desejados, que 
nem sempre as entidades empregadoras podem ofe
recer. 

24. Na obtenção de estágios, várias dificuldades há que 
escapam à percepção do aluno. 

25. O desconhecimento da EBAP, por parte do público 
e dos empresarios da Guanabara, é um dos obstá
culos ao bom êxito de um efetivo programa de es
tágios. 

26. O problema da comunicação, tanto interna como 
externa, é talvez um dos maiores óbices à eficácia 
de uma boa política de estágios. 

27. Parece estar havendo uma modificação no alunado 
da Escola: cada vez mais há alunos que trabalham 
e, por conseguinte, menor se torna a procura de 
estágios. 

28. Os estágios, em sua maioria, são levados a bom 
têrmo. 

29 . O estágio é uma motivação para o estudo teórico. 
30. Os resultados dos esforços da Comissão de Estágios 

da Escola foram pouco animadores em 1967. Me
lhorou, porém, a situação no primeiro semestre de 
1968. 

3.2 SUGESTõES 
Após exame e análise dos questionários e das entre

vistas, bem como das conclusões a que se chegou, parece 
haver base para sugestões. Dessas, algumas foram apre
sentadas à Direção da Escola antes mesmo da entrega 
dos originais da pesquisa ao CPqA. 

A principal, relativa à institucionalização do problema 
dos estágios, figura na minuta de resolução abaixo trans
crita. A idéia, com as mOdificações que a Direção da Es
cola e os membros da Congregação introduzirem, susci
tara a criação de um órgão permanente capaz de redu
zir os obstáculos à solução do problema do estágio de 
treinamento. 
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3.3 MINUTA DA RESOLUÇAO 
A Congregação da Escola Brasileira de Administração 

Pública, no uso de suas atribuições regimentais, 
Considerando que as atividades relacionadas com a 

obtenção, distribuição e contrôle de estágios constituem 
função da mais alta importância, para o aprimoramento 
funcional do estudante; 

Considerando que as atividades de estágio, para lo
grarem bom êxito, necessitam de dedicação integral; 

Considerando que a distribuição e contrôle de bôlsas 
de estudo representam, igualmente, mister de grande 
relevância, 

Resolve: 
Art. 1.0 - Fica criado o Setor de Estágios e Bôlsas 

(S.E.B.) diretamente subordinado à Subdiretoria de En
sino da Escola; 

Art. 2.0 - O Setor de Estágios e Bôlsas será composto 
de um chefe, de um secretário executivo, de um datiló
grafo e de dois auxiliares indicados pelo Diretório Aca
dêmico, dentre os alunos. 

Parágrafo único - O chefe do Setor deverá ser um 
membro do Corpo Docente da Escola ou um técnico de 
administração. 

Art. 3.° - Fica revogada a determinação n.O 897, de 
3 de abril de 1967. 

Segue um modêlo de ficha de avaliação de estágio que, 
com as alterações aconselháveis, poderá ter oportuno 
aproveitamento. 

3.4 FICHA DE AVALIAÇAO DE 
ESTAGIO * 

Identificação 
Nome do aluno .................................... . 
Grupo ............................................ . 
Campo de estágio ................................. . 
Local do estágio ................................... . 
Duração do estágio - De ............ Até ........... . 
Nome do supervisor ............................... . 
Cargo do Supervisor ............................... . 

• Baseada em ficha usada em 1953 pela Escola de Serviço So
cial, do Instituto Social, da PUC. 
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Formulário 

1. Como classifica sua aprendizagem no estágio? 
a) Muito boa ( ) 
b) Boa ( ) 
c) Regular ( ) 
d) Deficiente ( ) 
e) Nula ( ) 

2. Caso considere sua aprendizagem a ou b, a que o 
atribui? 
(O respondente pode escolher mais de uma res
posta) 

a) A Escola 

b) 

Especifique 

Ao Professor 
Especifique 

c) A entidade empregadora 
Especifique ....................... . 

d) A você 
Especifique 

3. Caso considere sua aprendizagem c, d ou e a que 
o atribui? 
(O respondente pode escolher mais de uma res
posta) 

a) A Escola 
Especifique 

b) Ao Professor 
Especifique ....................... . 
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c) A entiOade empregadora 

d) 

Especifique ....................... . 

A você 
Especifique 

4. Para satisfazer aos objetivos de aprendizagem não 
alcançados, julga necessário' 

a) Continuar no mesmo estágio ( ) 
b) Continuar no mesmo campo noutro local ( ) 
c) Mudar de campo no mesmo local ( ) 
d) Mudar de campo e de local ( ) 

Data ......................................... . 
Assinatura ................................. ** 

Sugere-se o preparo de um vasto programa de divul
gação destinado a tornar a EBAP tão conhecida quanto 
o é a FGV. 

O encargo caberia ao Setor de Estágios e Bôlsas, e 
poderia resumir-se em: 

- procurar entrar em contato com entidades que 
ainda não hajam admitido estagiários da Escola; 

- voltar a procurar aquelas que têm atualmente ou 
que antes tiveram êsse tipo de relação com a EBAP; 

- preparar material informativo sôbre as atividades 
da EBAP para criteriosa e farta distribuição; 

- organizar visitas sistemáticas e bem programadas 
de empresários à Escola; 

- programar ciclos de conferências, para empresários 
e dirigentes governamentais, com vistas a expli
car o que é a Escola e o que é o técnico de adminis
tração. *** 

Cumpre esclarecer e conquistar não apenas os empre
gadores, mas também os professôres da EBAP. 

* * Vej a-se no Apêndice ficha usada pela EAESP. 
* * * Veja-se no Apêndice Metas do Departamento de Estágio da 
Escola de Administração de Emprêsas de São Paulo (EAESP). 
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Convém que o empregador não subestime o valor do 
estagiário e que o estudante não superestime suas qua
lificações. 

Cabe ao estagiário demonstrar que pode ser útil à en
tidade. 

Em matéria de estágios, o ideal, embora de difícil con
cretização, é selecionar um grupo de entidades para ofe
recimento de estágios num processo de rodízio, aprovei
tando o que cada uma tem de melhor. 

A supervisão deve caber ao chefe do setor do estágio 
da emprêsa, orientado por: 

a) cópia do registro escolar do aluno estagiário, do 
qual constem tôdas as disciplinas que estudou; 

b) um roteiro preparado pela Escola, do que lhe pa
recer indispensável apurar em relação ao estagiá
rio; 

c) relatório do chefe de estágio ao órgão da Escola, 
encarregado do programa de estágios, ao qual ca
beria a última palavra. 

Fortunadamente, os animadores resultados do primei
ro semestre de 1968 permitem uma atitude de maior con
fiança no futuro. 
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4 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CURRíCULO MíNIMO DE 
ADMINISTRAÇAO * 

Parecer n.o 307/66, C.E.Su. (1.0 Grupo). Redação 
Final, aprovado em 8 de julho de 1966. 

Tendo em vista a Lei n.O 4.769, de 9 de setembro de 
1965, ** que regulamenta o exerCÍcio da profissão de Téc
nico de Administração, cabe a êste Conselho, nos têrmos 
do art. 9.°, letra e, da Lei de Diretrizes e Bases, fixar o 
currículo mínimo que habilite para essa profissão. É o 
que se contém neste Parecer e no Projeto da Resolução 
que o acompanha. 

1 . Diretrizes 

( ............ ) 
2 . Administração Pública e 
Administração de Emprêsas 

Os fatos se encarregam de vencer as antinomias im
postas nesse campo, pelo dogmatismo doutrinário. Até 

* CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, Documenta 56, Ministério da 
Educação e Cultura, julho, 1966. 
* * Doc. 41, p. 78. 

125 



há alguns anos, o ensino das ciências da administração 
na Europa, marcados, como já frisamos, pelo espírito ju
rídico, cerrava-se na reflexão sôbre as normas regulado
ras das atividades do Estado, acentuando-lhes a parti
cularidade em oposição às atividades das emprêsas. Nos 
Estados liberais, essa tendência se explicava pelo con
servadorismo e pela tradição acadêmica infensa à in
corporação de tais estudos no nível universitário; nos 
Estados socialistas, por outras razões, entre as quais, a 
presença assoberbante do Estado em tôdas as áreas, e a 
orientação das ciências jurídicas e econômicas como ins
trumentadora da ação do Estado. 

São exatamente as condições reais vigentes nos vários 
países que vêm determinando a convergência das duas 
linhas de administração. Sejam razões sociais, como as 
apontadas por MOLITOR nos Estados Unidos - a mobili
dade da política de emprêgo, nos dois lados, e a aproxi
mação crescente entre o público e o privado; sejam ra
zões econômicas, que integram um esfôrço comum, de 
forma igualmente progressiva, a ação do Estado e a das 
emprêsas, sobretudo nos países em desenvolvimento; se
jam razões pragmáticas, visando a emprestar maior efi
cácia à administração pública, fazendo-a assimilar as téc
nicas da administração empresarial; por tôdas essas 
razões, vem-se acentuando a convergência. 

De nossa parte, optamos pela integração flexível. Além 
das razões doutrinárias, essa integração encontra apoio 
na Lei n.O 4.789, que não discrimina os dois campos e 
nos resultados da experiência brasileira ( ...... ). 

Restará ainda às Escolas suficiente liberdade de de
senvolver preferentemente um ou outro tipo de formação, 
mediante o acréscimo de matérias específicas, e a de 
criar cursos de especialização ( ...... ) . 

