20159 - ESTÁGIOS NA UNICAMP: ATIVIDADES DO SERVIÇO DE APOIO
AO ESTUDANTE (2019-2021) E SUA LIGAÇÃO COM EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA.
Adriane Martins Soares Pelissoni (SAE/Unicamp); Jeferson dos Santos Cardoso (SAE/Unicamp)
;Julia Tamani Costa (FCA/SAE/Unicamp); Ligiane Regina Coelho (SAE/Unicamp); Marco
Antonio Garofolo (SAE/Unicamp); Mariana Freitas Nery (IB/SAE/Unicamp); Sidnei dos Santos
(SAE/Unicamp)
Extensão, Integração Social e Formação Profissional
Estágios; Mundo do trabalho; Permanência estudantil
1.

Introdução e Objetivos

identificar a ampliação, 5.287 discentes realizaram estágios

O Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) é o principal órgão de

(70% estágios remunerados) e foram recebidos 10.253 termos

assistência aos estudantes na Universidade Estadual de

de compromisso. Os resultados demonstram, que mesmo no

Campinas há 45 anos. É um importante local em que a extensão

período de ensino remoto emergencial, foi possível adaptações

universitária ocorre, principalmente, por meio, da gestão dos

que permitiram tanto a continuidade das atividades do setor,

estágios da graduação e ligação da comunidade acadêmica

quanto a manutenção de cerca de 25% dos estudantes da

interna aos demais, por meio das diferentes atividades

graduação em atividades estágios, contribuindo também para o

acadêmicas e laborais presentes neste ato pedagógico. O

desenvolvimento de atividades em diferentes setores.

objetivo deste trabalho é descrever a abrangência das atividades
do setor de estágios (2019-2021) e seu impacto nas atividades
de extensão da Universidade.

2. Metodologia
A metodologia envolveu análise documental de relatórios
estatísticos do sistema de gestão institucional.

4. Resultados e Discussões
Os dados indicaram que em 2019, 4.820 estudantes realizaram
estágios sendo a maior parte em estágios não-obrigatórios
remunerados

(70,2%),

totalizando

9.787

termos

de

compromissos recebidos pela área. Observou-se a manutenção
desta tendência em 2020, com ligeira diminuição de discentes
(4.154) e termos de compromissos (9.458), principalmente
devido ao cancelamento das atividades nas disciplinas de
estágios, mas 3.137 estudantes continuaram a realizar estágios
remunerados (75,5%). Em setembro de 2021 já foi possível

5. Conclusão
Os dados desse estudo reforçam a importância de investimento
e modernidade tecnológica do setor para ampliar a ligação com
o mundo do trabalho e os estudantes de graduação da
instituição, possibilitando impactos positivos na formação
acadêmica e qualificando a interação da Universidade com a
comunidade.

