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Apresentação 
A presente edição do livro “RP na Prática: 

Experiências do Estágio Curricular Supervisionado 

em Relações Públicas da Unipampa” apresenta as 

ações e reflexões desenvolvidas pelos discentes e 

seus orientadores no processo de desenvolvimento 

dos componentes curriculares de Estágio Curricular 

Supervisionado I e II, do Curso de Relações 

Públicas, da Universidade Federal do Pampa, 

campus São Borja, durante o ano de 2018.  

As experiências vivenciadas envolveram 

situações diferenciadas de aprendizagem e 

formação, tendo como campos de estágio diversas 

organizações, instituições públicas e privadas, além 

de projetos de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade. 

O Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Relações Públicas, 

conforme previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da área, representa um momento 

importante na vida acadêmica e de 
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desenvolvimento profissional. Assim, consiste em 

um processo planejado, visando à integração entre 

conhecimentos práticos e teóricos, que 

complementam a formação do graduando.  

Ao integrar teoria e prática, o Estágio 

representa uma importante fase de aquisição e 

aprimoramento de conhecimentos e habilidades 

essenciais ao exercício profissional, promovendo 

uma maior integração entre a aprendizagem 

acadêmica. Permite, dessa forma, a compreensão 

da dinâmica das instituições e oferece aos 

estudantes situações reais vivenciadas no mundo do 

trabalho, além de desenvolver suas habilidades 

técnicas e interpessoais.  

Sendo assim, esta obra apresenta o esforço 

da realização do estágio curricular obrigatório 

supervisionado do Curso de Relações Públicas da 

Unipampa, campus São Borja, sintetizando as 

experiências da primeira turma a vivenciar estes 

componentes.  

Desejamos a todos uma boa leitura!  
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Estágio Supervisionado de 
Relações Públicas na 
Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer de São Borja 

 

Carol Moreira 

Dra. Fernanda Sagrilo Andres (Orientadora) 

 
RESUMO 

O artigo apresenta uma breve reflexão sobre o estágio em 

Relações Públicas e os resultados obtidos durante o 

componente de Estágio Curricular Supervisionado em 

Relações Públicas II realizado nos meses de setembro e 

novembro de 2018. O estágio foi realizado na Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da cidade de 

São Borja, com o intuito de aplicar, na prática, conhecimentos 

adquiridos no curso, auxiliando a instituição em seus projetos 

culturais e comunicativos como também na criação e 

produção destes. Tendo em vista que o relações-públicas atua 

no gerenciamento da comunicação de maneira estratégica, 

para melhorar o relacionamento com os públicos, esta foi a 

principal contribuição do estágio para a referida Secretaria, 

desenvolvendo atividades como: planejamento, 

relacionamento estratégico, assessoria de imprensa e 

produção de eventos.  

 
Palavras-chave: assessoria de imprensa; evento cultural; 

relacionamento estratégico; relações públicas. 
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INTRODUÇÃO  

O estágio supervisionado permite ao futuro 

profissional conhecer, analisar e refletir sobre seu 

ambiente de trabalho, diminuindo a distância entre 

teoria e prática com o desempenho das habilidades 

desenvolvidas ao longo da graduação.  

O presente trabalho apresenta as ações 

executadas durante o componente de Estágio 

Curricular Supervisionado em Relações Públicas II 

na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer de São Borja, tendo como 

finalidade a apresentação das atividades realizadas 

durante o componente, bem como a execução de 

um plano de comunicação dentro da instituição. 

As práticas de comunicação foram 

desenvolvidas através de: organização e 

gerenciamento de dados (atualização de 

documentos e separação de pastas no computador), 

assessoria de imprensa, planejamentos estratégicos, 

produção e participação em eventos e 

relacionamento estratégico com os públicos.  
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A conclusão do trabalho teve resultados 

satisfatórios apontados pela instituição, com a 

proposta de continuação para alguns projetos. A 

seguir, então, a descrição das atividades e ações 

elaboradas.  

 

Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, 

Esporte E Lazer - São Borja 

 A Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer é uma das secretarias sob 

administração da Prefeitura Municipal de São 

Borja. Está localizada na Avenida Presidente 

Vargas, 2033, Fundos do Memorial João Goulart, e 

é responsável por eventos culturais e esportivos. É 

coordenada pelo secretário Íbaro Rodrigues, que 

tomou posse no dia 15 de junho de 2018, 

assumindo o lugar da secretária Caroline Aquino. A 

secretaria também é responsável pela administração 

dos museus da cidade: Museu Getúlio Vargas, 

Apparício Silva Rillo, Memorial João Goulart, 
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Museu Ergológico da Estância Os Angueras e 

Biblioteca Municipal Getúlio Vargas.  

Compete à secretaria: promover o 

desenvolvimento turístico e cultural; proteger o 

patrimônio turístico, artístico-cultural e histórico do 

município; elaborar e executar o calendário anual 

dos eventos; fomentar e incentivar as modalidades 

esportivas praticadas pela população. 

 

Atividades Desenvolvidas e Resultados 

Alcançados 

 

Relacionamento Estratégico com o Público 

Interno: compete ao profissional de Relações 

Públicas focar suas ações no relacionamento com 

seus múltiplos e diversos públicos. Segundo França 

(2011, p.7), “o ‘ser’ da relações públicas, é o 

relacionamento, ato ou efeito de relacionar-(se); 

capacidade de, em maior ou menor grau, conviver 

bem com seus semelhantes”. O público interno é 

um público multiplicador. Na sua família e no seu 

convívio profissional e social, o empregado será o 
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porta-voz da organização, de forma positiva ou 

negativa (KUNSCH, 2003, p 159).    

 Frente a isso, foi organizada uma ação 

estratégica para marcar o Outubro Rosa, mês de  

combate ao câncer de mama, visando aprimorar o 

relacionamento interno da instituição e interagir 

com o público interno, ou seja, os colaboradores 

integrantes da Secretaria e dos Museus.  

 Para a realização da atividade, um 

planejamento que pudesse estruturar melhor a ação 

foi elaborado. No dia 27 de outubro, proporcionou-

se para todas as mulheres da Secretaria e dos 

Museus uma aula de Zumba com a Cia de Dança 

Mara Cabral, além do sorteio de uma cesta, cortesia 

da loja All-Natural, com produtos naturais que 

auxiliam e previnem o câncer. A dinâmica ocorreu 

durante um café da manhã realizado no espaço 

físico da Secretaria, tendo o objetivo de 

compartilhar informações sobre o câncer de mama, 

promover a conscientização e popularizar os 

serviços de diagnóstico e tratamento. 
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Figura 1 

 

Legenda: Ação de Outubro Rosa na Secretaria, 

Arquivo DECOM. 

 

Figura 2 

 

Legenda: Ação de Outubro Rosa na Secretaria 
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Produção de Evento Cultural: a Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 

por se tratar de um órgão público, abrange todas os 

eventos municipais, além de organizar cerimoniais 

e protocolos. O evento é um excelente meio de 

comunicação e interação com diversos públicos, 

proporcionando um relacionamento direto da 

instituição e públicos durante a realização dos 

mesmos. Para Kunsch (2003, p. 385), “o evento é 

um acontecimento e, no contexto de relações 

públicas, deve ser considerado uma atividade 

planejada, coordenada, organizada, que visa atingir 

objetivos”.  
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Rabaça e Barbosa (1978) destacam 

concepções sobre planejamento de eventos em 

relações públicas, sendo este:  

[...] um acontecimento 

que se aproveita para 

atrair a atenção do 

público e da imprensa 

sobre a instituição. Pode 

ser criado artificialmente, 

pode ser provocado por 

vias indiretas ou pode 

ocorrer espontaneamente. 