3. Cursos Especiais de Graduação 

( ............ ) 

4. Treinamento 

A natureza do curso impõe a incorporação ao cUITÍ
culo de um estágio de treinamento junto aos órgãos de 
serviço público ou às emprêsas, de acôrdo com a destina
ção profissional do aluno. A experiência de outros países 
nesse particular se apresenta sob formas variadas: cur-

lZ6 



sos de treinamento para graduados, ou para profissio
nais de qualquer nível já em serviço, ou em estágio de 
treinamento ao longo do curso de graduação. No Brasil, 
acreditamos que a melhor solução será o treinamento 
supervisionado, durante um período de seis meses, pelo 
menos, no último ano do curso, junto a serviço ligado ao 
ramo preferido pelo aluno. Ao lado disso, seria de tôda 
conveniência a realização de cursos especiais, de curta 
duração, destinados ao treinamento e aperfeiçoamento 
de administradores em serviço nos dois ramos da admi
nistração. 

5 . Estrutura do Currículo 

( ............ ) 

ANEXO 2 

Diário Oficial, Ano CllI, N.o 117 
de 23 de junho de 1965 

O Ministério da Educação e Cultura, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 9.0, § 1.0, da Lei n.O 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961 e homologando o Parecer 
n.o 52/65 e respectivo adendo, aprovados pelo Conselho 
Federal de Educação, resolve: 

N.o 159 - Art. 1.0 - Duração de um curso é o tempo 
necessário à execução do currículo respectivo em ritmo 
que assegure aproveitamento satisfatório e possa, tanto 
quanto possível, ajustar-se às diferenças de meios, de es
colas e de alunos. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste 
artigo, a duração de cada curso superior, dentre os que 
conferem privilégios para o exercício de profissões libe
rais, passa a ser fixada em horas-aula, com indicação de 
tempo útil e tempo total, de acôrdo com o quadro anexo 
à presente Portaria. 

Art. 2.0 - Tempo útil é o mínimo necessário para exe
cução do currículo fixado para o curso. 

ParágrafO único - Não serão computadas para inte
gralização do tempo útil as horas correspondentes a: 

a) provas e exames; 
b) estudos e exercícios de iniciativa individual; 
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c) estágios supervisionados no que excede a um dé
cimo do número de horas fixado para o curso; 

d) outras atividades que o estabelecimento, pelo ór
gão próprio de sua admissão escolar, exclua ex
pressamente do conceito de hora-aula; 

e) disciplinas em que o aluno seja reprovado. 

Art. 3.0 - Tempo total é o período compreendido entre 
a primeira matrícula e a conclusão do curso. 

§ 1.0 - O tempo total é variável e resultará, em cada 
caso, do ritmo com que seja feita a integralização do 
tempo útil, observado o seguinte quadro de referências: 

a) limite mínimo; 
b) têrmo médio; 
c) limite máximo. 

§ 2.° - Em regime semestral ou trimestral, considerar
se-ão pela metade ou pela quarta parte, respectivamente, 
as horas fixadas para integralização anual do tempo útil. 

ANEXO 3 

Lei n.o 4.769, de 9 de setembro de 1965 

Dispõe sôbre o exercício da profissão de Técnico de Ad
ministração e dá outras providências· 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - O Grupo da Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividade e 
Profissões, anexo ,à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 
1943, é acrescido da categoria profissional de Técnico de 
Administração. 

§ 1.0 - Vetado. 
§ 2.0 - Terão os mesmos direitos e prerrogativas dos 

bacharéis em Administração, para o provimento dos car
gos de Técnico de Administração do Serviço Público Fe
deral, os que hajam sido diplomados no exterior em cur-
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sos regulares de administração, após a revalidação dos 
diplomas no Ministério da Educação e Cultura, bem como 
os que, embora não diplomados, Vetado, ou diplomados 
em outros cursos de ensino superior e médio, contem 
cinco anos, ou mais, de atividades próprias no campo 
profissional de Técnico de Administração. Vetado. 

Art. 2.0 - A atividade profissional de Técnico de Ad
ministração será exercida, como profissão liberal ou não, 
Vetado, mediante: 

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitra
gens, laudos, assessoria em geral, chefia interme
diária, direção superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, plenaja
mento, implantação, coordenação e contrôle dos 
trabalhos nos campos da administração Vetado, 
como administração e seleção de pessoal, organiza
ção e métodos, orçamentos, administração de ma
terial, administração financeira, relações públicas, 
administração mercadológica, administração de 
produção, relações industriais, bem como outros 
campos em que êsses se desdobrem ou aos quais 
sejam conexos; 

c) Vetado 

Art. 3.0 - O exercício da profissão de Técnico de Ad
ministração é privativo: 

a) dos bacharéis em Administração Pública ou de 
Emprêsas, diplomados no Brasil, em cursos regu
lares de ensino superior, oficial, oficializado ou 
reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Con
selho Federal de Educação, nos têrmos da Lei n.o 
4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de 
Administração, após a revalidação do diploma no 
Ministério da Educação e Cultura, bem como dos 
diplomados, até à fixação do referido currículo, por 
cursos de bacharelado em Administração, devida
mente reconhecidos; 

c) dos que, embora não diplomados nos têrmos das 
alíneas anteriores, ou diplomados em outros cur
sos superiores e de ensino médio, contem, Vetado, 
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na data da vigência desta lei, (veto rejeitado pelo 
Congresso Nacional, conforme Diário Oficial de 17 
de novembro de 1965) cinco anos, ou mais, de ati
vidades próprias no campo profissional de Técnico 
de Administração definido no art. 2.0. 

Parágrafo único - A aplicação dêste artigo não pre
judicará a situação dos que, até a data da publicação 
desta Lei, ocupem o cargo de Técnico de Administração, 
Vetado, os quais gozarão de todos os direitos e prerroga
tivas estabelecidas neste diploma legal. 

Art. 4.0 - Na administração pública, autárquica, Ve
tado, é obrigatória, a partir da vigência desta Lei, a apre
sentação de diploma de Bacharel em Administração, para 
o provimento e exercício de cargos técnicos de adminis
tração, ressalvados os direitos dos atuais ocupantes de 
cargos de Técnico de Administração. 

§ 1.0 - Os cargos técnicos a que se refere êste artigo 
serão definidos no regulamento da presente Lei, a ser 
elaborado pela Junta Executiva, nos têrmos do artigo 18. 

§ 2.° - A apresentação do diploma não dispensa a pres
tação de concurso, quando exigido para o provimento do 
cargo. 

Art. 5.0 - Aos bacharéis em Administração é faculta
da a inscrição nos concursos, para provimento das ca
deiras de Administração, Vetado, existentes em qualquer 
ramo do ensino técnico ou superior, e nas:. dos cursos de 
Administração. 

Art. 6.0 - São criados o Conselho Federal de Técnicos 
de Administração (C.F.T.A.) e os Conselhos Regionais de 
Técnicos de Administarção (C.R.T.A.), constituindo em 
seu conjunto uma autarquia dotada de personalidade ju
rídica de direito público, com autonomia técnica, admi
nistrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Tra
balho e Previdência Social. 

Art. 7.0 - O Conselho Federal de Técnicos de Adminis
tração, com sede em Brasília, Distrito Federal, terá por 
finalidade: 

a) propugnar por uma adequada compreensão dos 
problemas administrativos e sua racional solução; 

b) orientar e disciplinar o exercício da profissão de 
Técnico de Administração; 
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c) elaborar seu regimento interno; 
d) dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regio

nais; 
e) examinar, modificar e aprovar os regimentos in

ternos dos Conselhos Regionais; 
f) julgar, em última instância, os recursos de penali

dades impostas pelos C.R.T.A.; 
g) votar e alterar o Código de Deontologia Adminis

trativa, bem como zelar pela sua fiel execução, 
ouvidos os C.R.T.A.; 

h) aprovar anualmente o orçamento e as contas da 
autarquia; 

i) promover estudos e campanhas em prol da racio
nalização administrativa do País. 

Art. 8.0 - Os Conselhos Regionais de Técnicos de Ad
ministração (C.R.T.A.), com sede nas capitais dos Esta
dos e no Distrito Federal, terão por finalidade: 

a) dar execução às diretrizes formuladas pelo Conse
lho Federal de Técnicos de Administração; 

b) fiscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exer
cício da profissão de Técnico de Administração; 

c) organizar e manter o registro de Técnicos de Ad
ministração; 

d) julgar as infrações e impor as penalidades referi
das nesta Lei; 

e) expedir as carteiras profissionais dos Técnicos de 
Administração; 

f) elaborar o seu regimento interno para exame e 
aprovação pelo C.F.T.A. 

Art. 9.0 - O Conselho Federal de Técnicos de Adminis
tração compor-se-á de brasileiros natos ou naturaliza
dos que satisfaçam as exigências desta Lei e terá a se
guinte constituição: 

a) nove membros efetivos, eleitos pelos representan
tes dos sindicatos e das associações profissionais 
de Técnicos de Administração, que, por sua vez, 
elegerão dentre si o seu Presidente; 

b) nove suplentes eleitos juntamente com os mem
bros efetivos. 
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Parágrafo único - Dois terços, pelo menos, dos mem
bros efetivos, assim como dos membros suplentes, serão 
necessàriamente bacharéis em Administração, salvo nos 
Estados em que, por motivos relevantes, isso não seja 
possível. 

Art. 10. - A renda do C.F.T.A. é constituída de: 

a) vinte por cento (20%) da renda bruta dos ..... . 
C.R.T.A., com exceção dos legados, doações ou sub
venções; 

b) doações e legados; 
c) subvenções dos Governos Federal, Estaduais e Mu

nicipais, ou de emprêsas e instituições privadas; 
d) rendimentos patrimoniais; 
e) rendas eventuais. 

Art. 11. - Os C.R.T.A. serão constituídos de nove mem
bros, eleitos da mesma forma estabelecida para o órgão 
federal. 

