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Resumo: Ao longo dos 10 anos de experiência, o Programa de Capacitação em Liderança –
PCL contribui para a formação profissional de dezenas de estudantes da Universidade de
São Paulo – USP, Campus de São Carlos, e da Universidade Federal de São Carlos –
UFSCar. Desenvolvido pelo Instituto Fábrica do Milênio – IFM, o programa objetiva formar,
por meio do desenvolvimento de aptidões técnicas e sociais fomentadas durante o estágio,
profissionais com o perfil de líderes, com competências para integrar e liderar equipes, bem
como de gerir projetos de forma ágil e flexível, atendendo as necessidades de um ambiente
empresarial em constante transformação. Busca-se apresentar essa iniciativa acadêmica e
profissional de aprendizagem, aplicada por meio do PCL, relatando a experiência de gestão
do modelo dual de estágio proposto. Serão apresentadas informações sobre as características
e finalidades do estágio realizado através do PCL, o funcionamento do programa e os
trabalhos desenvolvidos em cada uma das quatro fases do processo de capacitação dos
estagiários, descrevendo os procedimentos de planejamento, execução e controle das
atividades. Considerando que o estágio contribuirá para a formação profissional e humana
do estudante, pretende-se com este artigo propiciar informações acerca do rico e abrangente
potencial de capacitação técnica e humana do PCL.
Palavras-Chave: Estágio; Formação Profissional, Desenvolvimento Interpessoal;
Capacitação em Liderança.
1. Introdução
O mundo globalizado, vivenciado no Século XXI, tem aumentado o nível de competitividade
entre as empresas, e um dos fatores que diferem essas instituições é o nível dos profissionais
que nelas atuam, ou seja, o mercado tem exigido profissionais cada vez mais competentes.
Observa-se, segundo Faria (2004), que há alguns anos os profissionais recém-formados não
encontravam grandes dificuldades para se estabelecer no mercado de trabalho. No entanto,
esta situação modificou-se e hoje, o conhecimento ensinado na graduação é condição
imprescindível à colocação profissional.
Para se sobressair e ocupar posições almejadas no mercado de trabalho o profissional deve
investir no aperfeiçoamento de competências que irão diferenciá-lo, e que não são
desenvolvidas durante a formação superior, afinal, segundo Amaral, Zancul e Rozenfeld
(1999), muitas das instituições de ensino não estão focadas no desenvolvimento de pessoas
com perfis de gestores, de liderança e de trabalho em equipe; elas visam à formação de
indivíduos com alto grau de conhecimento especializado.
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Competência, na visão de Faria (2004), está relacionada com conhecer e com a habilidade de
fazer. É um processo de desenvolvimento pessoal apoiado em quatro pilares, sendo esses
conteúdos, habilidades, valores éticos e administração do emocional.
Para que o futuro profissional tenha o perfil buscado pelo mercado ele deve ser previamente
preparado, objetivando o desenvolvimento de suas competências. Para Gondim (2002), o que
dificulta a incorporação desses jovens profissionais é que esse prévio preparo normalmente
está relacionado aos insuficientes e inadequados estágios curriculares realizados durante o
aprendizado universitário.
Sendo assim, a organização universitária, assim como outras instituições formais voltadas à
educação, devem assumir um “duplo papel”: educar, e não apenas instruir, e preparar
profissionais que atendam as novas demandas do mercado de trabalho (GONDIM, 2002).
Nessa visão, de acordo com Zainaghi, Akamine e Bremmer (2001), a universidade deve
preparar seus alunos para que eles desenvolvam um perfil profissional condizente com as
solicitações e necessidades das empresas. Para suprir essas necessidades, os alunos recém
formados devem estar qualificados tanto na área técnica, para lidar com as áreas produtivas e
administrativas da empresa, quanto na comportamental, para acompanhar as transformações e
assumir posturas condizentes com essas mudanças.
A área técnica é muito salientada no curso universitário, ficando o desenvolvimento de
competências não muito evidenciado. Sendo assim, o Programa de Capacitação em Liderança
– PCL realiza atividades que visam ao desenvolvimento das competências interpessoais dos
alunos dos últimos anos das graduações oferecidas pela USP e UFSCar, de modo a
complementar a formação requerida.
2. O Programa de Capacitação em Liderança
Criado em 1999, o Programa de Capacitação em Liderança – PCL é uma iniciativa
educacional e sem fins lucrativos do Instituto Fábrica do Milênio, cujo objetivo central é ser
referência no âmbito do conhecimento científico e tecnológico da manufatura inovadora.
O PCL objetiva formar, por meio do desenvolvimento de aptidões técnicas e sociais
fomentadas durante o estágio, profissionais com o perfil de líderes, com competências para
integrar e liderar equipes, bem como de gerir projetos de forma ágil e flexível, atendendo as
necessidades de um ambiente empresarial em constante transformação.
Por meio de experiências didáticas e profissionais, o programa propicia ao estagiário uma
série de oportunidades que permitem a ele criar soluções inovadoras no ambiente empresarial,
conciliando incremento tecnológico com qualidade de vida.
Além da aplicação do conhecimento adquirido, praticado por meio da gestão de projetos, e
que são desenvolvidos em empresas do setor tecnológico situadas na cidade de São Carlos/SP
e em cidades da região, os estagiários são orientados a realizar projetos de caráter sócioambiental junto a organizações que consolidam ações desse caráter, como Organizações não
Governamentais – ONGs e entidades assistencialistas.
O que diferencia o PCL dos demais programas de estágio é a abordagem dual, na qual o
aprendizado é desenvolvido parte na empresa e parte na universidade, possibilitando ao
estagiário o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e profissionais, bem como a vivência
do ambiente empresarial, tendo, em ambas as situações, o contínuo apoio da equipe do
programa.
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Empresas do setor privado têm sido parceiras do PCL, custeando mensalmente as despesas
advindas do processo de seleção e, conseguinte, capacitação dos alunos escolhidos,
oferecendo-lhes, após o período de desenvolvimento das competências, vagas de estágio.
A percepção da relevância social do programa, por parte da equipe do PCL, é marcada pela
valorização dos relacionamentos interpessoais, pela facilidade para trabalhar em grupo e pela
boa comunicação. Isto constitui a base do acompanhamento psicológico que é oferecido aos
estagiários por meio do Programa de Desenvolvimento Interpessoal – Profissional (PRODIP).
O PRODIP está inserido nas atividades de capacitação do PCL e contribui para o
desenvolvimento social dos futuros profissionais, ressaltando habilidades que permitam
auxiliar na melhora do clima organizacional, aumentar o desempenho no trabalho e na
qualidade das relações estabelecidas com clientes, fornecedores e outras pessoas envolvidas,
direta ou indiretamente, com a empresa.
3. A estrutura do PCL
O PCL é formado por uma equipe multidisciplinar de profissionais do conhecimento.
Internamente, as principais funções são a de Coordenação e de Monitoria, cuja