Em geral é programado 

em todos os seus detalhes, 

no planejamento de 

relações públicas ou 

numa campanha de 

relações públicas ou de 

propaganda. (RABAÇA; 

BARBOSA,1978, p. 193) 

  

A partir disso, a Secretaria Municipal – em parceria 

com o Programa Educacional Tutorial - PET - 

História da África – realizou a 1ª Jornada da 

Consciência Negra de São Borja. Foi desenvolvido 

um planejamento para apresentação ao secretário, 

tendo sido, posteriormente, aprovado. O evento 

com a temática Afro-brasileira teve como objetivo 
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promover a inclusão cultural através de segmentos 

étnicos que compõem a comunidade, evidenciando 

aspectos culturais, gastronômicos, artísticos e 

religiosos. O evento contou com a parceria da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Instituto 

Federal Farroupilha, Unipampa, Barbearia Velho 

Oeste, Aldeia Pub e Colégio Estadual de São Borja 

– CESB. A programação, com duração de três dias, 

teve como atividades: oficina de máscaras, roda de 

leitura para crianças, apresentação musical, mesa 

cultural (religiosidade, representatividade e mídia, 

segurança e políticas públicas, musicalidade e 

estética negra), oficina de gastronomia, exposição 

de trabalhos  realizados durante a semana da 

Consciência Negra pelos  alunos do CESB, 

exposição de fotos, cortes de cabelos masculinos e 

maquiagem gratuitos para a comunidade. Em 

média, o evento obteve a participação de 120 

pessoas durante os 3 dias. 
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Figura 3 

 

Legenda: Card de divulgação da 1ª Jornada da 

Consciência Negra de São Borja 
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Figura 4 

 

Legenda: Exposição de trabalhos dos alunos do 

Colégio Estadual de São Borja 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 
Legenda: Oficina de gastronomia oferecida pela 

turma do Técnico em Gastronomia do Instituto 

Federal Farroupilha 

 

Figura 6 

 



20 

 

 

 

 

 

Legenda: Cortes de cabelo masculinos oferecidos 

pela Velha Oeste Barbearia 

 

Figura 7 

 
Legenda: Oficina de maquiagem oferecida pela 

Jessica Somavilla 

 

Assessoria de Imprensa/Comunicação 

Considerada uma ferramenta para mediação 

entre instituição e público, a assessoria de imprensa 

é essencial para as organizações. Isso porque 

facilita a interlocução entre opinião pública e 

sociedade tanto pelos canais de mídia impressa, 

quanto eletrônica e internet. De acordo com o 
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Manual de Assessoria de Comunicação, é o serviço 

prestado a instituições públicas e privadas, que se 

concentra no envio frequente de informações 

jornalísticas, dessas organizações, para os veículos 

de comunicação em geral.  

Diante disso, um mailing foi criado para a 

instituição a fim de atualizar todos os contatos de 

mídia local e instituições que a Secretaria precisa 

manter contato. Por conseguinte, um release sobre 

a 1º Jornada da Consciência Negra foi escrito, 

enviado e veiculado na página oficial da Secretaria 

de Cultura e na Folha de São Borja. Ademais, foi 

gravado um vídeo informativo sobre o novo museu 

do esporte, o qual foi veiculado na página oficial da 

Secretaria.  

 

Elaboração de Ofícios e Protocolos 

 A partir dos eventos da 33ª Feira do Livro 

de São Borja e da 1ª Jornada da Consciência Negra 

de São Borja surgiu a necessidade de criar 

cerimoniais e protocolos para a abertura e 
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encerramento dos eventos, assim como a 

elaboração de ofícios.    
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Criação de Peças Gráficas 

 Foram criados Card para o Outubro Rosa 

para serem veiculados na página do Facebook da 

Secretaria e convites solicitando a presença de 

todas as funcionárias no dia da ação de Outubro 

Rosa. 

Figura 8 

 
Legenda: Convite para participar da ação de 

Outubro Rosa 
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Figura 9 

  
Legenda: Card veiculado na página do facebook 

da secretaria 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da nova era da comunicação e dos 

paradigmas apresentados pela sociedade, o estágio 

encontra-se em um momento importante de 

aproximação entre o futuro profissional com as 

instituições públicas e privadas. Durante esse 

período, o discente tem a chance de vivenciar 

situações reais da prática profissional, desfrutando 

da oportunidade de colocar em prática o que 

aprendeu durante a graduação, além de desenvolver 

habilidades e experiências para a lidar com 
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situações inesperadas que se apresentam no mundo 

do trabalho.  

Ao fim deste trabalho, observa-se que o 

principal objetivo foi alcançado: foram elaboradas 

e executadas estratégias de comunicação para a 

instituição, respeitando as diretrizes de um órgão 

público, auxiliando em funções já incorporadas e 

proporcionando novos desafios para a instituição.  

A área de Relações Públicas não visa 

somente resultados, mas também enfatiza a 

compreensão por parte da instituição sobre a 

importância do relacionamento, do posicionamento 

e do engajamento com seus diversos públicos, além 

de contribuir para o crescimento pessoal e 

profissional.   
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Estágio em Relações Públicas 
na empresa Sirtec Sistemas 
Elétricos 

 

Eduarda Campanholi Ferro 

Dra. Fernanda Sagrilo Andres (Orientadora) 

 
RESUMO: 

Este trabalho apresenta sucintamente as atividades realizadas 

durante o período de Estágio Obrigatório Curricular em 

Relações Públicas na empresa Sirtec Sistemas Elétricos. 

Abordamos, inicialmente, a história da organização, sua 

atuação e atividades que desenvolve. A partir disso, 

apresentamos brevemente algumas atividades e estratégias 

desenvolvidas no setor de comunicação da empresa durante o 

ano de 2018. Por fim, avaliamos como foi realizar o estágio 

na empresa Sirtec, com o intuito de dar um feedback sobre os 

conhecimentos aprendidos na organização. 
 

Palavras-chave: estágio curricular; estratégias; 

relacionamento; relações públicas. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem o intuito de apresentar 

as atividades desenvolvidas no período de Estágio 

Obrigatório Supervisionado em Relações Públicas I 

e II, que ocorreram durante o ano de 2018, 

totalizando 210 horas trabalhadas no setor de 

comunicação da empresa Sirtec Sistemas Elétricos, 

em São Borja/RS. 

A Sirtec Sistemas Elétricos foi fundada em 

1989, na cidade de São Borja/RS, por Darci 

Roberto Schneid, atual Diretor, atuando na 

construção e manutenção de redes elétricas em 

áreas urbanas e rurais. A Sirtec também atende o 

segmento industrial, agrícola, construção civil e 

realiza obras particulares. Seus clientes são 

concessionárias de serviço de transmissão e 

distribuição de energia elétrica, sendo a Rio Grande 

Energia (RGE) no estado do Rio Grande do Sul e a 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

(Coelba) na Bahia, e no mês de outubro iniciou a 
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implantação de mais uma operação no estado do 

Ceará. 

A trajetória da Sirtec sempre foi marcada 

pela evolução, pela busca da qualidade para o bem-

estar e o desenvolvimento da sociedade onde está 

inserida, o que resultou em inúmeras conquistas 

para a empresa, especialmente no seu crescimento 

durante esses anos de história, como 

reconhecimentos, prêmios e parcerias, sendo uma 

delas com a Endevor. 

Na sequência, listamos as atividades que 

foram desenvolvidas durante o período de Estágio I 

e II na empresa Sirtec Sistemas Elétricos, no setor 

de comunicação, juntamente com a estagiária Laura 

Souza e com supervisão da Assessora de 

Comunicação Taiani Monteiro. São expostas, 

também, imagens de algumas atividades que foram 

realizadas durante este período. 

Por fim, apresentamos alguns resultados 

alcançados, a relevância da oportunidade de 

estagiar em uma empresa como a Sirtec, que atua 
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em várias cidades e estados diferentes, onde a 

comunicação organizacional precisa ter êxito. E 

também os aprendizados práticos obtidos durante 

as 210 horas trabalhadas em conjunto com um setor 

de comunicação que tem a responsabilidade de 

fazer a comunicação interna e externa funcionar 

para todos os colaboradores da empresa. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  

Durante muito tempo a comunicação interna 

foi elaborada para os seguintes públicos das 

empresas: diretoria, gerência e funcionários. 

Comunicação direcionada apenas para divulgar 

informações específicas da organização. 

Atualmente, a comunicação interna é definida, 

segundo Curvello (2012, p.22), como 

[...] um conjunto de ações que 

a organização cria para ouvir, 

informar, mobilizar, educar e 

manter a coerência dos valores 

a serem reconhecidos, que 

podem vir a contribuir com 

uma boa imagem pública, 

juntando a comunicação 
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administrativa, social e 

interpessoal. 
 

 Com isso, no interior das empresas, a 

comunicação é realizada em quatro fluxos: 

ascendente, descente, horizontal e transversal. 

Geralmente, na comunicação empresarial prevalece 

o fluxo descendente, que contém características de 

somente repassar as informações, que a chefia 

deseja, aos funcionários por meio de diversos 

canais de comunicação, os mais comuns são jornal 

da empresa, boletins e mural. 