Art. 12. - A renda dos C.R.T.A. será constituída de: 
a) oitenta por cento (80%) da anuidade estabelecida 

pelo C.F.T.A. e revalidada trienalmente; 
b) rendimentos patrimoniais; 
c) doações e legados; 
d) subvenções e auxílios dos Governos Federal, Esta

duais e Municipais, ou, ainda, de emprêsas e ins
tituições particulares; 

e) provimento das multas aplicadas; 
f) rendas eventuais 

Art. 13. - Os mandatos dos membros do C.F.T.A. e os 
dos membros do C.R.T.A. serão de 3 (três) anos, po
dendo ser renovados. 

§ 1.0 - Anualmente, far-se-á a renovação dos membros 
do C.F.T.A. e dos C.R.T.A. 

§ 2.0 - Para os fins do parágrafo anterior, os membros 
do C.F.T.A. e dos C.R.T.A., na primeira eleição que se 
realizar nos têrmos da presente Lei, terão, 3 (três), o 
mandato de 1 (um) ano, 3 (três) o de 2 (dois) anos, e 
3 (três), mandato de 3 (três) anos. 
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Art. 14. - Só poderão exercer a profissão de Técnico 
de Administração os profissionais devidamente registra
dos no C.R.T.A., pelos quais será expedida a carteira pro
fissional. 

§ 1.0 - A falta do registro torna ilegal, punível, o exer
cício da profissão de Técnico de Administração. 

§ 2.° - A carteira profissional servirá de prova para 
fins de exercício profissional, de carteira de identidade e 
terá fé em todo o território nacional. 

Art. 15. - Serão obrigatOriamente registrados nos 
C.R.T.A. as emprêsas, entidades e escritórios técnicos que 
explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnico de 
Administração, enunciadas nos têonos desta Lei. 

§ 1.0 - Vetado. 

§ 2.0 - O registro a que se refere êste artigo Vetado 
será feito gratuitamente pelos C.R.T.A. 

Art. 16. - Os Conselhos Regionais de Técnicos de Ad
ministração aplicarão penalidades aos infratores dos dis
positivos desta Lei, as quais poderão ser: 

a) multa de 5% (cinco por cento) a 50% (cinqüenta 
por cento) do maior salário mínimo vigente no 
País aos infratores de qualquer artigo; 

b) suspensão de seis meses a um ano ao profissional 
que demonstrar incapacidade técnica no exercício 
da profissão, assegurando-Ihe ampla defesa; 

c) suspensão, de um a cinco anos, ao profissional que, 
no âmbito de sua atuação, fôr responsável, na 
parte técnica, por falsidade do documento, ou por 
dolo, em parecer ou outro documento que assinar. 

§ 1.0 - Vetado. 

§ 2.0 - No caso de reincidência da mesma infração, 
praticada dentro do prazo de cinco anos, após a primei
ra, além da aplicação da multa em dôbro, será deter
minado o cancelamento do registro profissional. 

Art. 17. - Os Sindicatos e Assocaçóes Profissionais de 
Técnicos de Administração cooperarão com o C.F.T.A. 
para a divulgação das modernas técnicM de administra
ção, no exercício da profissão. 
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Art. 18. - Para promoção das medidas preparatórias 
à execução desta Lei, será constituída por decreto do Pre
sidente da República, dentro de 30 dias, uma Junta Exe
cutiva integrada de dois representantes indicados pelo 
D.A.S.P., ocupantes de cargos de Técnico de Administra
ção; de dois bacharéis em Administração, indicados pela 
Fundação Getúlio Vargas; de três bacharéis em Admi
nistração, representantes das Universidades que mante
nham curso superior de Administração, um dos quais in
dicado pela Fundação Universidade de Brasília e os 
outros dois por indicação do Ministro da Educação. 

Parágrafo único. - Os representantes de que trata 
êste artigo serão indicados ao Presidente da República 
em lista dúplice. 

Art. 19 - À Junta Executiva de que trata o artigo 
anterior caberá: 

a) elaborar o projeto de regulamento da presente Lei 
e submetê-lo à aprovação do Presidente da Repú
blica; 

b) proceder ao registro, como Técnico de Adminis
tração, dos que o requererem, nos têrmos do ar
tigo 3.0; 

c) estimular a iniciativa dos Técnicos de Administra
ção na criação de associações profissionais e sin
dicatos; 

d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a 
realização das primeiras eleições para a formação 
do Conselho Federal de Técnicos de Administração 
(C.F.T.A.) e dos Conselhos Regionais de Técnicos 
de Administração (C.R.T.A.). 

§ 1.0 - Será direta a eleição de que trata a alínea d 
dêste artigo, nela votando todos os que foram registrados, 
nos têrmos da alínea b. 

§ 2.° - Ao formar-se o C.F.T.A., será extinta a Junta 
Executiva, cujo acervo e cujos cadastros serão por êles 
absorvidos. 

Art. 20. - O disposto nesta Lei só se aplicará aos ser
viços municipais, às emprêsas privadas e às autarquias e 
sociedades de economia mista dos Estados e Municípios, 
após comprovação, pelos Conselhos Técnicos de Adminis
tração, da existência, nos Municípios em que êsses ser
viços, emprêsas, autarquias ou sociedades de economia 
mista tenham sede, de técnicos legalmente habilitados, 
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em número suficiente para o atendimento nas funções 
que lhes são próprias. 

Art. 21. - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 22. - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de setembro de 1965; 144.° da Independên
cia e 77.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Arnaldo Sussekind 

ANEXO 4 

PROJETO DE LEI N.o 

Dispõe sôbre o estágio de alunos dos estabelecimentos 
de ensino profissional de nível médio e superior em em
prêsas que contratam com o Poder Público e dá outras 
providências. 

Art. 1.0 - As emprêsas concessionárias de serviços pú
blicos, ou adjucatárias de fornecimentos ou execução de 
obras públicas de grande vulto, bem como as beneficiá
rias de incentivos fiscais, proibição da importação de si
milar estrangeiro, ou qualquer outra forma de assistência 
econômico-financeira por parte do Poder Público, ficam 
integradas no sistema de formação de pessoal técnico e 
de mão-de-obra especializada indispensáveis ao desenvol
vimento nacional. 

Art. 2.0 - As emprêsas de que trata o artigo primeiro 
assegurarão o estágio em serviço, para fins de treina
mento e complementação dos estudos técnicos no campo 
de sua especialidade, a alunos dos estabelecimentos de 
ensino profissional dos níveis médio e superior. 

Parágrafo único -:- O número de estagiários será, no 
mínimo, igual a um décimo do total de empregados de 
cada emprêsa. 

Art. 3.0 - Os editais de concorrência para concessão 
de serviços públicos ou adjudicação de obras públicas ou 
de fornecimentos de valor superior a NCr$ 500.000,00 in-
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cluirão, entre as condições a serem atendidas pelos con
correntes, a obrigação de permitirem o estágio a que se 
refere o art. 2.°. 

Art. 4.0 - O estagiário receberá da emprêsa uma bôlsa 
de estudos no valor mensal correspondente a um salário 
mínimo, se aluno de curso superior, e de meio salário 
mínimo, se aluno de curso médio, ficando obrigado a 
observar os horários de trabalho e demais obrigações que, 
na forma da legislação trabalhista, couberam aos em
pregados da emprêsa. 

Art. 5.0 - O estágio de que trata esta lei não importa, 
para nenhum efeito, no estabelecimento de vínculo em
pregatício, e o período de sua duração será considerado de 
efetivo comparecimento às aulas, uma vez cumpridas 
pelo estagiário as obrigações que lhe competirem. 

Parágrafo único - A duração dos estágios não será 
inferior a três nem superior a seis meses. 

Art. 6.0 - Fica instituída a Comissão de Supervisão 
dos Estágios do Pessoal Técnico, a qual será constituída 
de um representante da Divisão de Ensino Superior do 
Ministério da Educação e Cultura, um representante da 
Divisão do Ensino Industrial do mesmo Ministério, um 
representante do Departamento Nacional da Mão-de
Obra e um representante do Conselho Nacional de Edu
cação, os quais serão designados pelo MiIiistro de Esta
do, no prazo de trinta dias a contar da data da publica
ção desta lei. 

Parágrafo único - A Comissão de que trata êste ar
tigo será presidida pelo representante do Conselho Na
cional de Educação e os serviços por ela prestados serão 
considerados manus público de caráter relevante. 

Art. 7.0 - Compete à Comissão de Supervisão dos Es
tágios do Pessoal Técnico orientar e fiscalizar a execução 
dos estágios de que trata esta lei, podendo, para atender 
aos seus trabalhos, requisitar funcionário de qualquer 
órgão do Serviço Público Federal. 

Art. 8.0 - A Comissão de Supervisão dos Estágios do 
Pessoal Técnico submeterá ao Presidente da República, 
por intermédio do Ministro da Educação e Cultura, 
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dentro de noventa dias a contar da data de sua designa
ção, o regulamento desta lei. 

Art. 9.0 - Esta lei entre em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, .... de .............. de 1967, 146.0 da In-
dependência e 79.0 da República. 

·ANEXO 5 

Justificação 

A formação de pessoal técnico de nível médio e supe
rior é uma das mais inadiáveis necessidades do País. 

Cumpre-nos não apenas alargar o campo dessa for
mação como também aperfeiçoar os métodos postos a seu 
serviço, de modo que as nossas disponibilidades em ma
téria de know how e equipamentos técnicos sejam apro
veitadas ao máximo. 

Por outro lado se faz mister imprimir à formação dos 
nossos técnicos de nível superior e de nível médio êsse 
sentido de realismo e objetividade que o ensino pura
mente formal e teórico não consegue proporcionar. Para 
isso, o contato com as situações de trabalho e a partici
pação nas atividades práticas do dia a dia das várias 
profissões são absolutamente indispensáveis. 