responsabilidade de atuação inicia-se no planejamento da edição e se dissemina por todas as
atividades do programa. Os estagiários são os elos da relação entre equipe interna e empresas
parceiras. Entre outros profissionais de apoio, destacam-se também a equipe de Psicólogos
com a função de desenvolver capacitações sociais e profissionais nos estagiários,
A coordenação do PCL fica a cargo de um professor doutor, vinculado a Escola de
Engenharia de São Carlos – EESC – USP. A função do coordenador é tomar decisões de
forma estratégica, para que a edição ocorra da melhor forma possível, dentro do modelo
planejado. Cabe a ele o redirecionamento das ações em torno do objetivo principal, caso haja
alguma eventualidade.
Os monitores do PCL são alunos de pós-graduação que auxiliam no processo de seleção dos
estagiários; assessoram as atividades relacionadas ao desenvolvimento das competências, tais
como cursos, seminários e reuniões com a equipe de psicólogos; orientam a gestão de
projetos; acompanham os projetos que serão desenvolvidos pelos estagiários com empresas e
organizações de caráter sócio-ambiental; promovem suporte interno para a realização das
atividades do programa, incluindo a preparação de equipamentos, organização e compra de
materiais, reserva de locais para reuniões, elaboração do relatório das atividades
desenvolvidas durante o programa, comunicação entre as todas as partes interessadas, auxilio
no controle financeiro e no processo de contratação dos estagiários pelas empresas. As
atividades descritas serão distribuídas entre os monitores, visando aumentar a eficiência do
trabalho. A distribuição das atividades está vinculada ao número de monitores designados à
cada edição, que varia conforme o número de estagiários solicitados pelas empresas parceiras,
conforme será descrito na Etapa de Planejamento.
Os monitores devem possuir experiência na área de seleção de candidatos e gestão de
projetos, bem como devem ter habilidade de comunicação. Eles são responsáveis pela fase de
divulgação do programa, passando pela seleção, desenvolvimento de competências, até o
acompanhamento dos estágios nas empresas.
As atividades dos psicólogos visam à preparação das competências sociais e profissionais dos
estagiários para um mercado de trabalho extremamente exigente. Entre as competências
trabalhadas nesse contexto, podem ser destacadas: resolver conflitos interpessoais, expressar
empatia e sensibilidade ante as necessidades do interlocutor, obter autocontrole, possuir
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confiança nas próprias potencialidades, lidar com críticas, demonstrar criatividade. As
orientações psico-sociais são realizadas por duas psicólogas, alunas de pós-graduação da
UFSCar, que trabalham junto à equipe do Programa de Desenvolvimento Interpessoal –
Profissional (PRODIP). As sessões são realizadas duas vezes por semana e ocorrem durante a
Fase III: Adquirindo Conhecimento.
Os estagiários são estudantes, e futuros profissionais, da área de ciências exatas, dos Campi da
USP – São Carlos e da UFSCar. Os estagiários passam por um processo de seleção e são
escolhidos em função da demanda das empresas parceiras, que definem o número de
estagiários e o perfil dos candidatos de acordo com seu interesse em área de conhecimento.
Empresas parceiras são as que demandam os serviços do PCL e dos estagiários, possuindo
necessidades que precisam ser supridas. Por esse motivo, periodicamente são realizados
contatos para verificação das expectativas dessas organizações quanto ao programa,
realizando os ajustes necessários a excelência dos serviços.
4. As etapas do PCL
4.1 Planejamento da edição
O planejamento da edição anual inicia-se com a definição das empresas parceiras que serão
convidadas a contratar os serviços do PCL. Neste momento deve-se definir a quantidade de
estagiários que cada empresa tem interesse de contratar. A partir disso, são estimados os
custos fixos e variáveis para o desenvolvimento do programa de acordo com o número de
estagiários, cursos, seminários, palestras entre outros serviços que serão disponibilizados pelo
PCL. Os principais tópicos a serem tratados pela equipe PCL nesse momento são: definição
das empresas parceiras, dos monitores responsáveis pela edição, estimativas de valores entre
despesas e receitas e estipulação de quando serão realizados os contratos entre as empresas
parceiras.
Para calcular o valor das mensalidades que deverão ser pagas pelas empresas parceiras é
necessário definir, entre outras despesas, o número de monitores que serão responsáveis pela
execução da edição. Para tanto, sugere-se um monitor para cada seis estagiários finalistas da
etapa de seleção. Estabelecida toda a equipe, um contrato de “gaveta” entre o PCL e as
empresas parceiras pode ser realizado para firmar os acordos e garantir que os serviços
prestados sejam pagos em datas pré-estabelecidas. Em caso de desistência, a empresa deverá
pagar os honorários que a ela foram despendidos. Sugere-se que seja elaborado um
documento que contemple estas informações e em seguida que seja repassado para validação
de todos os envolvidos.
Na projeção de uma edição anual, com início das atividades dos estagiários em janeiro e
término em dezembro, sugere-se que negociações com as empresas parceiras sejam iniciadas
nos meses de junho e julho do ano anterior ao da edição, para que em agosto sejam iniciadas
as etapas de divulgação e seleção, visando ao fechamento do contrato entre as empresas
parceiras e os estagiários em outubro/novembro, evitando, assim, o período de festas de final
de ano, no qual muitos alunos viajam e as sessões de estágio das universidades, responsáveis
pela elaboração do Termo de Compromisso de Estágio, entram em recesso.
O planejamento do cronograma descrevendo as atividades é de suma importância para que
haja o comprometimento entre as partes. Além dele, é necessário que haja o orçamento das
despesas referentes às atividades da edição corrente do programa.
4.2 Seleção dos estagiários
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4.2.1 O público alvo
O público alvo para estagiar nas empresas parceiras do PCL são alunos que irão se formar ao
final do ano em que a edição estará sendo realizada, e que atendem os requisitos exigidos
pelas empresas para participar do processo de seleção. Atualmente os requisitos são:
 Ser aluno da USP ou da UFSCar, campi de São Carlos;
 Estar cursando o penúltimo ano de qualquer dos cursos de engenharia (Produção,
Computação, Elétrica, Mecânica, Aeronáutica, Civil, Ambiental, Mecatrônica, entre
outras);
 Estar cursando o penúltimo ano dos cursos informática, física, ciências da
computação.
A cada edição deve-se verificar a possibilidade de inclusão de demais cursos de acordo com a
demanda das empresas, e também verificar a possibilidade de estágio de acordo com a grade
curricular de cada curso.
4.2.2 O processo de divulgação
O planejamento da seleção se inicia com a preparação do material para a divulgação. Os
logotipos do programa e das empresas, bem como uma breve descrição de cada parceiro,
deverão compor o material publicitário. Este deve conter as seguintes informações:
 Principais diferenciais do programa;
 Empresas parceiras;
 Perfil das vagas oferecidas;
 Número de vagas;
 Perfil dos alunos que podem se candidatar;
 Data limite para envio do currículo;