 Já o fluxo ascendente se caracteriza pelas 

informações que são emitidas pelos funcionários e 

chegam até a direção, geralmente são sugestões, 

críticas e/ou apelos. Isso pode ocorrer por meio de 

e-mails, conversas e reuniões para receber esse 

feedback. O fluxo horizontal é aquele que acontece 

na organização no dia a dia, por meio da 

comunicação entre funcionários e setores, existindo 

quase que somente de maneira informal. 
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  O último fluxo, por sua vez, caso ocorra na 

empresa, tem o poder de revolucionar as 

hierarquias, isso por permitir a troca de 

informações e opiniões entre funcionários de 

qualquer setor para com a direção da empresa, 

caracterizando-se como um fluxo transversal. 

 Durante o Estágio Obrigatório 

Supervisionado em Relações Públicas I as 

atividades desenvolvidas foram mais direcionadas à 

comunicação interna. Dessa maneira, foi possível 

perceber que na Sirtec o setor de comunicação é 

totalmente responsável pelas informações 

divulgadas. Com isso, o setor se preocupa não 

apenas em repassar as informações para todos os 

colaboradores, mas também em saber se este 

público está tendo acesso às mesmas e, 

principalmente, se os colaboradores estão 

compreendendo o que está sendo divulgado. Sendo 

assim, as informações que são divulgadas pelo 

setor de comunicação possuem uma linguagem 
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simples, para facilitar a compreensão das 

mensagens.  

 Porém, a Sirtec Sistemas Elétricos só possui 

o setor de comunicação na Sede Administrativa, 

fazendo com que as estratégias de comunicação 

sejam pensadas cuidadosamente para atingir os 

mais diversos públicos da organização. Sendo 

assim, listamos a seguir algumas das atividades 

desenvolvidas junto ao setor durante o período de 

09 de abril até 11 de maio de 2018: 

Produção de notícias diárias para o site 

institucional: o site é alimentado diariamente com, 

pelo menos, uma notícia. Quando há alguma 

notícia interessante sobre a empresa esta é postada 

também na rede social da Sirtec entre as 18h e as 

20h.  
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Figura 1 

 

 
 

Legenda: Print Screen do site institucional 

 

Aniversariantes do dia e de tempo de 

empresa: a Sirtec faz questão de parabenizar todos 

os seus funcionários, tanto no dia do seu 

aniversário como no dia em que o colaborador 

completa mais um ano de trabalho na empresa. 

Dessa forma, o aniversariante do dia é lembrado 

através do e-mail institucional, onde todos recebem 

um cartão virtual contendo os aniversariantes 

daquela data específica. Já para o aniversário de 

tempo de empresa além de ser enviado um 
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cumprimento via e-mail institucional, o festejo 

também é publicado no site institucional e na rede 

social da empresa. 

Edição de imagens e criação de artes no 

Corel Draw e Photoshop para utilização no site 

institucional, rede social, e-mail e mural 

impresso: todas as imagens utilizadas para ilustrar 

as notícias, as artes para os aniversariantes e as 

demais artes utilizadas para divulgar diversas 

atividades são feitas no programa de criação de arte 

gráfica Corel Draw e as imagens são editadas em 

Photoshop para se ter uma melhor adequação nos 

espaços do site. 

Conhecimento e opinião crítica sobre a 

apresentação em PowerPoint do projeto Energia 

Amiga: realizado para crianças entre 10 e 12 anos 

das escolas municipais e estaduais contempladas, 

esse projeto tem o objetivo de levar até as crianças 

informações importantes sobre a energia elétrica de 

uma maneira lúdica e também lhes apresentar 
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alguns equipamentos de segurança que são 

utilizados pelos eletricistas em seu trabalho.  
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Figura 2 

 

 
 

Legenda: Print Screen do site institucional 

 

Elaboração de dinâmica para a hora do 

mate com todos os funcionários da sede 

administrativa: nas sextas-feiras, há um momento 

entre os funcionários da sede administrativa em que 

todos se reúnem para tomar chimarrão e em cada 

semana um setor fica responsável por organizar 

uma dinâmica para o momento. Isso ocorre para 

que os funcionários interajam no ambiente de 

trabalho e também aprendam a enfrentar desafios. 

Organização do mural impresso: nas 

sextas-feiras, são atualizadas as informações que 
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compõem o mural impresso, que é enviado para 

todas as unidades da Sirtec. No mural, constam as 

notícias mais importantes da semana, uma diretriz, 

uma frase motivacional, os aniversariantes do mês 

de cada unidade e uma imagem sobre a 

comemoração daquela semana ou então 

informações internas, como plano de promoções. 

Conhecimento sobre o software da TV 

corporativa: instalada inicialmente na sede 

administrativa para teste, o software pode ser 

acessado de qualquer lugar pelo login e senha do 

usuário para que as notícias e informações sejam 

editadas e atualizadas. A TV corporativa 

posteriormente será a substituição do mural 

impresso, para que tudo seja atualizado de maneira 

online. 

Aprendizado sobre a recepção e ligações 

com a colaboradora Luana Ornellas: a recepção 

possui diversas funções juntamente com a 

comunicação, como a organização das 

apresentações para o café da manhã da empresa que 



39 

 

 

 

 

 

ocorre, geralmente nas quintas-feiras, o envio e 

recebimento de malotes para as unidades, 

responder mensagens da página da empresa na rede 

social e responder e-mails que são recebidos pelo 

site institucional da Sirtec, e atender os telefonemas 

e repassar ligações, além de recepcionar as pessoas 

que vão até a empresa. 

Envio de releases para jornais e clipagem 

de notícias que foram divulgadas: assim como as 

notícias do site institucional, sempre que há uma 

notícia de grande relevância como a do projeto 

energia amiga ou da turma de formação de 

eletricistas, são enviados releases para divulgação 

no jornal de cada cidade em que a notícia 

aconteceu. Quando a notícia é publicada 

precisamos scannear a página do jornal em que a 

mesma foi publicada e guardá-la para apresentar 

como resultados de mídia espontânea. 

Organização de currículos para formação 

do curso de eletricista de São Borja, 

Uruguaiana, Santiago e Santana do Livramento: 
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neste quesito, foi organizada uma lista para contatar 

todos os interessados em fazer o curso de formação 

de eletricistas das respectivas cidades, para que os 

mesmos se dirigissem aos locais de avalição 

médica e psicológica para dar início ao curso. 

Storytelling da Sirtec: no período em que 

vivenciei o Estágio Obrigatório Supervisionado em 

Relações Públicas II, a assessora de comunicação 

Taiani Monteiro me destinou uma tarefa que seria 

planejada totalmente por mim. Esta atividade era a 

de planejar e pensar como seria elaborado o mais 

novo modelo de storytelling da Sirtec Sistemas 

Elétricos. Sendo assim, apresentamos brevemente o 

conceito de storytelling defendido por Gallo (2017) 

e Cogo (2016). 

O storytelling tem sua origem no inglês e 

vem sendo utilizado por diversas áreas para “contar 

histórias”. É uma estratégia de comunicação que 

utiliza de narrativas para contar histórias, 

incentivando a imaginação do público ouvinte. Para 

Gallo (2017, n.p.) “Storytelling é o ato de 
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enquadrar uma ideia em uma narrativa que informa, 

esclarece e inspira”. Essas histórias estão presentes 

em toda a vida e são necessárias para que nos 

desenvolvamos em sociedade. Conforme define 

Cogo: 

[...] seres humanos são 

criaturas que contam histórias. 

As pessoas têm necessidade 

de possuir símbolos que as 

ajudem a entender e a 

interpretar o mundo [...] As 

histórias estão entre as 

unidades mais básicas de 

comunicação, porque o 

homem é socializado pela 

narratividade, embora possa 

ser educado pela 

racionalidade. (COGO, 2016, 

p.113) 
 

O ato de contar histórias é muito antigo 

sendo impossível determinar uma data precisa para 

o início desta tradição, o que se sabe é que os 

nossos antepassados utilizavam-se de histórias para 

criar suas pinturas em cavernas para comunicar-se. 

Sendo assim, essas práticas sempre estiveram 

ligadas aos seres humanos e ao seu 
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desenvolvimento, passando de geração em geração 

até os dias de hoje.  

Relacionando esses pressupostos ao fato de 

a empresa completar 30 anos de atuação em março 

de 2019, uma das diversas ações de comemoração 

foi a produção vídeos com relatos de colaboradores 

e incentivadores da empresa desde a sua fundação, 

em 1989.  

Sendo assim, foi elaborado um 

planejamento completo com as etapas de 

realização, o qual disponibilizamos a seguir com os 

seus objetivos, estratégias e táticas elaboradas, bem 

como com a forma de avaliação. 