O projeto visa não apenas alcançar êsses objetivos, 
como também ampliar a área da integração emprêsa-es
cola, de sorte que as duas instituições possam beneficiar
se reciprocamente e ambas, em esfôrço conjugado, con
tribuir para acelerar o nosso desenvolvimento. 

Não se deve esquecer, por fim, que o projeto, colocando 
a juventude das escolas de nível médio e superior em con
tato direto com as obras que traduzem o nosso esfôrço 
pela conquista do processo, terá o efeito salutar de for
talecer no espírito das gerações mais jovens a crença no 
futuro de nosso País, e constituirá um antídoto ao pessi
mismo e à desesperança. 

Sala das Sessões, em .... de . . . . . . . . . . . . de 1967. 
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ANEXO 6 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
PREVID~NCIA SOCIAL 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE MÃo DE OBRA 

Portaria n.o 1.002, de 29 de Setembro de 1967 
(Publicada no Diário Oficial de 6-10--1967) 

o Ministro de Estado Dos Negócios do Trabalho e Pre
vidência Social, 

Considerando urgente necessidade de criar condições 
que possibilitem o entrosamento emprêsa-escola, visando 
à formação e ao aperfeiçoamento técnico-profissional; 

Considerando que é função precípua das Faculdades e 
Escolas Técnicas vinculadas à Diretoria do Ensino In
dustrial a preparação de técnicos nos moldes e especiali
dades reclamadas pelo desenvolvimento do país; 

Considerando, finalmente, que a prática efetivada, in
clusive nas emprêsas, concorre para que o ensino supe
rior ou tecnológico ofereça melhores resultados; 

Resolve: 

Art. 1.0 - Fica instituída nas emprêsas a categoria de 
Estagiário a ser integrada por alunos oriundos das Fa
culdades ou Escolas Técnicas de nível colegial. 

Art. 2.0 - As emprêsas poderão admitir Estagiários 
em suas dependências, segundo condições acordadas com 
as Faculdades ou Escolas Técnicas, e fixadas em contra
tos-padrão de Bôlsa de Complementação Educacional, dos 
quais obrigatoriamente constarão: 

a) a duração e o objeto da bôlsa que deverão coinci
dir com programas estabelecidos pelas Faculdades 
ou Escolas Técnicas; 

b) o valor da bôlsa, oferecido pela emprêsa; 
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c) a obrigação da emprêsa de fazer, para os bolsistas, 
seguro de acidentes pessoais ocorridos no local de 
estágio; 

d) o horário do estágio. 

Art. 3.° - Os Estagiários contratados através de Bôlsas 
de Complementação Educacional não terão, para quais
quer efeitos, vínculo empregatício com as emprêsas, ca
bendo a estas apenas o pagamento da Bôlsa, durante o 
período de estágio. 

Art. 4.0 - Caberá às Faculdades ou Escolas Técnicas 
o encaminhamento dos bolsistas às emprêsas, mediante 
entendimento prévio, não podendo ser cobrada nenhuma 
taxa pela execução de tal serviço, tanto das emprêsas 
como dos bolsistas. 

Art. 5.0 - O Estagiário não poderá permanecer na em
prêsa, na qualidade de bolsista, por período superior 
àquele constante do contrato de Bôlsa de Complementa
ção Educacional por êle firmado com a emprêsa. 

Art. 6.° - A expedição da Carteira PrOfissional de Es
tagiário, por especialidade, será feita pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, através de seus órgãos 
próprios, mediante apresentação de declaração fornecida 
pelo diretor do estabelecimento de ensino interessado. 

Art. 7.0 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(a) Jarbas G. Passarinho 

ANEXO 7 

ATO N.o 83 DE 27 DE MARÇO DE 1968 

Concessão de horário especial 

O Diretor Executivo da Fundação Getúlio Vargas, no 
uso de suas atribuições estatutárias, e 

Considerando que anualmente aumenta o número de 
servidores que freqüentam cursos nas Escolas da FGV, 
durante o horário de expediente, sem que tenham sido 
ainda estabelecidos quaisquer critérios sôbre o assunto, 
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Resolve: 

1 . autorizar o Diretor Administrativo a conceder ho
rário especial ou meio expediente aos servidores que fre
qüentam cursos nas Escolas da FGV, durante o horário 
de expediente normal dos serviços; 

2. a concessão do horário especial não implicará em 
redução do salário do cargo ocupado pelo servidor e será 
renovada anualmente; 

3. o horário especial será suspenso temporàriamente: 

a) nos dias de feriado escolar ou quando tenham sido 
suspensas as aulas; 

b) nos períodos de férias escolares. 

4. o servidor estudante perderá o direito ao horário 
especial no caso de não cumprimento das seguintes obri
gações: 

a) freqüência mínima de 85% em cada disciplina, 
salvo motivo de doença, devidamente comprovada; 

b) cumprimento dos encargos e trabalhos escolares 
que o classifiquem na metade superior da turma 
respectiva; 

c) aprovação, em primeira época, em tôdas as disci
plinas da série, salvo motivo de doença devidamen
te comprovada. 

5. as Escolas comunicarão à Divisão de Pessoal o não 
cumprimento das obrigações especificadas no item 4. 

6. a presente regulamentação também se aplica aos 
servidores com horário especial já autorizado. 

O presente Ato entra em vigor a partir de 1.0 de março 
de 1968. 

Rio de Janeiro, GB, 27 de março de 1968. 

Alim Pedro 
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ANEXO 8 

QUESTIONARIO DO ALUNO 

ESTAGIO PARA ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇAO 

Monografia 

Centro de Pesquisas Administrativas 
Escola Brasileira de Administração Pública 
Fundação Getúlio Vargas 

Prezado(a) Aluno(a) 

:S::ste questionário faz parte de um estudo sôbre es
tágio. Pedimos sua colaboração no sentido de que o res
ponda da melhor maneira possível, para o que solicita
mos atenciosa leitura preliminar. Consoante recente de
liberação do Conselho Federal de Educação, o estágio de 
treinamento passou a ser exigência para o recebimento 
de diploma. Precisamos de sua ajuda para poder solu
cionar êsse problema. Dêste modo, você e sua Escola es
tarão juntos no mesmo objetivo. 

Nome 
Sexo 
Idade 
Nome da Escola em que estuda ..................... . 

Série e turma em que se encontra ................... . 

1 . Trabalha, atualmente? 
a. ( ) sim 

desde 

onde? 
b. ( ) não 

2. Já foi, ou ainda é, estagiário? 
a. ( ) sim 
b. ( ) não 
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3. Por que foi, ou ainda é, estagiário? 
(Numerar de 1 a 3 as alternativas que melhor des
crevem sua situação) 
a. ( ) por necessidade financeira 
b. ( ) para aquisição de maiores conhecimen

tos práticos 
c. ( ) para obtenção de emprêgo como técnico, 

uma vez adquirido o diploma. 
d. ( ) facilidade de adaptar o tempo de estudo 

e o de trabalho 
e. ( ) para atendimento de exigência do Con

selho Federal de Educação 
f. outro(s) ................................. . 

4. A(s) instituição(ões): em que estagiou mostrou-se 
(aram-se) interessada(s) em seu progresso, pres
tando assistência durante o trabalho? 
a. ) sim 

em qual(is) estágios(s), e de que forma? 

b. ( não 
em qual (is) estágio (s), e por quê? ......... . 

c . ( ) mais ou menos 

em qual(is) estágios(s), e de que forma? 
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5. Em sua Escola existe um órgão, comissão ou pessoa 
encarregado de estágios? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 
c. ( ) não sei 

6 . ~sse órgão, comissão ou pessoal, dedica-se a essa 
tarefa 

a. 
b. 
c. 
d. 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

exclusivamente 
principalmente 
parcialmente 
não sei 

7. De que maneira se compõe? 

(Indique o número) 

de professor (es) de tempo integral 
de tempo parcial 

de aluno(s) 
de funcionário (s) 

outro(s) ..................................... . 

8. Como conseguiu o estágio? 

através: 
a. ( ) da Direção da Escola 
b. ( ) do órgão, comissão ou pessoa competente 
c. ( ) de um amigo 
d . ( ) de colegas estagiários 
e. ( ) de colegas já formados 
f. ( ) por iniciativa própria 
g. outro(s) ................................ . 
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9. Em que espécie de instituição estagiou, ou estagia? 

a. ( ) órgão da administração direta do go-
vêrno (Ministérios) 

b. ( ) autarquia 
c. ( ) sociedade de economia mista 
d. ( ) fundação criada pelo Poder Público 
e. ( ) emprêsa pública 
f. ( ) emprêsa privada 
g. ( ) sociedade civil 

10. Qual o motivo da cessação do(s) estágios (s)? 

a. ( ) término do prazo para estágio 
b. ( ) redução de pessoal 
c. ( ) deficiência de produtividade 
d. ( ) desinterêsse da instituição 
e. ( ) desinterêsse do estagiário 
f. ( ) doença 
g. ( ) excesso de trabalho 
h. ( ) incompatibilidade com as atividades es-

colares 
i. ( ) desajustamento ao trabalho 
j. ( ) desajustamento ao grupo 

k. outro(s) 

11 . Quais as possibilidades de a instituição em que es
tagia (ou trabalha) admitir outros estagiários de 
administração? 

a. ( ) muitas 
b. ( ) algumas 
c. ( ) poucas 
d. ( ) nenhuma 
e. ( ) não sei 
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Anexo à questão número 9: 

Para cada estágio que tenha tido, preencher o quadro abaixo: 
Estágios Realizados 

Período de estágio Salário Horário Supervisionado? Atribuições NOME DA INSTITUIÇÃO desde - até (NCr$) (sim ou não) (rotineiras e técnicas) (mês, ano e série) 

ObservaÇões: Especificar como se realizava ou se realiza a supervisão. 



