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Estágios
01
Supervisionados
Administração

Administração é o curso dos futuros líderes.
Mais que isso, administrador é quem provoca as
mudanças, é quem faz a Gestão 4.0 acontecer. Por
isso é nossa missão desenvolver um profissional
com mentalidade e orientação inovadora,
empreendedora e transformadora, preparando
nossos alunos para a gestão e desenvolvimento de
negócios. É necessário tomar decisões, estudar
estratégias, criar cenários, tornando-se responsável
por resultados de equipes, empresas e marcas.

02
Gestão da
Transformação

Profissionais
Completos
Temos o compromisso de formar
profissionais com conhecimentos e
habilidades técnicas. Mas desenvolvemos
também as atitudes e as competências
comportamentais, as chamadas soft skills,
imprescindíveis a todo líder no mundo
organizacional moderno.
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E é pensando nisso...
Que
lançamos
o Estágio

4D
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Estágio 4D
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Uma nova
perspectiva!

Para liderar as empresas 4.0 e continuar a
transformação, nossos alunos precisam
mudar a forma como enxergam o mundo,
criando então uma nova perspectiva...
Uma não... QUATRO!
Bem-vindos(as) ao mundo

4D !

Pense fora da caixa!
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Novas
Dimensões

Perspectiva
Mercadológica

Perspectiva
Humanística

4D
Perspectiva
do Equilíbrio
$

Perspectiva
do Unicórnio

$

Gestão de Marketing,
Branding,
Posicionamento e
Sucesso do Cliente

Gestão de Talentos,
Comportamento
Organizacional e
Liderança

Gestão Financeira,
Orçamentária,
Controladoria e Plano
de Investimentos

Gestão da Inovação,
Novos Modelos
de Negócios e
Empreendedorismo

Estágio
Supervisionado I

Estágio
Supervisionado II

Estágio
Supervisionado III

Estágio
Supervisionado IV

Foco na solução
do problema.
As empresas atualmente procuram
por profissionais que saibam
identificar os problemas e que
tenham a capacidade de solucionálos. Também espera-se que estes
sejam pró-ativos e que tenham
comprometimento com resultados.
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Quando um
problema vira
solução de
aprendizagem
em sala de aula

Considera-se que um dos maiores
desafios do ensino superior é a
aplicação da teoria na prática.
Somente conteúdos não são o
suficiente para que o aluno ingresse
com sucesso no mercado de
trabalho e enfrente as mudanças,
pois este possui características e
necessidades, por vezes, diferentes e
próprias daquelas oferecidas apenas
por conteúdos programáticos. É
neste contexto que surge a PBL, a
metodologia utilizada pelo Curso de
Administração da FVA nos Estágios
Supervisionados.

PBL
10
(Problem-Based Learning)

Aprendizagem
Baseada em
Problemas

Colocar o aluno como protagonista do
seu próprio aprendizado é a proposta
inovadora dessa metodologia ativa, que é
utilizada pelas principais universidades do
mundo, fazendo com que este perceba a
conexão entre teoria e a vivência prática.
Esse método desenvolve a habilidade de
trabalhar em grupo ao mesmo tempo em
que estimula o estudo individual.
O PBL exige dos estudantes criatividade,
liderança, relacionamento interpessoal,
espírito investigativo e expressão escrita
e oral em muitas das etapas, pela qual
contempla ações de ensino-pesquisaaprendizagem.
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Modelo do
Estágio ADM/FVA

Estágios

4D

$

$

PBL
(Problem-Based Learning)

Aprendizagem
Baseada em
Problemas

A Administração
move o mundo!
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Links Úteis
ao Estagiário

Regulamento Estágio Curricular
Supervisionado ADM 2020
Lei do Estágio - nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008
Modelo de Documentos necessários
para a realização do Estágio
PPC - Projeto Pedagógico do Curso
de Administração FVA

Planejamento
Inicial

Pandemia
Coronavírus

Replanejamento
Cenário Covid-19

Validação
Colegiado

Janeiro a
março

Março
(Santa Catarina)

Aprovação
Coordenação de
Ensino e NDE

Março e
abril

23 a 29
de abril

30 de
abril

05 de maio
15 de maio
16 de maio
25 de maio
29 de maio
30 de maio
01 de junho
a 04 julho
04 de julho
06 a 18
de julho
18 de julho
20 de julho
27 de julho
31 de julho

Abertura dos Estágios e Edital de Adesão das empresas
Encerramento Edital de Adesão das empresas
Aula 01 - Introdução Estágios e Seleção das Empresas
Prazo final para Entrega dos Documentos Iniciais
Prazo final validação Coordenação nos Docs. Iniciais
Aula 02 - Orientação Conteúdo e Plano de Estágio
Período de visitação as empresas, aulas práticas,
pesquisa de campo e orientação do Plano de Atividades
Aula 03 - Orientação e Introdução ao Diagnóstico
Período de avaliação da coleta de dados e elaboração
do Diagnóstico Situacional da empresa
Aula 04 - Orientação e Validação do Diagnóstico
Prazo final para Entrega do Diagnóstico para as empresas
Prazo final para Entrega dos Documentos Finais
Fechamento dos Estágios e Lançamentos das notas
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Cronograma
Estágios
2020-1.
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Estamos
à disposição.

COORDENAÇÃO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
FVA - FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ
(48) 3527-0130 | (48) 99907-2575
administracao@fva.com.br
Av. Getúlio Vargas, 415
Centro - Araranguá - SC

4D

Estágios
Supervisionados
Administração