 

Planejamento storytelling Sirtec 

Objetivo geral 

 Resgatar a memória dos 30 anos de história 

da Sirtec por meio de relatos de seus atuais e ex-

colaboradores e também de pessoas que 

incentivaram o Sr. Darci a empreender e instaurar a 

empresa.  
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Objetivos específicos 

Buscar pessoas que auxiliaram a Sirtec 

durante seus 30 anos de história, como ex e atuais 

colaboradores e também incentivadores do 

empreendimento. 

Produzir pequenos vídeos com depoimentos 

destes atores sobre sua história e os aprendizados 

que viveram no período em que fizeram parte da 

Sirtec. 

Divulgar os vídeos produzidos nas mídias 

sociais da empresa para que esses relatos sejam 

publicizados para a comunidade geral e façam parte 

da contagem regressiva para a comemoração de 30 

anos da empresa. 

Estratégias e táticas 

Estratégia: Histórias de Verdade 

Tática 1: buscar informação e contato de 

colaboradores e incentivadores da empresa. 

Tática 2: contatar estes colaboradores para explicar 

a estratégia e pedir para que gravem um pequeno 

vídeo contando suas histórias na Sirtec. 



44 

 

 

 

 

 

Tática 3: produzir e editar cada um dos vídeos para 

que fiquem no mesmo padrão de edição. 

Tática 4: veicular estes vídeos nas mídias sociais 

durante a contagem regressiva para o aniversário de 

30 anos da empresa. 

Tática 5: apresentar os vídeos no dia da 

comemoração dos 30 anos para os presentes 

conhecerem as histórias de verdade da Sirtec 

através destes depoimentos. 

Tática 6: fazer a mensuração dos resultados 

obtidos através dos acessos ao link do site e 

também visualizações, comentários e 

curtidas/reações nos vídeos nas redes sociais. 

 

Públicos de interesse: nosso principal público de 

interesse são nossos colaboradores e, também, suas 

famílias, os que estão conosco e os que de alguma 

maneira passaram por nossa história e se foram. 

Mas, além dos nossos colaboradores e suas 

famílias, os nossos clientes e a comunidade 

também são importantes para nós. Pois também 
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fazem parte desses 30 anos da nossa história e são 

fundamentais para o desenvolvimento da Sirtec 

desde o seu início em 1989. 

A avaliação e a mensuração de resultados 

da nossa estratégia ocorrerão por meio de análise 

do engajamento das publicações dos vídeos, sendo 

assim, analisaremos a quantidade de cliques e 

visualizações no site institucional e também o 

engajamento dos vídeos veiculados nas redes 

sociais da empresa, como facebook e instagram, de 

acordo com as curtidas, comentários e 

compartilhamentos. 

Após a elaboração, o planejamento foi 

apresentado para a assessora de comunicação e, 

com a aprovação, foram iniciados os agendamentos 

para realização as gravações. Porém, infelizmente, 

não foi possível acompanhar as gravações devido 

ao fato de o período de estágio ser curto e as 

gravações serem realizadas algumas semanas após 

o planejamento estar aprovado. Mas a experiência 

de planejar esta ação em comemoração aos 30 anos 
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da empresa Sirtec foi muito gratificante, pois foi 

possível conhecer melhor a empresa e, 

consequentemente, alguns de seus colaboradores. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Neste período de aprendizado, os resultados 

foram gratificantes, pois nos meses em que estive 

presente na empresa Sirtec, o setor de comunicação 

atingiu os indicadores de avaliação mensal. Esses 

indicadores existem para que cada setor analise 

suas estratégias e atividades durante o mês e 

verifiquem se há retorno. Caso não exista retorno 

ou a aderência seja baixa, é preciso diagnosticar o 

problema e redefinir a atividade de acordo com o 

diagnóstico encontrado.  

Além do setor de comunicação, no ano de 

2018, a Sirtec esteve novamente entre as 45 

Melhores Empresas para Trabalhar no Rio Grande 

do Sul, ranking promovido pelo Great Place To 

Work (GPTW) em parceria com o Grupo RBS e 

Grupo HEL. Pelo 5º ano consecutivo foi 
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identificada por meio de uma pesquisa que 

reconhece as companhias que possuem os 

ambientes de trabalho mais atrativos do Rio Grande 

do Sul com base no nível de confiança dos 

funcionários em cinco dimensões: Credibilidade, 

Respeito, Imparcialidade, Orgulho e 

Camaradagem. 

Com isso, percebe-se como a atuação das 

relações públicas em uma empresa é extremamente 

importante, pois durante a graduação realizamos 

trabalhos práticos que são muitas vezes isolados, 

como eventos e palestras. Mas participar de um 

setor de comunicação consolidado em uma empresa 

que atua em dois estados do Brasil agrega muitas 

experiências. Na Sirtec a presença das atividades e 

do profissional de Relações Públicas são  

indispensáveis, pois a comunicação da empresa  

precisa fluir e chegar a todos os colaboradores, o 

que provavelmente não aconteceria se ela não 

possuísse este setor bem consolidado e com um 
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profissional de Relações Públicas atuando 

ativamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A oportunidade de vivenciar o dia a dia de 

uma empresa é indispensável durante a graduação, 

pois percebemos como se pode atuar em diversos 

segmentos do mercado. Nós, estudantes, 

convivemos bastante com a teoria e a prática, o que 

aprendemos que é essencial. Por isso, os 

componentes curriculares de Estágio Obrigatório 

Supervisionado em Relações Públicas I e II são 

extremamente necessários e agregam um 

conhecimento enorme para nós enquanto discentes. 

Sendo assim, o período de estágio foi 

gratificante, pois houve muito aprendizado e novas 

formas de perceber as Relações Públicas no 

mercado de trabalho. Percebe-se que pequenas 

ações fazem muita diferença, principalmente para e 

na comunicação.  E, a partir desta experiência, 

podemos nos aprimorar a cada dia para que a 
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profissão seja vista com outros olhos e que nós, 

futuros profissionais dessa área, consigamos 

transparecer o que podemos fazer pelas empresas 

em que formos atuar após a conclusão do curso de 

graduação. 
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Comunicação Social - 
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RESUMO:  

O presente artigo busca descrever as atividades desenvolvidas 

e os resultados obtidos durante o Estágio Curricular 

Supervisionado em Relações Públicas I e II, realizado entre os 

meses de março e dezembro de 2018. O trabalho foi 

desenvolvido no Curso de Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda, da Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA, e compreendeu desde assessoria à Coordenação 

do Curso, através de atividades administrativas de 

comunicação, até a prática de ações criadas com base no 

diagnóstico do Curso em relação aos seus públicos de 

interesse. 
 

Palavras-chave: estágio; eventos; publicidade e propaganda. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo 

descrever as atividades realizadas durante o período 

de Estágio Curricular Supervisionado em Relações 

Públicas, do Curso de Relações Públicas, da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

totalizando 210 horas. 

A atuação se deu por meio de assessoria à 

Coordenação do Curso de Comunicação Social – 

habilitação em Publicidade e Propaganda da 

UNIPAMPA, nas atividades relacionadas às 

relações públicas. Atualmente, coordenado pelo 

Prof. Dr. João Antônio Gomes Pereira, o Curso de 

Publicidade e Propaganda tem dez anos de atuação 

na cidade de São Borja/RS e apresenta Conceito 

4 na última avaliação do MEC realizada no ano de 

2011. É composto por uma grade curricular 

atrativa, que se divide em quatro eixos, fomentando 

da pesquisa ao mercado de trabalho, além de contar 

com um quadro de professores em sua maioria 
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doutores, que agregam qualidade diferenciada de 

ensino.   

Até o semestre 2018/1, por conta da 

vigência do antigo Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), o Curso de Relações Públicas ainda não 

contava com o componente de Estágio Curricular 

Supervisionado, possibilitando no ano de 2018 a 

experiência, tanto por parte dos alunos, que podem 

aprender e trabalhar e praticar a comunicação em 

diferentes organizações, como também possibilita a 

experiência a essas entidades, que se utilizam das 

atividades relacionadas à área.   