12. Em caso positivo, que tipos de atividades poderão, 
a seu ver, ser atribuídas aos estagiários? 

13. Qual a sua opinião sôbre os estágios que realizou, 
ou realiza? 

(Enumerar de 1 a 3 as alternativas que melhor des
crevem sua situação) 
a. ( ) dão ao estagiário uma visão real dos pro

blemas que vai encontrar como técnico 
b. ( ) enriquecem, fàcilmente e ilustram a 

aprendizagem teórica 
c. ( ) representam apenas trabalho burocráti

co do tipo mais elementar 
d. ( são apenas um emprêgo, como qllalquer 

outro 
e . ) valem pela conveniência de horário e 

pela remuneração 
f. ) são de pequeno valor como campo de ex-

periência 
g. outro(s) ................................ . 

14. Utilize o espaço em branco para sugestões que jul
gar oportunas para melhor encaminhar a solução 
do problema (fatôres que influem no êxito do es
tágio) 

146 



ANEXO 9 

QUESTIONARIO DE EX-ALUNO 

ESTAGIO PARA ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇAO 

Morwgrafia 

Centro de Pesquisas Administrativas 
Escola Brasileira de Administração Pública 
Fundação Getúlio Vargas . 

Prezado(s) Sr. (a) 

1!:ste questionário faz parte de uma pesquisa que ob
jetiva servir de base para uma análise do problema de 
estágios de treinamento. Como o Conselho Federal de 
Educação tornou obrigatório o estágio de treinamento 
para recebimento de diploma, as informações que nos pu
der fornecer são de fundamental importância para nós, 
em vista de sua prévia experiência do tempo de estudan
te. Desta maneira, mais uma vez estará ajudando sua 
Escola e os estudantes que poderiam ter sido seus colegas 
nos bancos escolares e que desejam sê-lo na vida profis
sional. 

Nome 
Sexo 
Idade 
Nome e localização da Escola onde estudou ........... . 

Ano da diplomação ................................ . 

1. Qual o número de estágios que realizou? 

2. Pede-se preencher o anexo relativo aos estágios rea
lizados, bem como atribuições, ordenado e horário. 
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3. Por que motivos procurou estágios? 
(Ordenar, atribuindo o número 1 ao que julgar 
mais importante, e assim sucessivamente) 
a . ( ) por necessidade financeira 
b. ( ) para aquisição de maiores conhecimen

tos práticos 
c. ( ) facilidade de adaptar o tempo de estudo 

e o de trabalho 
d. outro(s) ....................... " ... , ... . 

4. Em que espécie de instituição estagiou? 
a . ( ) órgão da administração direta ou do go-

verno (Ministérios) 
b. ( ) autarquia 
c . ( ) sociedade de economia mista 
d. ( ) emprêsa pública 
e. ( ) fundação criada pelo Poder Público 
f. ( ) emprêsa privada 
g. ( ) sociedade civil 

5. A(s) instituição (ões) em que estagiou mostrou-se 
(aram-se) interessada(s) em seu progresso,: pres
tando assistência durante o trabalho? 
a. ( ) sim 

em qual(is) estágio(s), e de que forma? 

b. ( ) não 
em qual(is) estágio(s), e por quê? ......... . 

c . ( ) mais ou menos 
em qual(is) estágio(s), e de que forma? .... 
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Anexo à Questão número 2: 

Preencha o quadro abaixo: 
Es~glos Realizados 

Período de estágio Salário Horário Supervisionado 1 Atribuições NO ME DA INSTITUIÇÃO desde - até (NCr$) (sim ou não) (rotineiras e técnicas) (mês, ano e série) 

.. " 

Observações: Especificar como se realizava a supervisão. 



6. Durante o (s) estágio (s) que realizou, adquiriu al
guma prática que tenha sido de utilidade para sua 
vida profissional? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 
c. ( ) r.nuito pouca 

'1. Explique sucintar.nente de que r.nodo lhe foi útil a 
prática adquirida no(s) estágio(s) que realizou 

8. Durante o(s) estágio(s) que realizou, teve oportuni
dade de introduzir r.nodificações nas rotinas de 
trabalho? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 
c. ( ) r.nuito poucas 

9 . Encontrou algur.na resistência quando sugeriu a 
aplicação de novas técnicas? 

a. ( ) não 
b. ( ) sim 

( ) ostensiva 

( ) por parte de todos os fun-
cionários 

( ) por parte da r.naioria 
( ) por parte de alguns 

( ) velada 

( ) por parte de todos os fun-
cionários 

( ) por parte da r.naioria 
( ) por parte de alguns 
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10. A que atribui a resistência encontrada? 
a. ( ) deficiência própria 
b. ( ) falta de interêsse por parte da adminis

tração 
c. ( ) falta de aceitação por parte dos funcio

nários mais antigos 
d. outro(s) ................................. . 

11 . A instituição possuía um setor ou pessoa encarre
gada do treinamento de estagiários? 
a. ( ) sim 
b. ( ) não 
c. ( ) não sei 

12. Considera o estágio indispensável para a formação 
do técnico? 
a. ( ) sim 
b. ( ) não 

13. Por quê? 

14. Foi convidado(a) para continuar na instituição 
após o término do contrato? 
a. ( ) sim 
b. ( ) não 

15. Em caso afirmativo, aceitou o convite? 
a. ( ) sim 
b. ( ) não 

Justifique ............................... . 
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16. Quais deveriam ser, em sua opinião, os objetivos do 
estágio? 

17. Utilize o espaço em branco para sugestões que jul
gar oportunas (opinião sôbre os estágios que rea
lizou, fatôres que influem no êxito ou fracasso do 
estágio e outras opiniões que desejar manifestar) 

ANEXO 10 

QUESTIONARIO DE EMPREGADOR 

ESTAGIO PARA ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇAO 

Monografia 

Centro de Pesquisas Administrativas 
Escola Brasileira de Administração Pública 
Fundação Getúlio Vargas 

Prezado Senhor 

1!:ste questionário faz parte de um estudo sôbre está
gios de estudantes universitários. Pedimos sua colabora
ção no sentido de que o responda da melhor maneira pos
sível, para o que solicitamos o obséquio de que o leia com 
atenção antes de preenchê-lo. Consoante recente delibe
ração do Conselho Federal de Educação, o estágio de trei-
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namento passou a ser exigência para o recebimento de 
diploma. Precisamos de sua ajuda, e de sua Instituição, 
para poder solucioná-lo. Dêste modo, estaremos contri
buindo para melhorar as condições de trabalho e apren
dizagem do estudante de administração, e possivelmente 
para dotar as Instituições públicas e privadas de pessoal 
mais familiarizado, ao deixar a Escola, com a realidade 
administrativa brasileira. . 

Nome da Instituição ............................... . 

Caracterização da Instituição ....................... . 

Enderêço (rua, número, bairro, cidade, telefone) ..... . 

Nome do entrevistado 

Cargo atual 

Local da entrevista 

Nome do entrevistador 

1. A instituição admite estagiários? 

a. ( ) sim 

( ) do sexo masculino 
( ) do sexo feminino 

b. ( ) não 

( ) do sexo masculino 
( ) do sexo feminino 
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2. A instituição possui, atualmente, estagiários estu
dantes? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

Quantos? ( ) até 2 
( ) de 3 a 5 
( ) mais de 5 

3. Em caso afirmativo, pretente continuar a admitir 
estagiários? 

a. ) sim 

) em futuro próximo (1967-68)? .. 

) em futuro remoto (aproximada-
mente quando)? .............. . 

b. ( não 

Por quê? 

4. Se a instituição não possui atualmente estagiários 
estudantes, tem interêsse em admiti-los? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

5. Há quanto tempo essa instituição admite estagiá
rios? 
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a. ( ) há um ano ou menos 
b . ( ) há mais de um e menos de dois anos 
c . ( ) há mais de três anos 
d. ( ) jamais admitiu 



~. 

7. 

8. 

Os estagiários recebem remuneração? 

a. ( ) sim 

( ) inferior ao salário mínimo regio-
nal 

( ) mais de um e menos de dois salá-
rios mínimos regionais 

( ) mais de dois salários mínimos re-
gionais 

) variável 

b. ( ) não 

Existe, na instituição, preferência por alunos esta-
giários de algum curso superior específico? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

Qual(is) ? 

(Ordenar, atribuindo o número 1 à área de maior 
interêsse, e assim sucessivamente) 

a. ( ) Administração 
b. ( ) Engenharia 
c. ( ) Economia 
d. ( ) Direito 
e. ( ) Medicina 
f. ( ) Agronomia 
g. ( ) Arquitetura 
h. ( ) Geologia 
i. ( ) Qualquer curso, dependendo da qualifi-

cação do estagiário 

j. outro(s) ................................. . 
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9. A - Por quem é feita a supervisão dos estudantes 
estagiários? 

( ) pelo chefe imediato 
( ) por um professor da Escola 
( ) por ambos 
( ) não há supervisão 

outra forma ............................. . 

9. B - De que maneira é feita a supervisão? 

( ) relatório do chefe 
( ) relatório do professor 
( ) relatório de ambos 
( ) relatório do aluno 
( ) ficha do chefe 
( ) ficha do professor 
( ) ficha de ambos 

outro(s) ................................ . 