E-mail para envio inscrição e de documentos (currículo, histórico escolar e
disponibilidade de horas para trabalho no primeiro e segundo semestre).

A divulgação deve abranger todos os meios de comunicação possíveis visando atrair o
público-alvo. Sugere-se que a divulgação seja feita até o final de agosto. Atualmente, as
divulgações dos processos seletivos ocorrem via email, entrega de folders, cartazes, sites e
eventos da área.
4.2.4 Cadastramento dos interessados
Concomitantemente ao recebimento das inscrições deverá ocorrer o cadastramento dos
interessados e a verificação se todos os documentos recebidos estão completos. O envio das
inscrições deve ser realizado por meio de correio eletrônico, endereçadas a e-mail aberto
exclusivamente para a edição do programa em questão.
Os documentos necessários para a realização da inscrição são:
 Currículo atualizado;
 Histórico Escolar;
 Disponibilidade de horários para o 1º e 2º semestres do ano em que a edição do
programa acontecerá;
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Caso o inscrito deixe de enviar alguma das informações supracitadas, um responsável da
equipe do PCL entrará em contato, por email, e se necessário por telefone, com o candidato,
solicitando que o documento seja enviado em um prazo estabelecido. Caso a documentação
esteja completa, o responsável pelo recebimento deverá responder ao candidato que a
inscrição foi efetivada com sucesso.
Os arquivos recebidos serão armazenados em pastas, individuais a cada candidato. A
compactação das informações é feita em planilhas do Excel, contendo informações gerais
como: nome completo, curso, instituição, idioma, experiência relevante, entre outras.
4.2.5 Critérios da seleção
Os candidatos que atenderem os requisitos exigidos na inscrição farão avaliações sucessivas,
passando por triagens até que se chegue aos finalistas. As avaliações se darão por meio de
quatro etapas:
 1ª Etapa: Prova com questões de múltiplas escolhas sobre conhecimentos gerais, inglês
e Excel;
 2ª Etapa: Entrevista coletiva ou dinâmica em grupo com os psicólogos da equipe PCL;
 3ª Etapa: Dinâmica em grupo com representantes do setor de Recursos Humanos das
empresas parceiras;