Dessa forma, a estrutura deste trabalho 

configura-se como a de um relato de experiência, 

com pesquisa documental e revisão bibliográfica, 

buscando descrever as práticas e ações trabalhadas 

no período de apoio a gestão do Curso de 

Publicidade. Para isso, foi narrado o processo do 

Estágio, sua importância e o resultado esperado e 

obtido em cada uma das ações desenvolvidas.  
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AÇÕES DESENVOLVIDAS 

A partir de um diagnóstico que apontou 

para uma carência na visibilidade do Curso de 

Publicidade e Propaganda, tanto pelo público 

externo, quanto pelo próprio público interno, as 

ações e estratégias foram pensadas para melhorar a 

comunicação do Curso no propósito de levar à 

comunidade uma maior visibilidade sobre suas 

ações, bem como pontuar ao público interno as 

oportunidades de conhecimentos práticos na área.  

Assim sendo, numa primeira experiência de 

estágio no Curso de Publicidade e Propaganda, as 

atividades se deram, inicialmente, por meio de 

suporte aos eventos do Curso, exercendo funções 

que cabem ao profissional de Relações Públicas. 

A seguir são descritas as principais ações 

desenvolvidas no decorrer do estágio:  
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Organização de evento - Ciclo de Publicidade e 

Propaganda 

Conforme Veloso (2001, p. 3), “os eventos 

e as cerimônias constituem-se em meios de 

estabelecer a comunicação aproximativa entre 

pessoas e públicos de organizações governamentais 

ou privadas, utilizados como meio de comunicação, 

integração, fidelização e visibilidade para quem o 

promove”.  

O Ciclo de Publicidade e Propaganda da 

Fronteira Oeste é um evento realizado pelo Curso 

de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 

da UNIPAMPA e tem como propósito tratar sobre 

as tendências do mercado publicitário.  

Em sua 4ª edição no primeiro semestre de 

2018, referente ao eixo Sociais e Humanidades, o 

Ciclo abordou o tema “Diálogos Urgentes: leituras 

sobre o trabalho feminino na publicidade”. 

Participaram do debate a Profa. Dra. Milena Freitas 

de Oliveira-Cruz (UFSM),a Profa. Dra. Jaqueline 
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Carvalho Quadrado e a Profa. Pós-Dra. Mérli Leal 

Silva (UNIPAMPA).  

Já em sua 5ª edição, 2018/2, o evento 

colocou em debate o tema referente ao eixo 

Profissão/Mercado – debatido pelos palestrantes 

Marino Boeira e Roberto Pintaúde, que abordaram 

a temática “Potencialidades da propaganda entre 

Academia e Mercado”. Além desses, o Ciclo de 

Publicidade ainda conta com o eixo Academia & 

Pesquisa. 

 Na visão de Bettega (2002, p. 60) “O 

relações públicas é um profissional cujas 

características de trabalho relacionam-se 

principalmente a ações de bastidores. Assim, uma 

das poucas atividades que se fazem notar entre as 

suas diversas atribuições acaba sendo precisamente 

o evento”. Ainda neste pensamento, Cesca (2008, 

p. 15) afirma: “o evento está sendo reconhecido 

pelas organizações em geral como mais uma forma 

de se divulgar e fortalecer a marca e a imagem, 
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conceito perante os diversos públicos, 

principalmente o consumidor”.  

As atividades exercidas no Ciclo de 

Publicidade e Propaganda da Fronteira Oeste se 

dividiram entre os dois eixos trabalhados no ano de 

2018. A participação enquanto Relações Públicas 

incluiu o trabalho pré e pós-evento, por meio de 

tarefas como a produção de cronograma, 

orçamento, ofícios, fotografias e material de 

divulgação. 

Figura 01 

 

Legenda: Fotos para divulgação das peças 

gráficas do Ciclo - Eixo Sociais e Humanidades. 

Acervo do curso de Publicidade e Propaganda 

  



57 

 

 

 

 

 

 O trabalho compreendeu também a reserva 

de equipamentos e espaços usados no evento, 

cerimonial e protocolo, mailing, produção e entrega 

de carta-convite, cadastramento de ouvintes, ficha 

de avaliação e relatório, produção e envio de 

release para mídias (impressas e digitais) e 

acompanhamento e apresentação da infraestrutura 

do Campus aos palestrantes, entre outros. 

Além disso, envolveu a presença em 

reuniões do colegiado e reuniões com docentes e 

discentes envolvidos na organização do evento, que 

puderam não só esclarecer dúvidas, como também 

dar andamento e continuidade a execução das 

tarefas.  
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Figura 02 

 

Legenda: Apresentação da Universidade aos 

palestrantes Marino Boeira e Roberto Pintaúde - 

Ciclo de Publicidade - Eixo Mercado. Acervo do 

curso de Publicidade e Propaganda 

 

Evento “Dia de Galo” 

O evento “Dia de Galo” teve como objetivo 

suprir a necessidade de visibilidade do Curso na 

comunidade regional e local, conforme carência 

diagnosticada através da aplicação de um briefing. 

A ideia do evento foi contribuir para reforçar a 

utilidade e aplicabilidade do Curso para a 

sociedade e suas habilidades enquanto profissão. 
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 Para isso, a atividade foi desenvolvida de 

forma interativa, possibilitando que a comunidade 

externa da instituição ganhasse espaço e 

oportunidade para melhor conhecer o Curso de 

Publicidade e Propaganda da Unipampa. Tendo 

como foco o público estudantil, a ação teve início 

em parceira com a Escola Estadual Técnica Olavo 

Bilac, representada através de alunos integrantes do 

3º ano do Ensino Médio.  

Figura 03 

 

Legenda: Apresentação do campus - evento “Dia 

de Galo”. Acervo do curso de Publicidade e 

Propaganda 
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A apresentação ocorreu através de uma 

palestra realizada pelo Coordenador do Curso de 

Publicidade, João Antônio Gomes Pereira, que 

destacou a importância do profissional de 

publicidade no mercado de trabalho, suas 

competências e atributos. Na sequência, por meio 

de visita técnica às instalações e estúdios, os alunos 

tiveram a oportunidade de conhecer os estúdios de 

rádio e televisão, laboratórios, salas de aula, 

biblioteca e toda a infraestrutura que o curso 

dispõe. 

A atuação como Relações Públicas, nesse 

Evento, aconteceu em parte integral, trabalhando as 

funções relacionadas da área desde seu 

planejamento até o trabalho de desenvolvimento e 

execução. Espera-se que o “Dia de Galo” possa ter 

continuidade nos próximos anos, com o apoio do 

Curso e seus estagiários, sempre buscando 

aproximação junto à comunidade são-borjense que 
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carece de eventos como este para formar opinião e 

tomar decisões acertadas no futuro.  

Pesquisa com alunos egressos 

 Quando se fala em Relações Públicas, sabe-

se que a pesquisa é uma das atividades mais 

importantes da profissão. Sendo assim, foi 

trabalhada, ao longo do período de estágio, uma 

pesquisa com os alunos egressos do Curso de 

Publicidade e Propaganda da UNIPAMPA.  

 A pesquisa foi sugerida no planejamento de 

ações e atividades para o estágio e propôs um 

levantamento sobre a atual situação dos alunos 

egressos do Curso de Publicidade e Propaganda no 

mercado de trabalho. A ideia foi apresentada e sua 

execução aprovada pelo colegiado do Curso.   

Nas palavras de Gil (2007, p. 17) “pode-se 

definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos”. Para 

isso, foram elaboradas questões que pudessem 

atender as demandas de informação identificadas 
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no Curso diante desse público. Após algumas 

reuniões que serviram para o aprimoramento e 

aprovação das questões propostas, ocorreu a 

aplicação do formulário de pesquisa enviado para 

todos os alunos egressos do Curso de Publicidade e 

Propaganda. A mensuração foi apresentada em 

forma de um relatório entregue à Coordenação do 

Curso que poderá, através desses dados, dar 

continuidade, atenção e/ou aprimoramento as 

questões referentes à sua gestão.  

Figura 4 

 

Legenda: Questão presente no formulário de 

pesquisa enviado aos alunos egressos. Acervo do 

curso de Publicidade e Propaganda 
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No exemplo da figura 4, expõe-se uma das 

primeiras questões que foram abordadas na 

pesquisa com os alunos egressos do Curso de 

Publicidade e Propaganda. A partir de dados 

obtidos através de perguntas como essa, foi 

possível direcionar as questões para cada uma das 

respostas e entender as razões ou motivos para cada 

fim.  

