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Uma discussão sobre estágios 
 

Começando: 

Existe um estágio obrigatório (= um estágio que é necessário fazer durante o curso 

universitário) como parte de seus estudos? 

 Se sim, vocês acham que isso faz sentido?  

 Se não, vocês acham que um estágio deveria ser uma parte obrigatória de seus estudos? 

 

 

Figura 1 

 

Atividade 1: 
Comparem a situação atual em relação a estágios em seus países, por exemplo: 

 Até que ponto é comum que os estudantes no seu país façam um estágio ou mesmo 

vários estágios? Em que medida isso depende da área de estudo? 

 Qual a importância de adquirir experiência profissional durante o curso universitário 

para a profissão que vocês desejam exercer após os estudos? 

 Os estudantes, geralmente, são remunerados por estágios em seu país? Até que ponto 

isso depende do ramo ou do tamanho da empresa? 

 

Atividade 2: 
Discutam as opiniões de vocês sobre as seguintes questões: 

 Até que ponto vocês consideram estágios uma experiência de trabalho que tem sentido 

ou até que ponto empregadores exploram estudantes ou recém-graduados no âmbito 

dos estágios? 

  Deveria haver um salário mínimo para estagiários? 
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 Até que ponto vocês acham que há uma expectativa alta demais por parte dos 

empregadores de que os recém-graduados precisam ter adquirido experiência 

profissional durante os estudos? 

 Vocês conseguiriam imaginar fazer um estágio após a conclusão do curso? 

 

 

Atividade 3: 
Se vocês pudessem fazer um estágio em qualquer empresa ou organização no mundo, qual vocês 

escolheriam como seu 'estágio dos sonhos'? 

 

Atividade complementar: 
Pesquisem se há um salário mínimo para estagiários no seu país e no país do seu parceiro. 

Comparem e discutam seus resultados na próxima reunião tandem! 
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