4ª Etapa: Entrevista nas empresas.

A prova é elaborada pela equipe PCL, responsável pelo conteúdo, peso de cada questão e
tempo de duração da prova. O conteúdo poderá contemplar questões indicadas pelas empresas
e o número de questões, bem como os critérios de corte, é estabelecido visando à eliminação
do excedente de candidatos. Nessa etapa, os candidatos decidem em qual das empresas
parceiras desejam realizar o estágio.
A entrevista coletiva, aplicada pela equipe de psicólogos do PCL, tem a função de avaliar a
postura e algumas competências do candidato. Nesta etapa são realizadas sessões de
apresentação em público em que cada candidato, aprovado para essa etapa, deve falar sobre si
próprio, apresentando as experiências mais relevantes, o motivo que o levou a escolher
determinada empresa e seus objetivos na carreira profissional.
É importante que na entrevista coletiva os candidatos sejam agrupados de acordo com sua
disponibilidade, bem como seu curso. Neste momento, prima-se em evitar reunir no mesmo
grupo candidatos dos cursos de engenharia com os dos cursos que possuem ênfase
computacional, uma vez que são perfis muito diferentes, e podem comprometer o
desempenho dos candidatos.
A análise do perfil dos candidatos da edição 2008/2009 foi baseada na observação das
competências comunicação, criatividade, auto-imagem, aprendizado e valores, demonstradas
pelos candidatos (Tabela 1). A cada competência foi conferida uma gradação de 1 a 5. Cada
candidato foi avaliado nas cinco competências e a classificação foi calculada através da maior
freqüência de graduação entre as competências avaliadas, sempre com aproximações que o
favorecesse.
Além desta entrevista coletiva, aplicou-se uma dinâmica de grupo, que visou selecionar
previamente os candidatos conforme o perfil desejado pelas empresas.
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Tabela 1 - Competências e suas Ponderações Avaliadas na Entrevista Coletiva.