 

Atividades de comunicação administrativa 

 Também foram desempenhadas atividades 

de curto prazo na assessoria de comunicação do 

Curso. As atividades envolveram confecção de 

planilhas, agendamento de reuniões, produção de 

índice de atas, entre outras, além da participação 

nas reuniões mensais do colegiado, que foram 

importantes quando se pensa em compreender o dia 

a dia e os assuntos da organização em que se 

trabalha. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 O evento 4º Ciclo de Publicidade e 

Propaganda da Fronteira Oeste – eixo Sociais e 

Humanidades, foi realizado no mês de maio de 

2018 no auditório do Prédio II da UNIPAMPA e 

teve público de 29 pessoas, em sua maioria alunos 

do próprio Curso.  

 Nesse evento, foi possível experienciar 

funções atribuídas ao profissional de Relações 

Públicas, como por exemplo o cerimonial de 

evento, trabalhando desde a pesquisa de 

informações para sua elaboração até a parte prática 

na função de cerimonialista.  

 Dado o baixo público desse primeiro evento 

do Ciclo de Publicidade no ano, para o segundo 

eixo (Acadêmica/Mercado), ocorrido no mês de 

outubro, o trabalho de divulgação do evento 

ganhou maior atenção e em conjunto com a agência 

experimental do Curso. Assim, foram pensadas e 

publicadas peças gráficas de divulgação tanto em 

redes sociais como Facebook e Instagram, quanto 
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em murais da universidade. O trabalho de relações-

públicas incluiu a produção e entrega de carta-

convite às autoridades e aos empresários locais, na 

intenção de aproximar esse público externo da 

universidade e de suas ações e eventos.  

 Já o 5º Ciclo de Publicidade – eixo 

Academia/Mercado teve um público de 71 pessoas, 

sendo que 50 delas responderam ao formulário de 

pesquisa do evento. Essas respostas foram 

tabuladas e apresentadas através de um relatório 

que elenca os principais indicadores sobre as 

questões, bem como a análise de diversos aspectos 

que podem servir como contribuições ao Curso e à 

gestão de seus eventos.  
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Figura 5 

 

Legenda: Questão presente no formulário de 

pesquisa de opinião do 5º Ciclo de Publicidade e 

Propaganda da Fronteira Oeste – eixo 

Academia/Mercado. Acervo do curso de 

Publicidade e Propaganda 
 

Conforme a figura 5, que mostra o resultado 

da questão que perguntou ao público presente por 

qual meio ficaram sabendo do evento, o destaque 

fica por conta das redes sociais, representando 

52,7% do total de respostas. 

Com relação à pesquisa, que busca conhecer 

a realidade situacional do aluno egresso do Curso, 
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o formulário de pesquisa foi enviado para 171 

alunos egressos com e-mail cadastrado junto à 

Secretaria Acadêmica. Até o momento da coleta 

(28/11/2018), visto que se trata de um formulário 

online e pode receber novas respostas a qualquer 

momento, contava com 30 respostas, mensuradas e 

apresentadas por meio de um relatório contendo 

gráficos, análise dos resultados e considerações, o 

qual foi entregue à Coordenação do Curso de 

Publicidade e Propaganda. 

Além de contribuir com o acesso a 

informações que o Curso ainda não contava, a 

pesquisa tem fundamental importância à medida 

que auxilia na percepção da imagem do Curso de 

Publicidade e Propaganda da UNIPAMPA perante 

seu público, podendo, através dos dados aqui 

apresentados, gerar melhorias ou aperfeiçoamento 

nas questões tocadas.  

Pode também abrir espaço e oportunidade 

para que esses ex-alunos retornem à Universidade e 

possam compartilhar, através de palestras ou bate-
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papo em sala de aula, relatos de experiência sobre o 

dia a dia no mercado da área, bem como as 

oportunidades e dificuldades encontradas durante o 

percurso pós UNIPAMPA. 

Figura 6 

 

Legenda: Questão do formulário de pesquisa 

enviada aos egressos do Curso de Publicidade e 

Propaganda da UNIPAMPA. Acervo do curso de 

Publicidade e Propaganda 

 

Entre os dados apresentados nesse relatório, 

um deles (exemplo da figura 6) aponta que 9 

egressos, ou 30% dos respondentes, concluíram o 

Curso no ano de 2017. Esse dado pode indicar uma 

ligação de proximidade do Curso e as questões 

referentes ao meio acadêmico aos alunos recém-
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formados quando comparado aos egressos de anos 

anteriores.  

Nessa mesma linha, foram apresentados os 

demais resultados da pesquisa, que objetivam 

contribuir para a Coordenação na melhoria da 

gestão do Curso e suas ações.   

Já o evento “Dia de Galo” trouxe a turma do 

3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

Técnica Olavo Bilac, de São Borja, representada 

por 23 alunos que tiveram a oportunidade de 

conhecer o Curso de Publicidade e Propaganda e 

sua capacitação, além de receberem materiais 

informativos relacionados ao Curso e à 

Universidade.  
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Figura 7 

 

Legenda: Release sobre o evento “Dia de Galo”. 

Acervo do curso de Publicidade e Propaganda 
 

Como o trabalho de relações-públicas não 

se limita ao término do evento, foi elaborado um 

release para a divulgação dessa ação e mais tarde 

enviado para a postagem em mídias sociais e 

impressas, como mostra o exemplo da figura 7, 

postagem do facebook do Curso de Publicidade e 

Propaganda.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que a oportunidade de 

estágio no Curso de Publicidade e Propaganda da 

UNIPAMPA foi de grande relevância para minha 

vida acadêmica e pessoal. No estágio pude executar 

tarefas que até então conhecia através de aulas 

teóricas/práticas, em que por mais que se tenha 

uma boa base de como as coisas funcionam, nunca 

acrescentam a carga de experiência adquirida 

quando se trabalha num ambiente diferente do 

usual.  

Também foi importante a experiência do 

trabalho em equipe, podendo interagir com os 

colegas das áreas de Jornalismo e Publicidade, que 

se dividiram entre estagiários, bolsistas e 

voluntários, no desenvolvimento das ações de 

comunicação. Além, é claro, dos professores, 

orientadores e supervisor deste estágio, que 

contribuíram para que essas ações fossem possíveis 

de acontecer.  
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Nessa primeira experiência recebendo um 

estagiário de Relações Públicas, a Coordenação do 

Curso de Publicidade e Propaganda pôde entender 

a importância da assessoria nas ações de 

comunicação trabalhadas no decorrer do ano letivo. 

Através do auxílio e suporte à gestão da 

comunicação, tanto nos eventos quanto as questões 

referentes à sua Coordenação, o Curso agora 

conhece o profissional de Relações Públicas, em 

que áreas e de que forma pode auxiliar sua 

administração, e por meio dessa noção poderá dar 

continuidade ao trabalho da área, tanto para seu 

crescimento como dos próximos alunos que estarão 

estagiando no Curso.  

Essa ação alcançou um dos objetivos 

propostos durante o planejamento para o Curso e 

buscou sanar a carência de visibilidade com seus 

públicos. Espera-se que o evento ganhe 

continuidade e que alunos das demais escolas da 

cidade possam receber essa mesma oportunidade.  
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No que tange à assessoria ao Curso de 

Publicidade e ao trabalho desempenhado antes, 

durante e após os eventos do Curso, foi importante 

poder colocar em prática as ações planejadas e 

estudadas em sua parte teórica durante os semestres 

anteriores.  

O pontapé que foi dado através desse 

trabalho de estágio no Curso foi importante à 

medida que nos próximos anos, e com uma melhor 

noção do que consistem, e quais são as atividades 

de um Relações-Públicas, o aluno e a Coordenação 

serão beneficiados e poderão seguir crescendo no 

trabalho coletivo.  
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para o Terceiro Setor: Centro 
de Formação Teresa Verzeri-
Cftv/Sb 
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RESUMO 

O presente trabalho visa relatar a experiência do primeiro 

estágio curricular de relações públicas realizado em uma 

entidade da sociedade civil, as particularidades relativas ao 

chamado terceiro setor, além das contribuições realizadas a 

partir de um trabalho planejado na área de comunicação, 

embasado no planejamento de comunicação e relacionamento 

elaborado na disciplina de Planejamento em Relações 

Públicas da Universidade Federal do Pampa. A execução do 

estágio obrigatório curricular se deu na instituição não 

governamental Centro de Formação Teresa Verzeri, 

localizado na cidade de São Borja-RS, se iniciando aos 27 

dias de março de 2018 e se encerrando no dia 1 de junho de 

2018, perfazendo o total de 105 horas solicitadas pelo Projeto 

Político-Pedagógico do curso de Relações Públicas da 

Unipampa. 
 