10. Se a instituição já teve, ou tem, estagiários de ad
ministração, de que tipo foi, ou é, a colaboração 
prestada? 

a. ( ) ótima 
b. ( ) satisfatória 
c. ( ) regular 
d. ( ) deficiente 
e. ( ) muito variável, ora muito boa, ora muito 

fraca 

g. outro(s) ................................. . 
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11. Se já teve estagiários, e não pretende mais admiti
los, concordaria a instituição em enunciar os prin
cipais motivos dessa decisão? 

(Ordenar, atribuindo o número 1 ao motivo que 
julgar mais importante, e assim sucessivamente) 

a. 
b. 

c. 
d. 

e. 
f. 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

de ordem econômica 
desinterêsse pelo trabalho demonstrado 
pelo estagiário 
descumprimento do horário estabelecido 
perturbação e tumulto da ordem dos 
trabalhos 
dificuldades de ordem legal 
difícil ajustamento do estagiário às ta
refas atribuídas e normas existentes 

g. outro(s) ................................. . 

12 . O horário para estagiários é, ou foi: 

a. ( ) integral (Número de horas por semana) 

b. ( ) parcial (Número de horas por semana) 

c . ( ) por tarefa 

13 . Durante a época de prestação de exames, são dadas 
facilidades e licenças especiais aos estudantes es
tagiários? 
a. ( ) sim 
b. ( ) não 

14. O horário do estágio modifica-se durante as férias 
escolares? 

a. 
b. 

( ) sim 
( ) não 

especifique 
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15. E a remuneração, é a mesma? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

especüique 

16. A seleção dos estagiários é feita 

a. ( ) pela escola 
b. ( ) pela entidade empregadora 
c. ( ) por um acôrdo entre ambas 

17. Quais, a seu ver, os melhores critérios para seleção 
de estagiários? 

a. 
b. 
c. 
d. 

e. 
f. 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

médias de aproveitamento na escola 
indicação e depoimento da escola 
exames psicotécnicos 
experiência prévia em ramos paralelos 
de atividades 
testes teórico-práticos na instituição 
entrevistas 

g. outro(s) ................................. . 

18. Existe algum vínculo empregatício do estagiário 
com a instituição? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

especifique 

( ) contrato 
( ) nomeação 

outro(s) ........................... . 
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19. De acôrdo com os interêsses e critérios da institui
ção, o estágiário deve estar freqüentando 

a. ( ) qualquer série 
b. ( ) a penúltima série 
c. ( ) a última série 

20. Por quê? 

21. Que tipo de tarefas costumam ser dadas aos esta
giários? 

a. Dentro sômente da especialidade profissional 
do estagiário 

( ) sim 
( ) não 

b . ( ) técnicas 

em que áreas? 

c. ( ) rotineiras, auxiliares 

especifique 

d. ( de rodízio 

e. outro(s) 
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22. Após o término do estágio e sua diplomação, têm os 
estagiários possibilidades de aproveitamento? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

em que condições? (especüique) ........... . 

23. Utilize o espaço em branco para sugestões que jul
gar oportunas para melhor encaminhar a solução 
do problema 

ANEXO 11 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA 
PROFESSORES 

ESTAGIO PARA ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇAO 

Monografia 

Centro de Pesquisas Administrativas 
Escola Brasileira de Administração Pública 
Fundação Getúlio Vargas 

Nome da Escola .................................... . 
Enderêço ......................................... . 
Telefone ......................................... . 
Data da fundação ................................. . 
Nome do entrevistado ............................. . 
Cargo atual ....................................... . 
Nome do entrevistador ............................. . 
Local da entrevista ................................ . 
Data da entrevista ................................. . 
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1. A Escola tem alguma experiência no campo do es
tágio de treinamento profissional para estudantes 
universitários? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

2 . Existe algum órgão, comissão ou pessoa, incumbido 
de providenciar estágios para os alunos? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 
c. ( ) não sei 

3. Em caso afirmativo, o órgão, ou comissão, como se 
compõe? 

Indique o número 

de professor(es) de tempo integral 
de tempo parcial 

de aluno(s) ................. . 
de funcionário(s) .................. . 

outro(s) 

4. Em sua opinião, a EBAP deveria possuir algum 
órgão que se dedicasse a essa tarefa 

a. 
b. 
c. 
d. 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

exclusivamente 
principalmen te 
parcialmente 
não sei 

5. É de seu conhecimento que o Conselho Federal de 
Educação (em parecer de 1966) passou a exigir 6 
meses de estágio supervisionado para a concessão 
do diploma de bacharel em administração? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 
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6. Para o cumprimento dessa exigência, deveriam ser 
tomadas as seguintes medidas: 

a. 

b. 

c. 

( ) 

( ) 

( 

campanha de esclarecimento junto aos 
órgãos governamentais e as emprêsas 
legislação referente a estágio (em órgãos 
governamentais e em emprêsas) 
entrosamento das escolas e órgãos go
vernamentais e emprêsas privadas 

d. outro(s) 

7. Concorda em que os estágios devam ser supervisio
nados? 

a. ( ) sim 
b. ( ) não 

7. a. Em caso afirmativo, os resultados devem ser 
apresentados por meio de: 

a. ( ) relatório do chefe 
b. ( ) relatório do professor 
c. ( ) relatório de ambos 
d. ( ) relatório do aluno 
e. ( ) ficha ao chefe 
f. ( ) ficha do professor 
g. ( ) ficha ao aluno 

h. outro(s) 

7. b. Em caso negativo, justifique 
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8. A Escola deve preferir estágios em 

a. ( ) órgão da administração direta do Go-
vêrno (Ministérios) 

b. ( ) autarquias 
c. ( ) sociedade de economia mista 
d. ( ) emprêsa pública 
e. ( ) fundação criada pelo Poder Público 
f. ( ) emprêsa privada 
g. ( ) qualquer tipo de instituição 
h. ( ) não sei 

9. Quais, a seu ver, os principais motivos que levam 
os alunos a procurar estágios? 
a. ( ) treinamento profissional 
b. ( ) exigência do Conselho Federal de Edu

cação 
c . ( ) financeiros 
d. ( ) tentativa de assegurar emprêgo como 

técnico, uma vez adquirido o diploma 

e. outro(s) 

10. A seu ver, deveria a Escola, no que se refere a es
tágios 

a. ( ) criar condições para que todos os alu
nos interessados possam realizá-los 

( ) procurando entrar em contato 
com emprêsas que nunca tiveram 
estagiários de administração 

( ) preparando material informativo 
para as emprêsas 

( ) organizando visitas de em presá-
rios à EBAP 

b. ( ) entregar essa tarefa aos próprios alunos 
c. ( ) criar um órgão destinado especificamen

te à solução do problema de estágio 
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d. outro(s) ................................. 
.......................................... . 
........................................... . 
.......................................... . 

11 . Utilize o espaço em branço para sugestões que jul
gar oportunas para melhor encaminhar a solução 
do problema 

............................................... 

................................................ . 

........... , ................................... . 

.............................................. . 

ANEXO 12 

REGULAMENTO DOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS 
EM SANTA CATARINA 

CAPÍTULO I 

Dos Estágios Supervisionados 

Art. 1.0 - Nos têrmos do Art. 2.0 da Portaria Minis
terial n.o 237, de 2 de agôsto de 1966, publicada no Diário 
Oficial da União, n.o 161, de 25 de agôsto de 1966, Minis
tério da Educação e Cultura, "para obterem o diploma, 
os alunos do Curso de Administração serão obrigados a 
realizar um estágio supervisionado de seis meses, junto 
a órgão do serviço público ou a emprêsa privada, segundo 
a sua opção, respeitado o disposto no Art. 2.0, parágrafo 
único, letra c, da Portaria Ministerial n.o 159/65." 

Art. 2.0 - Entende-se por estágio supervisionado o 
desempenho de atividades relacionadas com pesquisas, 
execução de trabalhos práticos ou de ensino, nas quais 
sejam aplicados conhecimentos e técnicas incluídos no 
campo da administração geral ou específica, sob a ori
entação direta de um dos membros da Comissão Perma
nente de Estágios (COPES), ou de técnicos de renomada 
experiência ou conhecimentos especializados, de acôrdo 
com o Programa de Estágio aprovado pela mesma Co
missão. 
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§ 1.0 - o estágio supervisionado terá a duração mí
nima de 6 (seis) meses, desenvolvido num mínimo de 350 
(trezentas e cinqüenta) horas efetivas de trabalho. 

§ 2.° - A integralização do tempo de estágio poderá 
ser feita parceladamente, de acôrdo com o(s) Progra
ma(s) de Estágio aprovado(s) pela COPES. 

§ 3.° - Os 6 meses de estágio poderão ser cumpridos de 
uma só vez, ou parceladamente, em uma ou mais insti
tuições, sendo facultado ao aluno apresentar um pro
grama superior à exigência legal. 

Art. 3.0 - Cada aluno elaborará e cumprirá individual
mente o seu Programa de Estágio, do qual deverão cons
tar obrigatóriamente os seguintes elementos: 

I - Justificação do programa, constando de: 

a) Indicação precisa dos objetivos gerais e 
e específicos do estágio. 

b) Indicação do órgão do serviço público ou 
emprêsa privada em que o estágio se rea
lizará. 

c) Indicação da especialidade ou da área per
tencente ao campo da administração sôbre 
a qual versará o estágio. 

d) Indicação do período em que se realizará 
o estágio 

e) Indicação do Supervisor do Estágio esco
lhido. 

II - Programa de trabalho, constando de: 

a) Indicação detalhada das diversas etapas 
em que se dividirá o estágio, ordenando sis
temàticamente a matéria a ser abordada 
de acôrdo com os objetivos fixados. 

b) Programação indicativa da aplicação do 
tempo durante o estágio. 

III '- Programa de leituras, em que será indicado o 
estagiário, sôbre o qual toma-se obrigatória a 
apresentação de relatórios-síntese, periôdica
mente. 