COMPETÊNCIA

1

COMUNICAÇÃO

Candidato apresenta grande
dificuldade na expressão de
idéias e não apresenta
indícios de habilidade
argumentativa.

CRIATIVIDADE

Candidato realiza
apresentação baseado
apenas no que lhe foi
indicado.

AUTO-IMAGEM

BUSCA PELO
APRENDIZADO

DESENVOLVIMENTO
DE VALORES
SEMELHANTES AOS
DA EMPRESA
ESCOLHIDA

2
Candidato
demonstra
dificuldade
moderada na
expressão de idéias e
pouca capacidade
argumentativa.
Candidato realiza
apresentação guiada
pelas informações
recebidas, mas com
colocação de alguma
nova informação.

3

4

5

Candidato consegue
expressar suas
idéias, porém sem
apresentar indícios
de habilidade
argumentativa.

Candidato apresenta
facilidade na
expressão de idéias e
pequena dificuldade
na construção de
argumentos.

Candidato apresenta
grande facilidade na
expressão de idéias e
habilidade já
desenvolvida para a
construção de
argumentos.

Candidato consegue
incluir alguns
conceitos pontuais
de forma própria em
sua apresentação.

Candidato consegue
incluir novos
conceitos de forma
própria em toda a
apresentação.

Candidato realiza
alteração na lógica
de apresentação,
atingindo objetivo
definido.

Candidato apresenta
vivências como
embasamento para a
maioria de suas
características.

Candidato apresenta
característica e
vivência
exemplificadora,
analisando-a
claramente.

Candidato cita
características gerais sobre
sua personalidade, sem
contextualizá-las.

Candidato cita
características suas
baseadas em
percepções de
outros.

Candidato verbaliza
características
próprias e apresenta
algumas vivências
em relação a estas.

Candidato não verbalizou
ou apresentou vivências de
busca pelo aprendizado.

Candidato
verbalizou poucas
vivências sobre
busca pelo
aprendizado.

Candidato
apresentou
experiências de
busca pelo
aprendizado, mas de
forma transversal.

Candidato
apresentou vivências
significativas sobre
busca de
aprendizado.

Candidato
apresentou vivências
e desejos futuros de
busca por
aprendizado.

Candidato não apresentou
valores semelhantes.

Candidato
apresentou um ou
dois valores
semelhantes, mas
outras características
não valorizadas no
ambiente de
trabalho.

Candidato
apresentou dois ou
três valores.

Candidato
apresentou valores e
exemplificou com
vivências.

Candidato em toda
sua verbalização
apresentou valores
importantes para a
empresa.

