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APRESENTAÇÃO

O estágio curricular nos cursos de graduação constitui-se em uma importante 
oportunidade para que o aluno vivencie a realidade, aprofunde conhecimentos e habi-
lidades em sua área de interesse e também para que conheça melhor o ambiente de 
trabalho onde atuará profissionalmente.

A disciplina Estágio Supervisionado I – DERAD 018 do Curso de Gradua-
ção Tecnológica em Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, na modalidade de ensino a distância, visa 
a proporcionar aos estudantes uma vivência junto a agricultores de sua região, pos-
sibilitando-lhes relacionar essa experiência aos conteúdos das disciplinas anteriores 
do Curso. Objetiva, além disso, auxiliá-los na problematização da realidade regional 
da agricultura, na perspectiva do desenvolvimento rural, propiciando o reconheci-
mento da estrutura, da organização e das especificidades das unidades de produção 
agrícola (UPAs) escolhidas como locais de estágio.

Este livro tem como autores os professores e tutores a distância responsáveis 
pela disciplina DERAD 018, bem como graduandos do PLAGEDER que cursaram a 
disciplina na primeira edição do Curso. Ressalta-se a diversidade de formação acadê-
mica dos docentes nas áreas de Agronomia, Medicina Veterinária e Pedagogia e dos 
tutores a distância nas áreas de Turismo, Biologia, Ciências Sociais, Desenvolvimento 
Regional e Processos Agroindustriais, que favoreceu um enfoque inter e multidisci-
plinar na estruturação e na condução da disciplina, desejável para um melhor conhe-
cimento da realidade e para a elaboração de estratégias de desenvolvimento rural.

O livro é dividido em quatro capítulos, nos quais se abordam os aspectos legais, 
operacionais e pedagógicos da disciplina DERAD 018 e se desenvolve uma reflexão 
sobre a experiência vivenciada na prática pelos diferentes atores envolvidos: profes-
sores, tutores a distância e graduandos do PLAGEDER.

No capítulo 1, Susana Cardoso apresenta a legislação brasileira sobre estágio 
de estudantes e esclarece como os requisitos da lei foram aplicados no PLAGEDER. 
Informa quais foram os documentos necessários para a realização do estágio, as ins-
tâncias da Universidade que gerenciaram e registraram a documentação e o papel de 
atores externos à Universidade, tais como orientadores de campo.

No capítulo 2, Fábio Kessler Dal Soglio analisa a disciplina Estágio Supervisionado 
I e sua relação com o projeto político-pedagógico do PLAGEDER. Também faz uma 
reflexão sobre a concepção e a experiência da disciplina em um curso a distância, com 
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vistas à formação de profissionais que conheçam a realidade, que tenham um perfil crítico 
e inovador e que contribuam para a construção de processos de desenvolvimento rural.

No capítulo 3, Fernanda Bastos de Mello descreve a experiência concreta do 
estágio, apresentando a estrutura da disciplina DERAD 018, a forma de avaliação e a 
maneira como foi realizada a pendência. Relata igualmente dificuldades encontradas, 
bem como os resultados da avaliação da disciplina realizada pelos alunos, que, em sua 
maioria, consideraram positiva a experiência de estágio.

No capítulo 4, Fábio de Lima Beck apresenta uma síntese do trabalho realizado 
pelos tutores a distância da disciplina. Os textos dos tutores, cuja autoria é compartilha-
da com graduandos do PLAGEDER que cursaram a disciplina, caracterizam as regiões 
e as UPAs em que os estágios foram realizados e, para enriquecer e ilustrar essa carac-
terização, incluem uma seleção de partes de relatórios de estágio representativos dos 
polos atendidos. O tutor Francis dos Santos apresenta sua experiência juntamente com 
Veridiane Aparecida Cavalli, Deloir Federice, do polo de Constantina, Sinésio Geromir 
Klauck e Alexandre Luiz Klauck, do polo de Picada Café. A tutora Jaqueline Russczyk 
relata vivências em UPAs com a colaboração dos estudantes Flávia Suzana Bork, do 
polo de São Lourenço do Sul, Luiz Eduardo Silva Comim, Roberto de Camargo Junior 
e Solange Drews Aguiar Mengue, do polo de São Francisco de Paula. As reflexões da 
tutora Josiane Carine Wedig sobre a prática de estágio são desenvolvidas em parceria 
com os graduandos Herbert Fischborn, Isaias Buhler das Neves, Rinaldo da Silva Brito, 
do polo de Santo Antônio da Patrulha, Daniela Brugnera, Lucia Fioravanço Pinto e Re-
nato Zanata, do polo de Camargo. A tutora Mariana Francisca Arreguy Muniz apresenta 
vivências de estágio juntamente com os estudantes Delmar Afonso Dietz, do polo de 
Balneário Pinhal, e João José de Ávila Nunes, do polo de Hulha Negra. O tutor Moisés 
da Luz relata estágios realizados no meio rural, com a colaboração dos alunos Jamir 
Fortunato Dalenogare, do polo de Arroio dos Ratos, Janaina Bitencourt Holosbach 
e Gari Bibiano da Rosa Crixel, do polo de Quaraí. Finalmente, experiências em de-
senvolvimento rural registradas em relatórios de estágio são apresentadas pela tutora 
Raquel Lunardi, juntamente com os estudantes Ana Cristina Silveira Ozório, Ana Luisa 
Rodrigues Meus Kulman, Evandro Luis Meus Dalcin, do polo de Itaqui, Marita Clau-
dete Minetto e Diomar Lino Formenton, do polo de Três Passos.

Com este livro, pretende-se ratificar a importância do Estágio Supervisionado I 
e salientar os cuidados necessários ao implementá-lo, não apenas para o cumprimento 
dos requisitos legais e para a diplomação dos alunos, mas como forma de proporcionar 
efetivamente uma experiência ímpar, fruto da vivência de situações reais e da convivên-
cia com diferentes atores sociais, que permita apreender seus modos de vida e a forma 
de produção das famílias rurais. Almeja-se que o estágio, com o auxílio das teorias 
estudadas, aguce a visão crítica e a capacidade de construção do conhecimento dos 
alunos, qualificando a formação dos profissionais que atuarão na perspectiva do desen-
volvimento rural, da melhoria das condições de vida e da busca pela igualdade social.
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Os organizadores desta obra agradecem ao técnico administrativo Jorge Luis Aguiar 
Silveira, da Comissão de Graduação do PLAGEDER, pelo apoio que prestou e pelo tra-
balho que realizou com empenho, principalmente no que diz respeito ao registro, ao 
gerenciamento e à manutenção dos documentos imprescindíveis à viabilização do estágio.

Espera-se que os textos aqui apresentados documentem os mais variados as-
pectos da experiência pioneira do estágio supervisionado no âmbito do PLAGEDER 
e que contribuam para incentivar uma reflexão sobre estágios de outros cursos.

Susana Cardoso