Art. 4.° - O Programa de Estágio deverá ser apresen
tado à COPES em 3 (três) vias, a qual se manifestará 
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sôbre o mesmo, ouvidos o Supervisor de Estágio, indicado 
pelo aluno e a entidade na qual o estágio deverá ser rea
lizado. 

Parágrafo único - No caso da escolha do Supervisor 
de Estágio recair em técnico não integrante da COPES, 
esta deverá antecipadamente manifestar-se sôbre o as
sunto. 

Art. 5.0 - É permitido ao estagiário receber compen
sações pecuniárias pela atividade exercida. 

Art. 6.0 - Aprovado o Programa de Estágio pela 
COPES, passará o mesmo às mãos do Supervisor de Es
tágio escolhido pelo aluno, o qual se encarregará de zelar 
pela sua fiel execução, competindo-lhe: 

a) acompanhar a realização do estágio, mediante re
latórios mensais apresentados pelo estagiário, 
aprovando-os ou não; 

b) acompanhar a execução do programa de leituras 
através dos relatórios-síntese elaborados pelo es
tagiário, aprovando-os ou não; 

c) prestar assistência técnica ao estagiário na solu
ção dos problemas que lhes forem por êste apre
sentados; 

d) elaborar e encaminhar à COPES parecer sôbre a 
eficiência do estágio realizado sob a sua super
visão. 

Art. 7.0 - Poderá habilitar-se à realização do estágio 
o aluno que tiver sido aprovado em tôdas as cadeiras do 
ciclo básico, até, no máximo, dois anos após a conclusão 
da última cadeira do ciclo profissional do Curso de Ad
ministração. 

Art. 8.0 - Durante a realização do estágio, o aluno 
apresentará ao seu Supervisor relatórios mensais, anali
sando detalhadamente a execução do Programa traçado, 
bem como formulando opiniões e emitindo conceitos que 
permitam a avaliação do seu aproveitamento. 

§ 1.0 - É obrigação do estagiário apresentar periodi
camente ao Supervisor os relatórios-síntese sôbre a 
bibliografia compulsada. 

§ 2.° - Dos relatórios mensais deverá constar obri
gatoriamente, mapa demonstrativo dos dias do mês res-

166 



pectivo e o horário correspondente à efetiva atuação do 
estagiário, devidamente visada pelo dirigente da enti
dade. 

CAPÍTULO II 

Da Comissão Permanente de Estágios 
Supervisionados (COPES) 

Art. 10. - Fica criada a Comissão Permanente de 
Estágios Supervisionados (COPES) composta de cinco 
(5) membros, professôres da ESAG ou técnicos contra
tados para o ITAG, competindo-lhe: 

a) apreciar, aprovando ou rejeitando, os Programas 
de Estágio apresentados pelos alunos da ESAG ou
vidos os respectivos Superior de Estágio e a en
tidade na qual o programa deverá cumprir-se; 

b) manter entendimentos com entidades públicas ou 
privadas em condições de proporcionar oportuni
dades de estágio aos alunos da ESAG, divulgando 
suas atividades; 

c) manter contato permanente com entidades con
gêneres, visando o aprimoramento do presente Re
gulamento, cujas modificações serão propostas à 
Congregação; 

d) apresentar semestralmente ·à Congregação Rela
tório das suas atividades, acompanhando a relação 
dos laudos cujos estágios tenham sido concluídos 
no período, incluindo cópia dos pareceres dos res
pectivos Supervisores de Estágio, bem como opi
nando sôbre a validade de cada estágio; 

e) deliberar sôbre os assuntos que lhes sejam sub
metidos pelo Presidente, respeitando êste Regula
mento, o Regimento da ESAG e a legislação em 
vigor. 

"Art. 11. - Os membros da COPES serão nomeados 
pelo Diretor da ESAG, ouvido o Conselho Departamental, 
que, dentre êles, escolherá o Presidente da Comissão." 

Art. 12. - A COPES reunir-se-á sempre que convocada 
pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros, fun
cionando numa das dependências da ESAG. 

Art. 13. - As decisões da COPES serão sempre toma
das por maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de 
qualidade. 
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CAPÍTULO UI 

Disposições Gerais 

Art. 14. - Os casos omissos serão resolvidos pela 
COPES, com recurso à Congregação da ESAG. 

Aprovado em reunião Extraordinária da Congregação 
de 10-4-68. 

ANEXO 13 

METAS DO DEPARTAMENTO DE ESTÁGIO 

Escola de Administração de Emprêsas de São 
Paulo, da Fundação Getúlio Vargas 

1. Desenvolver uma política de estágios a curto, mé
dio e longo prazos a ser executada pelos órgãos 
competentes. 

2. Fomentar campanhas de divulgação de estágios vi
sando aumentar o número de ofertas. 

3. Desenvolver gestões no sentido de evitar que as 
ofertas sejam feitas aleatOriamente, tentando tor
nar o fluxo de ofertas constantes e em dose sufi
ciente. 

4. Cadastrar emprêsas, objetivando obter mais ofer
tas no futuro e controlar o fluxo de estágios. 

5. Cadastrar os alunos e oferecer os seus préstimos 
para que as emprêsas realizem o recrutamento nas 
próprias dependências da Escola. 

6. Manter contatos permanentes com a Emprêsa, em 
sinal de atenção, tornando a sua imagem positiva 
junto a ela. 

8. Utilizar meios de comunicações eficientes para dar 
ciência aos alunos dos estágios ofertados. 

9. Criar um dispositivo administrativo para controlar 
o preenchimento. das vagas. 
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10. Acompanhar o estágio de cada aluno, através dos 
relatórios por êle elaborado, orientando-o nas suas 
dificuldades. 

11. Fomentar, junto ao corpo docente, uma política fa
vorável a auxiliar o aluno-estagiário nas suas ne
cessidades como tal. 

12. Orientar a Emprêsa quanto às potencialidades do 
estagiário e sôbre a melhor maneira de programar 
o seu estágio para torná-lo cada vez mais eficiente. 

ANEXO 14 

FICHA USADA PELA E.A.E.S.P. 

Pedido de Estágio 

PARA USO DA SECRETARIA: Pedido n.O •••• Plano .. 

NOME ........................................... . 
Enderêço completo (S. Paulo) ....................... . 
Bairro ............ Zona Postal ...... Fone ....... . 
Enderêço em outra cidade ........................... . 
Bairro ............ Zona Postal ...... Fone ....... . 
Nascimento .... / .... / . . .. Local e Estado .......... . 

O ALUNO DESEJA: 

1. Estágio: Com Remuneração o Indiferente o 

2. Area Empresarial 1nd. Com. Agric. Bancos Outros 
O O O O O 

(especificar) 

3'. Departamento Específico? Qual? ............... . 
4. Area dentro da Emprêsa ....................... . 

Tempo Disponível: Por dia ........................ . 
Por semana .................... . 
Por mês ....................... . 
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Experiência Profissional (Especificar na ordem: Emprêsa 
- área de trabalho, funções e tempo que ocupou cada 
cargo) 

Observações 

DATA DO PEDIDO ..... / ..... / .... 

Assinatura do requerente 

Redija no verso notas complementares sôbre sua expe
riência profissional e indique outros cursos que fêz. 

~(;p 

/:
'~ 

.~.) 

1..,.' 

" .. f") 
~. 

/~ 
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Cadernos de Administração Pública 

ADMINISTRAÇãO GERAL 

2 - Planejamento do Desenvolvimento Econõmico - ROBERTO DE OLIVEIRA 
de Paises Subdesenvolvidos CAMPOS 

8 - Confronto entre a Administração Pública e a 
Administração Particular 

9 - Relações Humanas na Indústria 
11 - As Corporações Públicas na Grã-Bretanha 
15 - A Justiça Administrativa na França 
16 - O Estudo da Administração 
19 - A Era do Administrador Profissional 
21 - Assistência Técnica em Administração Pública 
23 - Introdução à Teoria Geral de Administração 

PÚblica 
25 - A Justiça Administrativa no Brasil 

29 - O Conselho de Estado Francês 
30 - A Profissiografla do Administrador 
31 - O Ambiente na Administração Pública 
33 - Planejamento 
34 - Execução Planejada 
35 - Como Dirigir Reuniões 
37 - Contrõle dos Gastos Eleitorais 

38 - Procedimento para "Forçar" Acôrdo 
39 - Relações Humanas nas Atividades Modernas 
40 - O Govêrno Estadual nos Estados Unidos 
43 - O Assessoramento da Presidência da República 
44 - Taylor e Fayol 
45 - A Administração Civil na Mobilização Bélica 
48 - Introdução aos Testes Psicológicos 
49 - Gênesis do Ensino de Administração Pública 

no Brasil 
50 - Uma Teoria Geral de Planejamento 
51 - Introdução ao Planejamento Regional 
58 - Processo Decisório - Curso Pilõto na EBAP 

61 - O Aumento do Preço do Aço da C. S. N. 
Estudo de um Caso 

65 - Uma Crise de Autoridade 
66 - Condições de Vida e Planejamento Físico 

68 - Um Litígio Administrativo 

ADMINISTRAÇãO DE PESSOAL 

5 - Alguns Aspectos do Treinamento 
7 - Pequena Bibliografia sõbre Treinamento 

12 - As Funções do Administrador de Pessoal no 
Serviço Públ!co 

13 - Dois Programas de Administração de Pessoal 
27 - ClasSificação de Cargos 
36 - Em Busca de Executivos para Cargos de Di

reção Geral 
56 - Formação para a Administração Pública - I 
59 - Laboratório de Sensibll!dade - Um Estudo 

Explora tórl o 

- BENEDICTO SILVA 
-E. DAYA 
~ GUSTAVO LESSA 
- FRANÇOIS GAZIER 
- WOODROW WILSON 
- BENEDICTO SILVA 
- BENEDICTO SILVA 

- PEDRO MU80Z AMATO 
- J. GlJILHERME DE 

ARAGãO 
- FRANÇOIS GAZIER 
- MIRA Y LOPEZ 
- ROSCOE MARTIN 
- PEDRO MU80Z AMATO 
- HARLOW S. PERSON 
- EUGENE lilAUDSEPP 
- GERALDO WILSON 

NUNAN 
- IRVING J. LEE 
- ROBERT WOOD JOHNSON 
- GEORGE W. BEMIS 
- CLEANTHO P. LEITE 
- BENEDICTO SILVA 
- BENEDICTO SILVA 
- RUTH SCHEEFFER 

- BENEDICTO SILVA 
- BENEDICTO SILVA 
- JOHN R. P. FRIEDMANN 
- MARIA PIA DUARTE 

GOMES 

- FRANK F. SHERWOOD 
- EURICO MADEIRA 
- FRANCISCO WHITAKER 

FERREffiA 
- CLOVIS ZOBARAN MON

TEIRO 

- A. FONSECA PIMENTEL 
- A. FONSECA PIMENTEL 

- HENRY REINING JR. 