Os valores institucionais considerados para cada empresa também são observados na
entrevista coletiva. Entre eles destacam-se: foco em resultado e no cliente, manutenção de
relações duradouras, transparência, compromisso, inovação, planejamento, determinação,
disciplina, disponibilidade, franqueza, simplicidade, atuação lógica crescimento e manutenção
de relações duradouras.
O terceiro momento das avaliações acontece com a dinâmica em grupo aplicada pelos
representantes do setor de Recursos Humanos das empresas parceiras. Nessa dinâmica os
estagiários são divididos por empresa, conforme opções realizadas na 1ª Etapa.
Os critérios e detalhes de preparação e aplicação são definidos pelas empresas parceiras.
A última avaliação antes da contratação do estagiário ocorre nas dependências das empresas,
com o superior responsável pela área em contratação. Normalmente a entrevista é dirigida por
um dos diretores da empresa.
Dois procedimentos devem ser seguidos durante essa fase: o primeiro deles é a determinação
do número de candidato necessário para cada fase, pois isso facilita a composição dos fatores
de eliminação. O outro é que a cada eliminação deve-se dar o retorno para o candidato,
salientando o porquê da desclassificação.
4.2.6 Contratação
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A contratação inicia-se após divulgação dos nomes dos escolhidos pelas empresas. Neste
momento, os aprovados deverão ser comunicados e orientados a procurarem a sessão de
estágios das suas respectivas universidades para preencherem os Termos de Compromisso de
Estágio, bem como o Plano de Trabalho.
Em seguida, os estagiários enviarão aos responsáveis pelo setor de contratação da empresa,
por e-mail, esses documentos parcialmente preenchidos, para serem completados com os
dados da empresa, valor de estágio e carga horária. Esses documentos devem ser assinados
pelas partes interessadas, ou seja, pelos estagiários, pelas empresas e pela universidade. No
Plano de Trabalho o estagiário deve coletar a assinatura de um orientador, professor
universitário da USP ou UFSCar, que deverá ser responsável pelas atividades do estágio
perante a universidade. Para as atividades do PCL, o orientador é o coordenador do programa.
Após a assinatura do Termo de Compromisso uma cópia do documento deverá ficar com o
estagiário, outra com a empresa, outra com a sessão de estágio e outra com o PCL.
5. As fases do PCL
O Programa de Capacitação em Liderança (PCL) é organizado em quatro fases, a saber:
 Fase I: Integração e Planejamento;
 Fase II: Conhecendo a Empresa;
 Fase III: Desenvolvendo Competências;
 Fase IV: Adquirindo Experiência.
Fase I – Integração e Planejamento
O processo de integração ocorre no mês de dezembro do ano anterior ao do inicio da edição
(exemplo: integração da edição 2009 ocorre em dezembro de 2008) e é a primeira atividade
realizada em conjunto pelos estagiários selecionados.
O objetivo maior é o de apresentar e aproximar todos os integrantes da edição que trabalharão
juntos no decorrer de um ano. Nesta fase, a equipe do PCL disponibiliza recursos para ser
utilizado pelos estagiários em uma atividade de lazer que envolva todo o grupo, a
coordenação do programa, os monitores e os estagiários da edição anterior, exercitando,
assim, a gestão financeira. Dentre as atividades de laser, pode-se citar rafting, churrasco,
bóiacross, entre outras.
Essa atividade deverá ser preparada pelos estagiários, sem a interferência da equipe do PCL.
Os estagiários têm total autonomia para definir qual será a atividade, onde e como ela
acontecerá, como será gasto o recurso financeiro, estando a equipe de monitores a disposição
para auxiliá-los quando forem solicitados.
Visando um melhor acompanhamento da evolução dos estagiários, e dentro da filosofia de
melhoria contínua do programa, estabelecem-se equipes de trabalho, nas quais os estagiários
lhe atribuirão um nome e definirão missão, visão e valores. Cada equipe de seis estagiários
será acompanhada e orientada por um monitor responsável.
Os estagiários nomearão uma pessoa que será responsável pelos recursos financeiros e pela
prestação de contas dos valores que forem utilizados para realização de atividades voltadas ao
desenvolvimento das competências.
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Uma planilha financeira de acompanhamento de todos os custos deverá ser preparada pelos
estagiários e entregue a equipe do PCL para ressarcimento. As notas fiscais e recibos devem
ser emitidos em nome da Agência de Inovação Fábrica do Milênio.
Para que as responsabilidades definidas sejam praticadas de forma eficiente é necessária a
elaboração de uma lista com os nomes dos estagiários e da equipe do PCL, com e-mails e
telefones, para que seja possível a interação e organização das atividades da Fase I.
Após, ou concomitantemente as atividades da Fase I, deverá ocorrer o planejamento das
atividades que serão desenvolvidas nas próximas fases. Neste momento também serão
definidas as responsabilidades de cada estagiário.
A preparação do Planejamento pelos estagiários tem duração prevista de um mês. Esta
atividade destina-se à integração da equipe de estagiários; definição dos grupos de trabalho;
levantamento de competências técnicas e pessoais dos participantes e o planejamento das
atividades no decorrer da edição do programa. As atividades desenvolvidas nesta etapa são:
 Atividades esportivas e recreativas;
 Dinâmicas de grupo;
 Oficinas de planejamento de projetos;
 Elaboração das matrizes de competências;
 Apresentação do planejamento dos cursos, seminários e palestrantes, datas e
responsabilidades de cada estagiário para a coordenação do programa.
Fase II – Conhecendo a empresa
A Fase II do PCL, com duração prevista de dois meses, tem como finalidade fazer com que
os estagiários conheçam a empresa em que irão estagiar no segundo semestre letivo e sua
futura rotina de trabalho.
Os objetivos desta fase são inserir o estagiário na dinâmica e nos valores da empresa;
estabelecer o relacionamento entre estagiários e coach da empresa; definir competências a
serem desenvolvidas na Fase III, tendo como base a matriz de competências elaborada na
Fase I e as necessidades da empresa; apresentar planejamento feito na Fase I e definição do
projeto a ser desenvolvido na Fase III. As atividades destas fases são:


Integração dos estagiários ao ambiente de trabalho;



Integração do estagiário ao quadro de colaboradores da empresa;



Validação do alinhamento proposto para as competências;



Validação do planejamento com o coach da empresa;

 Workshops envolvendo estagiários, coachs e coordenação do programa para definição
das atividades de desenvolvimento das competências necessárias e do projeto a ser
desenvolvido na Fase III.
Fase III – Desenvolvendo Competências
A Fase III do PCL, com duração de (4) meses, destina-se ao desenvolvimento de
competências, tendo como objetivos adquirir e desenvolver competências levantadas no
alinhamento executado na Fase I e validado na Fase II; desenvolver projeto alinhado às
necessidades das empresas, capacitando os estagiários em gestão de projetos; desenvolver
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projeto de natureza sócio-ambiental para desenvolvimento de competências não técnicas;
desenvolver habilidades pessoais e de trabalho em equipe; desenvolver capacidade de
liderança. As atividades nesta etapa são:


Reuniões gerais e de projeto;



Atividades voluntárias sociais e/ou ambientais;



Elaboração e apresentação de seminários;



Participação em cursos e seminários;



Participação no Programa de Desenvolvimento Interpessoal-Profissional, conduzido
pelas psicólogas participantes da equipe do PCL;



Execução de projeto com empresas do ramo tecnológico e sócio-ambientais;



Apresentação do projeto para as empresas e coordenação do PCL.