Palavras-chave: centro de formação teresa verzeri – cftv; 

estágio; relações públicas; terceiro setor. 
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INTRODUÇÃO 

A conjuntura do mercado competitivo em 

que a sociedade se desenvolve no momento 

presente, requisita dos discentes em sua formação, 

competências para a realização de atividades 

assistenciais, gerenciais e estratégicas nos seus 

campos de atuação profissional.  

Nesse cenário, o desenvolvimento de 

atividades de estágio, que foi regulamentado pelo 

Ministério da Educação (MEC) através da Lei 

6494/77, possibilita aos acadêmicos circunstâncias 

convenientes de aplicação prática do 

desenvolvimento teórico técnico profissional em 

uma instituição/organização.  

Dentro desse panorama, a partir da 

resolução nº 2 1do MEC de 2013 o curso de 

Relações Públicas da Universidade Federal do 

 

1
 A resolução pode ser consultada por: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&vi

ew=download&alias=14243-rces002-13&Itemid=30192> 
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Pampa – Unipampa, no ano de 2015 iniciou a 

reformulação do seu Projeto Pedagógico do Curso 

– PPC, para uma melhor recolocação e 

aperfeiçoamento da grade curricular de seus 

componentes curriculares e de sua carga horária 

para anteder a nova legislação.  

Assim, a partir do PPC 2016, as atividades 

de estágio passaram a ser desenvolvidas através do 

Estágio Curricular Supervisionado de Relações 

Públicas em conformidade a Lei nº 11.788/2008, 

que instaurou que todas as instituições de ensino 

superior no Brasil que ofertasse o bacharelado em 

Relações Públicas, constituíssem em suas matrizes 

curriculares o estágio curricular supervisionado em 

Relações Públicas. 

Esse componente curricular, após a 

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, teve 

sua carga horária materializada em 210 horas, 

dividido em dois ciclos, o primeiro com 105 horas 

que se sucede no 5º semestre da graduação e o 

segundo no 6º semestre, efetivando assim a 
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totalização da carga horária necessária para a 

conclusão do estágio.  

A partir do uso do planejamento de 

comunicação e relacionamento elaborado na 

disciplina de Planejamento em Relações Públicas 

no 4º semestre, deu a execução do estágio 

obrigatório curricular na instituição de sociedade 

civil e não governamental, Centro de Formação 

Teresa Verzeri, localizado na cidade de São Borja.  

O Centro de Formação Teresa Verzeri é uma 

entidade sem fins lucrativos, fundado em 1936, 

pela Madre Maria Antônia Perini, no lar da menina 

Sagrado Coração de Jesus, localizado na cidade de 

São Borja, no Estado do Rio Grande do Sul, com o 

intuito de cuidar e abrigar meninas órfãs e com 

vulnerabilidade econômica e social. Ao decorrer 

dos anos de 1987, a instituição que atendia em 

caráter de internato, mudou o seu atendimento e 

redirecionou as suas funções no turno inverso à 

escola, continuando ainda abrigar apenas meninas.  
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Em 2000, devido a reordenação do Estatuto da 

Criança e Adolescente - ECA, a instituição passou 

atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, 

favorecendo assim, a formação integral e a inclusão 

social. Assim sendo, foi decidido que a nova 

denominação vigente seria a de Centro de 

Formação Teresa Verzeri, continuando com o turno 

inverso à escola e oferecendo cursos e oficinas 

extensivos às famílias dos educandos e para toda a 

comunidade são borjense em geral.  

Atualmente o CFTV - SB, realiza 

atendimentos à 174 crianças e adolescentes de 04 a 

16 anos em situação de vulnerabilidade e risco 

social da comunidade. Continuando com o turno 

inverso à escola oferecendo o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, apoio 

Sócio Familiar e alimentação.  

O CFTV- SB trata-se de uma instituição do 

terceiro setor, que, segundo Fernandes (2000, p.27):  
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O Terceiro Setor é composto de 

organizações, sem fins lucrativos, 

criadas e mantidas pela ênfase na 

participação voluntária, num 

âmbito não-governamental, 

dando continuidade às práticas 

tradicionais da caridade, da 

filantropia e do mecenato e 

expandindo o seu sentido para 

outros domínios, graças, 

sobretudo, à incorporação do 

conceito de cidadania e das suas 

múltiplas manifestações na 

sociedade civil. (Grifo nosso).  

 

Assim, esta definição elaborada pelo autor, 

nos elucida de forma breve o surgimento do 

Terceiro Setor como uma forma de inclusão da 

minoria excluída pela sociedade, e que hoje se 

propagou como uma ferramenta de se praticar a 

cidadania e responsabilidade com estes povos 

excluídos da nossa coletividade como grupo. 
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METODOLOGIA 

Segundo Kunsch (1986, p.54), 

O planejamento é importante 

para as organizações porque 

permite um redimensionamento 

contínuo de suas ações presentes 

e futuras. Possibilita conduzir os 

esforços para objetivos 

preestabelecidos, por meio de 

uma estratégia adequada e uma 

aplicação racional dos recursos 

disponíveis. 

 

Dessa forma, portando-se do planejamento 

de comunicação e relacionamento do CFTV – SB, 

foi iniciado o 1º estágio curricular obrigatório em 

Relações Públicas instaurando-se aos 27 dias de 

março de 2018 se encerrando no dia 1 de junho de 

2018; e o 2º começando aos 19 dias de agosto de 

2018 e finalizando no dia 01 de dezembro de 2018. 

O ciclo de aprendizado prático se distribuiu em 

duas formas: a primeira com 18 horas semanais 

divididas em 3 dias por semana e a segunda com 8 

horas semanais divididas em 2 dias por semana.   

Após um período prévio de diagnóstico e 

pesquisa sobre as atividades desenvolvidas pelo 
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Centro de Formação, bem como a fim de mapear os 

públicos que com ele se relacionam, foram 

identificadas áreas potenciais para o 

desenvolvimento de ações estratégicas de 

comunicação e de relações públicas.  

Durante os dois semestres de estágio, foram 

desenvolvidas quatro estratégias embasadas no 

planejamento de comunicação e relacionamento do 

CFTV – SB, além de outras ações esporádicas que 

foram realizadas a partir das demandas que a 

instituição necessitava. As principais estratégias 

desenvolvidas foram:  

Se Intere: programa de comunicação da instituição 

para os responsáveis dos educandos; Motivação 

em ação: dinâmicas que buscam a interação e a 

conscientização dos colaboradores da entidade; A 

família do mês: campanha de motivação para a 

participação das famílias dos educandos nas ações 

desenvolvidas pela organização; Assessoria de 

Imprensa.  
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AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Se Intere 

Este programa buscou aperfeiçoar a 

comunicação que o Centro de Formação possui no 

quesito da veiculação de informações para os 

responsáveis pelos educandos, buscando uma maior 

interação dos pais nas atividades educacionais do 

Centro.  

Após análise, foi constatado que há uma 

baixa frequência de participação dos responsáveis 

dos alunos nas reuniões e atividades realizadas pelo 

Centro de Formação, pois a forma adotada pela 

instituição de se comunicar com os pais é falha. Por 

exemplo, os comunicados emitidos pela entidade 

são feitos por meio de bilhetes, que, em muitas 

ocasiões, os próprios educandos acabam perdendo 

ou esquecendo de entregar aos seus pais, gerando 

assim uma quebra de informação entre a 

organização e o seu público de interesse, que no 

caso citado, são os responsáveis dos educandos.  
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Dessa forma, no dia 19 de Abril, foi criado 

o grupo de informação no facebook, intitulado de 

CFTV – SB (comunicados), visando transmitir aos 

pais e/ou responsáveis dos educandos pareceres que 

envolvam as crianças e adolescentes da instituição.  

Na reunião da família ainda no mês de abril 

ocorreu a apresentação do Se Intere, momento em 

que foi salientada a importância e relevância da 

aplicação e também o funcionamento deste 

programa. Ademais, foi exibido um passo a passo 

para que os pais e responsáveis dos educandos 

presentes no encontro adicionassem o grupo de 

informação em seus celulares. 

Porém, visando contemplar os familiares 

das crianças que não possuem redes sociais, foi 

proposta à direção do Centro de Formação a 

fabricação de agendas de recados para todos os 

educandos. Ficando decidido, assim, que cada 

agenda possuiria 20 páginas, no tamanho 105 x 

148.8 mm, que foram cortadas por meio do apoio 

firmado com a empresa Ale Xerox.  
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Contudo, por conta da necessidade de se ter 

presentes para serem entregues no IX Jantar Baile 

dos Namorados, a Coordenadora Pedagógica da 

entidade, Fatima Correia, solicitou todo o material 

das agendas para serem utilizados como brindes no 

dia do evento, abordando a execução da criação dos 

cadernos de recados, mas após uma reunião com a 

diretora executiva da rede Verzeri – mantenedora 

do CFTV–SB – ficou acertado entre ambas as 

partes que a própria rede iria disponibilizar 

recursos financeiros no início de 2019 para a 

compra de agenda de recados para os educandos.  