- J. DE NAZARÉ T. DIAS 

- ROBERT N. MACMURRAY 
- RIVA BAUZER 

- FELA MOSCOVICI 
60 - Politica e Administração de Pessoal: Estudo de 

Dois Casos - CARLOS VERíSSIMO DO 
AMARAL E KLEBER TA
TINGE DO NASCIMENTO 

63 - Formação para a Administração Públ!ca - II - RIV A BAUZER 
70 - A Administração de Pessoal Vista pel06 Chefes 

de Serviço 

71 - O Processo Decisório no Serviço do Pessoal 

72 - O Assessoramento Legislativo 
73 - A Reforma Administrativa de 1967 
75 - Estágios de Treinamento para Estudantes de 

Administração - Uma Experiência da EBAP 

- ASTÉRIO DARDEAU 
VIEIRA 

- ASTÉRIO DARDEAU 
VIEffiA 

- ANA MARIA BRASILEIRO 
- J. DE NAZARÉ T. DIAS 

- MARINA BRANDAO 
MACHADO 

77 - Formação para a Administração Pública - III - 'RIVA BAUZER 



ADMINISTRAÇãO DE MATERIAL 

14 - Centralização de Compras para o Serviço 
Público - JOHN R. SIMPSON 

ADMINISTRAÇãO MUNICIPAL 

17 - Teoria das Funções Municipais 
18 - Curso de Administração Municipal - Programa 

e Justificação 

26 - Panorama da Administração Municipal Brasi
leira 

46 - A Moderna Administração Municipal 

57 - Organização do Município 

ORGANIZAÇãO E ~TODOS 

4 - Teoria dos Departamentos de Clientela 
10 - A Departamentallzação no Nivel Ministerial 
20 - O & M na Administração Inglêsa 
22 - O & M na Administração Sueca 
28 - Principais Processos de Organização e Direção 

42 - Uma Análise das Teorias de Organização 

53 - Introdução ao PERT Básico 
54 - Estudos de Organização: Dois casos 

67 - Uma Análise de Sistemas Administrativos 

RELAÇOES PÚBLICAS 

1 - Relações Públicas, Divulgação e Propaganda 
3 - Publicidade Administrativa 

24 - Relações Públicas no Govêrno Municipal 

ORÇAMENTO E FINANÇAS PúBLICAS 

6 - Os Prlnciplos Orçamentários 

32 - Instituições Orçamentárias Fundamentais 

41 - Orçamentos 
47 - Teoria e Prática de Orçamento Municipal 

52 - Estrutura do Orçamento e Classificação das 
Contas Públicas 

55 - Administração Orçamentária Comparada 

62 - A Adoção do Orçamento Programa pelo Estado 
da Guanabara 

64 - O Caso da Barrilha 
69 - Aprovação das Contas do Executivo da Guana

bara em 1962 

76 - Uma Experiência de Instrução Programada em 
Orçamento e Administração Financeira 

- BENEDICTO SILVA 

- DIOGO LORDELLO DE 
MELLO 

- DIOGO LORDELLO DE 
MELLO 

- 0I0GO LORDELLO DE 
MELLO 

- DIOGO LORDELLO DE 
MELLO 

- BENEDICTO SILVA 
- GUSTAVO LESSA 
- JOHN R. SIMPSON 
- TARAS SALLFORS 
- CATHERYN SECKLER 

HUDSON 
- BEATRIZ M. DE SOUZA 

WAHRLICH 
- BRENO GENARI 
- LUIZ CARLOS DE DA:NIN 

LOBO 
- BRENO GENARI 

- BENEDICTO SILVA 
- BENEDICTO SILVA 
- L. C. HILL 

- SEBASTIãO 
SANT'ANNA E SILVA 

- NEWTON CORREA 
RAMALHO' 

- PEDRO MU:ROZ AMATO 
- J. TEIXEIRA MACHADO 

JÚNIOR 
- J. TEIXEIRA MACHADO 
- NAÇOES UNIDAS 

JúNIOR 

- FRANK P. SHERWOOD 
- ALUYSIO GUIMARÃES 

- EVALDO MACEDO DE 
OLIVEIRA 

- FERNANDO BESSA DE 
ALMEIDA E AUGUSTO 
MORENO MAIA 



SÉRIE ADMINISTRAÇAO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

1. Relações Públicas, Propaganda & Opinião Pública - 2.a 
edição 
Harwood L. Childs 

2. Programação para o Desenvolvimento - 2.a edição 
Jan T1.nbergen 

3. Organização Administrativa para o Desenvolvimento Eco
nômico 
Real Instituto de Administração Pública 

4. O Estudo da Administração Pública 
Dwight Waldo 

5. A Ecologia da Administração Pública 
Fred W. Riggs 

6. Planejamento Urbano 
Associação Internacional de Administradores Municipais 

7. Recursos Humanos para o Desenvolvimento 
Coletânea 

8. Análise Política e Econômica nos Países em Desenvolvi
mento 
P. T. Bauer 

9. Comportamento Administrativo - 2.a edição 
Herbert A. Simon 

10. Administração de Pessoal no Serviço Público 
Felix A. Nigro 

11. Teoria das Organizações - 2.a edição 
James G. March e Herbert A. Simon 

12. Comunicações Administrativas 
Charles E. Redtield 

13. Atraso e Desenvolvimento Econômico 
Harvey Leibenstein 

14. Administração nos Países em Desenvolvimento 
Fred W. Riggs 



BIBLIOTECA DE ADMINISTRAÇAO PÚBLICA 

1. Organização e Métodos - 3.a edição 
Harry Miller 

2. Técnica de Administração Municipal 
Associação Internacional de Administradores Municipais 

3. A Arte da Administração - 2.a edição 
Ordway Tead 

4. Introdução à Administração Pública 
Pedro Munoz Amato 

5. Introdução ao Planejamento Democrático 
John R. P. Friedman 

6. Princípios de Finanças Públicas - 2.a edição 
Hugh Dalton 

7. Problemas de Pessoal da Emprêsa Moderna - 3.a edição 
Tomás de Vilanova Monteiro Lopes 

8. Administração de Pessoal - Princípios e Técnicas 
Beatriz M. de Souza Wahrlich 

9. Direito do Trabalho 
Délio Maranhão 

10 . O Ensino de Administração Pública no Brasil 
Marina Brandão Machado 

11. Classificação das Contas Públicas 
José Teixeira Machado Jr. 

12. Administração e Estratégia do Desenvolvimento 
Guerreiro Ramos 

13. A Intervenção do Estado no Domínio Econômico 
Alberto venâncio Filho 

14. Comunicação em Prosa Moderna - 2.a edição 
Othon Moacyr Garcia 

15. Fundações - No Direito, na Administração 
Clovis Zobaran Monteiro e Homero Senna 

16. Planejamento Governamental (a sair) 
Jorge Gustavo da Costa 



r 

I 

Machado, Marina (Brandão) 
Estágios de treinamento para estudantes de admi

nistração; a experiência da EBAP 11. ed.1 Rio de Ja
neiro, Fundação Getúlio Vargas, Servo de publicações, 
1970. 

176 p. ilust. 21 cm (Cadernos de administração pú
blica. Administração de pessoal, 75) 

1. Estudantes de administração - Estágios. 2. Rio . 
de Janeiro. Escola Brasileira de Administração Pública 

o 
I ...... ······ .. ·················· 
I 
I 
~ 
I 

" 

.. 

- Estudantes - Estágios. 3. Administração pública -
Estudo e ensino. I. Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro. lI. Série. IlI. Título. 

o 

INome completo: Marina 
Brandão Milanez Ma
chadol 

cnn 350.7 



FUNDAÇAO GETULIO VARGAS 
8!8LIC JECA 

-----1" ' 
-------- ------ - : ---j-
----t---------I---- -- ------------t------

i -i------------

=--=-----:-=-- -- --l~~~-~ r .--~----
_·_---~--I- ... - --. 
------------- t-------------- -------

------------ ----

------l-----~ -- -------- --

~--- -----+-----------------lf--------

-----f------- ----- -----------

~---- ------
---+---~t-~-- -------

N.Cham. PIEBAP CAP 7S 
Autor: Machado, Marina Brandão_ 
Título: Estagios de treinamento para estudantes de 

111111111111 ~1I1111" 1111"1111 ""II~III1"'II" 111/ ~~~~41969 
N° Pat.:1277/70 

000041969 

1111111111111111111111111111111 111111 




