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Importância da formação acadêmica
Conheça o que o IPA oferece na formação dos alunos
Danielle Oliveira e Rodrigo Corrêa

Para ingressar no mercado de trabalho, a
falta de experiência e de prática dos estudantes são fatores que pesam no momento de enfrentar a realidade profissional. O pró-reitor
do Centro Universitário Metodista IPA, Prof.
Dr. Francisco Cetrulo Neto, fala do método
diferenciado em relação a outras universidades aliando prática e teoria.
Ele conta que a intenção da instituição é
preparar os egressos, colocando-os em contato com a realidade de trabalho desde o primeiro semestre. É uma metodologia de ensino
que relaciona a teoria com a prática. “O objetivo é o estudante sair daqui como alguém que
conhece da vida, dos valores, da ética e não
ter só o conhecimento técnico”, revela.
Uma das principais preocupações dos administradores do IPA é com a estrutura ofe-

recida aos alunos. O investimento no material
pedagógico e em laboratórios reforça a idéia
de aliar prática à teoria, pois o estudante tem
contato com as ferramentas que utilizará no
mercado de trabalho. “Um dos pontos fortes
do IPA é a formação prática, pois os laboratórios onde acontecem as aulas são bem equipados. Isso ajuda o aprendizado para sabermos as coisas não só na teoria e sim na prática”, elogia o aluno do segundo semestre de
Fisioterapia, Francisco Turnes.
Cetrulo explica, ainda, que para não sobrecarregar o aluno com estudo e trabalho, o IPA
permite ao estudante estagiar, no máximo, 30
horas semanais. “Assim o acadêmico tem
mais tempo para se dedicar ao estudo, ir ao
laboratório ou fazer alguma disciplina à distância. Quanto mais tempo os alunos passarem aqui dentro da instituição melhor formados eles serão”. O professor lembra que para
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Contato com a prática desde o primeiro semestre

ingressar no mercado de trabalho é preciso
um conjunto de requisitos. “Não é somente o
estágio e sim toda uma formação que o empresário ou empregador vão requerer na hora
de contratar alguém”, finaliza.

Portas abertas para o mercado de trabalho
Bruna Cabrera

Christiani Albrecht dos Santos, da Fundatec
Heloisa Pacheco

O mercado de trabalho está cada vez mais
exigente e seletivo. O diploma não é mais
garantia de emprego. O que pesa é o registro
de experiências adquiridas durante a vida
acadêmica, como, por exemplo, o estágio. A
funcionária do setor de Capacitação e Seleção de Estágios da Fundação UniversidadeEmpresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), Christiani Albrecht dos Santos, explica
que este é o momento de “errar e aprender”.
Universo IPA - Por que o estágio é essencial para o acadêmico?
Christiani dos Santos - É a oportunidade

de desenvolver a prática durante o período de
estudo. É o momento de vivenciar sua futura
profissão e preparar-se para o mercado de trabalho que irá enfrentar.
Universo IPA - Como está a procura dos
jovens por estágio?
Santos - A demanda é cada vez maior. Jovens procuram estágios com o intuito de
aprendizado, oportunidade e amadurecimento da área, a qual irão se aperfeiçoar dentro
do ramo escolhido de graduação.
Universo IPA - Qual o perfil de estudante que as empresas estão em busca?
Santos - Atualmente, as características
mais valorizadas são a aptidão para desenvolver trabalhos em equipe, abertura ao aprendizado constante e o interesse.
Universo IPA - Quais os cursos estão em
ascensão e abrem mais vagas?
Santos - A Fundatec trabalha com oportunidades de estágio para todas as áreas, o que
abrange um número grande de cursos. Porém,
é importante salientar que o curso de Administração tem bastante procura de estudantes
e empresas.
Universo IPA - Em qual área o estágio é
mais bem remunerado?
Santos- Os estágios na área de Informática, são os que apresentam valores de bolsaauxílio e benefícios mais altos.
Universo IPA - Qual o limite de tempo
de um estágiario na mesma empresa?
Santos - Conforme a legislação, o estudan-

te pode permanecer na mesma instituição por
um período de até dois anos, tendo seus contratos renovados a cada seis meses.
Universo IPA - Há possibilidades de a empresa dispensar o aluno antes do tempo?
Santos - O contrato poderá ser reincidido
a qualquer momento por qualquer uma das
partes.
Universo IPA - Participar de projetos sociais (voluntariado) ajuda na seleção?
Santos - Ajuda, mas depende da área. Cursos da área de saúde são os mais favorecidos,
pois fazem parte da sua cultura no decorrer
do período de graduação.
Universo IPA - Que dicas você dá para
a entrevista de primeiro emprego?
Santos - Uma dica importante é um currículo bem formulado, direto e claro. Outros
itens essenciais são a sinceridade demonstrada pelo interesse na oportunidade da entrevista e os conhecimentos exigidos pelos requisitos da vaga. Chegar 15 minutos antes da
hora marcada é um bom tempo para relaxar
um pouco, se ambientar e ler eventuais prospectos da empresa. Ser pontual demosntra
interesse e motivação para o emprego.
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Porto Alegre / RS
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Carlos André Borges Ribeiro
Bruna Cabrera e Daiane Benso