Dentre este rol de atividades previstas, o diferencial do PCL está no Programa de
Desenvolvimento Interpessoal-Profissional – Prodip (Del Prette & Del Prette, 2003). O
objetivo principal da inserção dessa abordagem psico-social na capacitação de lideranças esta
em desenvolver competências sociais importantes para o convívio interpessoal no trabalho e
para o desempenho profissional. Os principais temas abordados são comunicação,
assertividade, empatia, tomada de decisão e resolução de problemas, liderança, motivação,
automonitoria.
O PRODIP atua no contexto das mudanças nos paradigmas organizacionais, avaliando as
demandas comportamentais que têm sido exigidas do profissional moderno. Dentre essas
demandas pode-se citar a valorização dos relacionamentos interpessoais satisfatórios, que são
percebidas por meio de requisitos como facilidade para trabalhar em grupo, boa comunicação,
entre outros.
Entre as competências relevantes nesse contexto, podem ser destacadas: resolver conflitos
interpessoais, expressar empatia e sensibilidade ante as necessidades do interlocutor, obter
autocontrole e confiança e confiança nas próprias potencialidades, lidar com críticas,
demonstrar criatividade.
Os estagiários são conduzidos a sessões grupais, com duração aproximada de 90 minutos
cada. Essas sessões são planejadas com base em avaliações individualizadas e nas
características gerais do grupo, buscando-se estabelecer condições intra e extra-sessões de
atendimento para a promoção das competências interpessoais identificadas como deficitárias
nos participantes.
Planejado para ser desenvolvido em cerca de 17 sessões, o PRODIP possui atividades teóricas
e práticas. A parte teórica consiste em exposições dialogadas, complementadas por atividades
realizadas em grupo. Na parte prática, são utilizadas vivências, com arranjo de situações para
desempenhos de papéis prováveis de serem requeridos aos participantes no contexto de
estágio profissional na empresa. As sessões são planejadas tendo os objetivos distribuídos ao
longo do programa em uma seqüência de menor para maior complexidade.
Nas sessões iniciais são incluídas, como objetivos do treinamento, a prática de habilidades
tais como as de observar, registrar, interpretar, relacionar comportamentos a eventos
antecedentes e conseqüentes, identificar articulações entre comportamento, sentimento e
pensamento, consideradas componentes de outras mais amplas em situação de trabalho.
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As sessões intermediárias envolvem as habilidades de expressar sentimentos e empatia,
prover feedback, elogiar e aceitar elogios, iniciar e manter conversação, abordar pessoas de
autoridade.
As sessões finais do programa objetivam a aprendizagem de habilidades de aceitar, fazer e
rebater críticas, coordenar grupos de trabalho, falar em público defendendo projetos, expor e
defender as próprias idéias em reuniões de equipe e com diretores, coordenar grupos, resolver
problemas e tomar decisões. Em todas as sessões são enfatizadas as habilidades de identificar
comportamentos verbais e não-verbais, prover feedback e expressar opiniões e sentimentos,
consideradas como parte das habilidades de processo (Del Prette, Z., & Del Prette, A., 2001).
Fase IV – Adquirindo experiências
A Fase IV do PCL, com duração de (6) meses, ocorre no segundo semestre do ano letivo e
tem como objetivo propor experiências aos estagiários, integrando-os na dinâmica da
empresa, de modo que eles atuem nas atividades e projetos desenvolvidos.
As atividades desta fase são:
 Alocação dos estagiários em projetos dentro da empresa; e
 Reuniões técnicas para apresentação dos resultados.
Os estagiários são acompanhados pela equipe do PCL em todas as fases, incluindo a IV, na
qual os monitores mantêm o contato via e-mail, auxiliando-os no que for necessário.
6. Considerações finais
É perceptível a necessidade de se complementar a formação técnica dos alunos de graduação,
inserindo atividades que os auxiliem no desenvolvimento de competências sociais, moldando,
dessa forma, um profissional com qualidades e características condizentes com o perfil
buscado pelo mercado.
Espera-se, com a publicação deste artigo, apresentar a comunidade acadêmica um pouco da
experiência vivida pelo Programa de Capacitação em Liderança, visando possibilitar a
expansão de tais atividades para outras instituições de ensino superior.
Por meio dessas atividades os estudantes poderão internalizar conhecimentos e compartilhar
experiências, que na maioria das vezes não é desenvolvido durante o curso de graduação.
Constantemente, reuniões entre a equipe do PCL e as empresas parcerias são realizadas, para
identificar e incorporar melhorias no contexto do programa. Os estagiários também expressam
suas opiniões nas reuniões realizadas juntamente com os monitores.
Na Edição 2008/2009, última realizada no programa e que ainda encontra-se em andamento,
algumas considerações puderam ser realizadas, resultando nas seguintes propostas de
aperfeiçoamento:
 Definir as empresas participantes da edição no mais tardar até o mês de julho, para que
a divulgação possa acontecer em agosto, evitando concorrências com outras propostas
de estágios que começam a ser divulgados em meados do segundo semestre;
 Definir no início de setembro, juntamente com as empresas, como será o processo de
seleção, focando os procedimentos a serem utilizado e as datas
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 Antecipar para final de novembro / início de dezembro o fechamento dos contratos
com as empresas, para que seja possível planejar como os recursos financeiros
poderão ser utilizados pelos estagiários;
 Definir a data da Fase II com as empresas, em função do calendário delas;
 Articular melhor a recepção dos estagiários nas empresas na Fase II: definir quem os
acompanhará e o que farão;
 Definir regras para coffee-breaks para os treinamentos;
 Definir a participação da psicóloga; na Fase II;
 Dar autonomia aos estagiários na Fase IV: definir o que eles podem definir e o que
devem consultar a coordenação;
 Reembolso de valores gastos com as atividades: definir o que será e o que não será
reembolsado;
 Acompanhamento da Fase IV de forma mais intensiva, requisitando relatórios mensais
aos estagiários, com informações sobre as atividades desenvolvidas, dificuldades
encontradas e superações alcançadas;
Dessa forma, busca-se o constante aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no
programa, resultando em excelência dos trabalhos oferecidos, auxiliando na formação dos
futuros profissionais.
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