O professor de Educação Física, Carlos
André Borges Ribeiro, formado em 2005, pela Rede Metodista de|Educação do Sul, tem
boas lembranças de seus estágios e planeja,
abrir o seu próprio negócio.Considera o estágio uma das melhores fases da faculdade,
pois é possível atuar na área escolhida, colocando em prática a teoria estudada. “É a oportunidade de conseguir contatos para firmar-se
na profissão”, diz ele.
Dentre os estágios realizados, a sua maior
satisfação foi o trabalho realizado no abrigo
da Prefeitura de Porto Alegre, quando conviveu com crianças carentes e aprendeu a entender as diferentes maneiras de pensar da

sociedade. Há oito meses, Ribeiro é professor
da academia Aquática. É treinador de natação
e hidroginástica. “Me sinto satisfeito profissionalmente”, relata.
Mas nem tudo foi fácil.Encontrou dificuldades na procura por um emprego com carteira assinada, após a conclusão do curso. Lembra da importância de manter os contatos do
estágio para ter melhores opções quando ingressar no mercado de trabalho.Para o futuro,
pretende fundar uma escola de futebol para
crianças e com o tempo ampliar, colocando à
disposição outras modalidades esportivas.
O professor Ribeiro deixa os seguintes conselhos para os estudantes do IPA: “Ouvir os
conselhos da família, no decorrer da faculdade, se interessar por pesquisas junto aos professores, saber interligar teoria e prática”.

Centrais de estágios
Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE)
Av.Borges de Medeiros, 328
Centro - Porto Alegre
Fone: (51) 3284-7000
www.ciee-rs.org.br
Open Recursos Humanos
Av. Getúlio Vargas 1594/304
Menino Deus - Porto Alegre
Fone: (51) 3231-3133
www.openrh.com.br
Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH)
Rua dos Andradas 1234,
conjunto 1802 e 1901
Centro - Porto Alegre
Fone: (51) 3254-8250
www.abrhrs.com.br

Carlos André em seu ambiente de trabalho

ONDE ESTÃO AS OPORTUNIDADES
O IPA oferece bolsas e monitorias, onde o aluno supervisiona a disciplina. Nas bolsas
de extensão, o estudante fica envolvido em um projeto desenvolvido entre a instituição
e a sociedade. Nos projetos de iniciação, os acadêmicos atuam com os pesquisadores.
Fique atento ao link de editais no site da instituição. Lá, estão sendo abertas as seleções para alunos interessados em monitorias, bolsas de extensão e projetos de pesquisa iniciação científica.
Setor de Estágios IPA
Fone: (51) 3316 1259. E-mail: estagios.ipa@metodistadosul.edu.br
Atendimento: de segunda a sexta-feira das 8 às 22 horas. Sábados das 8 às 13 horas.
IPA - Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista

ONDE PROCURAR
AS OPORTUNIDADES

ENQUETE

RHBRASIL Recursos Humanos
Av. Carlos Gomes, 1155,
conjunto 302
Bela Vista - Porto Alegre
Fone: (51) 3012-3040
www.rhbrasil.com.br
Fundação de Desenvolvimento
de Recursos Humanos (FDRH)
Av. Praia de Belas, 1595
Fones: (51) 3231-2888 / 3231-5027
www.fdrh.rs.gov.br

Qual a importância do estágio?
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“Unir a teoria
com a prática
e adquirir
experiências”.
Cléber Borba,
3º semestre de
Enfermagem

Jornal elaborado pelos(as) estudantes do curso
de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA
DISCIPLINAS
Produção e Planejamento Gráfico e Editorial I,
Projeto Experimental I, Técnicas de Entrevista
e Reportagem, Redação e Expressão Oral I e Fotografia
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“Experiência
para a vida
profissional.
Se habituar
com o ambiente
de trabalho”.
João Tiago dos Santos,
3º semestre de Direito

“O estágio é
a base de tudo.
Aprender na
prática o que
se viu na sala
de aula”.

“100%
fundamental.
É a prática
aliada à teoria”.

Cândida Mollona,
3º semestre
de Nutrição

Camila Hafnes,
6º semestre
de Fisioterapia