Figura 1 
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Legenda: Print do grupo CFTV - SB 

(Comunicados). Retirado do facebook do grupo 

CFTV – SB (Comunicados) 

https://www.facebook.com/groups/2038116102179

40/, no dia 10/11. 

 

Motivação em Ação 

Foram planejadas atividades de incentivo 

aos educadores durante as reuniões gerais da 

instituição, visando proporcionar e promover 

encontros de descontração, conscientização e 

espaço para falas, além de incentivar a se ter um 

bom engajamento interpessoal dos colaboradores 

do CFTV–SB. Durante o ano foram realizadas 4 

dinâmicas, conforme segue:   

Árvore Genealógica Problema: Após ter 

dado uma folha em branco para cada colaborador e 

solicitado que escrevessem um problema 

relacionado ao trabalho no topo da folha (os 

problemas deveriam ser relacionados a processos, 

tecnologias ou estrutura, não aos colegas), eles 

necessitavam escrever duas coisas que acreditavam 

https://www.facebook.com/groups/203811610217940/
https://www.facebook.com/groups/203811610217940/
https://www.facebook.com/groups/203811610217940/
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que causasse problema, unindo os ícones com o 

problema, construindo uma árvore genealógica. Em 

seguida, deveriam dividir essas ideias em mais 

duas, seguindo com a árvore, finalizando a 

construção após determinarem que foi o suficiente. 

A árvore foi entregue à direção e expostas as 

necessidades que os colaboradores julgaram 

necessárias a partir do grau de necessidade de cada 

uma delas. 

Moedas por seus Pensamentos: Foram 

colocadas algumas moedas em um recipiente e 

pedido a cada colaborador que pegasse uma moeda 

e observasse o ano dela. Feito isso, cada 

funcionário compartilhou algo de importante que 

aconteceu em sua vida naquele ano e algum 

acontecimento positivo que tenha ocorrido na 

instituição. 

Presente de Atitude: O jogo iniciou-se 

com um facilitador dizendo que decidiu dar um 

presente para uma pessoa do time – uma pessoa 

que tem se destacado por alegrar a equipe com 
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atitudes extrovertidas. Dado isso, o facilitador 

entregou o presente para a funcionária junto com o 

envelope 1, com a primeira mensagem do jogo, 

orientando a pessoa que recebeu o presente para 

que, antes de abrir o presente, lesse o envelope. A 

partir deste momento, o jogo começou a andar 

sozinho, pois a mensagem do envelope 1 dizia: 

“Parabéns! Você foi a pessoa escolhida para iniciar 

o jogo, por ter demonstrado muita extroversão. 

Você não é Nescau, mas sua energia contagia!! 

Ofereça o presente, junto com o envelope 2, a uma 

pessoa tímida”. Dessa forma, a caixa com o 

presente foi repassada de colaborador a colaborador 

até chegar no último. A caixa que, por um longo 

período foi de curiosidade e indagação pelos 

presentes, foi aberta e o seu interior mostrado e 

distribuído com todos aqueles que participaram da 

atividade.  

Telefone sem Fio: Cada membro da equipe 

recebeu um pedaço de papel pedindo-lhes que 

fizessem um desenho simples sem falar para 
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ninguém o que era. Finalizado o desenho, cada 

pessoa passou o seu papel à direita ao mesmo 

tempo, nisto os próximos participantes examinaram 

o desenho que receberam do outro, dobraram o 

papel pela metade e escreveram no topo o que eles 

pensavam que a imagem era. Na sequência, o papel 

foi passado para a direita novamente, cada pessoa 

leu a descrição, dobrou o papel para esconder as 

palavras e fez um desenho do que estava escrito. 

Assim sucessivamente, em que cada passagem 

alternava entre determinar o que era a imagem e 

desenhar o que foi descrito. No final, o papel 

voltou ao proprietário original e cada membro 

comentou em público o que foi escrito e desenhado 

a partir do seu desenho inicial, realizando uma 

comparação. Dessa forma, tornou-se possível 

observar se todos sabem realmente compreender a 

informação que está sendo passada e se conseguem 

comunicar aos demais sem realizar ruídos e falhas 

comunicativas, pois é crucial para uma organização 

haver uma comunicação que flua sem interferências 
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e de modos formais e não informais como se 

sucede no CFTV – SB.  

 

A Família do Mês 

Esse plano buscou interagir na participação 

e disciplina que o Centro de Formação Teresa 

Verzeri proporciona, buscando garantir a 

motivação e o comprometimento para instigar um 

vínculo mais aproximativo entre a instituição com 

os educandos e seus familiares. Devido à falta de 

participação dos responsáveis dos educandos nas 

atividades realizadas pelo Centro de Formação, a 

campanha visou motivá-los para elucidar as 

necessidades que não estão sendo realizadas para 

que, a partir da veiculação da campanha, haja uma 

maior integração.  

Dessa forma, em cada reunião da família, 

realizada de março até novembro de 2018, foram 

abordadas com os pais e responsáveis dos 

educandos a importância de suas presenças nas 

reuniões e eventos que a instituição promove, assim 
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como a assiduidade dos seus filhos nas oficinas que 

o Centro de Formação Teresa Verzeri possibilita.  

Isso na medida em que a Associação de 

Beneficência e Literatura, como mantenedora, 

solicita que lhes sejam enviadas mensalmente listas 

de comparecimentos dos pais e dos educandos para 

que possa ter um controle maior destes públicos de 

interesse frente ao trabalho que o CFTV – SB 

realiza.  

Deste modo, nas turmas em que não se 

obtinha 50% de presença dos pais nas reuniões, 

foram realizados encontros específicos com data e 

horários diferenciados para que houvesse a 

oportunidade de os responsáveis dos educandos 

irem e se inteirarem das realizações que a entidade 

estava executando.  

Em vista disto, foi feita uma reunião com a 

Coordenadora Pedagógica Fatima Correia para 

analisar quais famílias se encaixavam nos quesitos 

de comprometimento, engajamento e frequência 
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para que fosse gerada a Família do mês do CFTV – 

SB.  

Ao ser planejado, esse programa foi 

moldado para ser aplicado uma vez a cada 

semestre. Contudo, após negociações com a 

direção, foi efetivado para ser aplicado 

mensalmente. Durante as reuniões de família, 

foram noticiados aos pais e responsáveis presentes 

quais foram as famílias que receberiam as 

condecorações daquele mês e que esses 

acontecimentos virariam informações para serem 

noticiadas nas redes sociais da instituição e no 

jornal Folha de São Borja.  
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Figura 2 

 
Legenda: Figura 2- Família do mês de novembro. 

Retirado do facebook página Centro de Formação 

Teresa Verzeri 

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTere

saVerzeriSaoBorja/, no dia 10/11. 

 

Assessoria de Comunicação 

  A assessoria de comunicação vem 

trabalhando persistentemente nas alterações em 

seus processos de produção após o 

desenvolvimento tecnológico digital. Segundo 

Almansa (2010, p. 23), a Assessoria de 

Comunicação configura-se como “uma estrutura 

organizada, subordinada diretamente à alta direção, 

que coordena e interliga todas as ações de 

comunicação (internas e externas), para criar, 

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
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manter ou melhorar a imagem da organização 

perante todos os seus públicos”. Essa definição 

criada por Almansa (2010) auxília a compreender e 

visualizar a necessidade e a eficácia de se ter uma 

Assessoria de Comunicação atuando dentro de uma 

organização.  

E, de acordo com Tavares (2010), um 

departamento de comunicação para ser efetivo 

necessita de profissionais que em suas formações se 

enquadrem nos critérios que esse setor demanda, 

tais como Relações Públicas, Publicitários, 

Jornalistas, ou estagiários que estejam cursando 

algumas das vertentes da Comunicação. 

Ressaltando, assim, a orientação do autor ao dizer 

que, se possível, empregar um profissional formado 

em comunicação social, pois seria quem “poderia 

gerenciar melhor a comunicação institucional da 

organização” (TAVARES, 2010, p. 65)  

Com relação às ações de comunicação 

desenvolvidas no Centro de Formação, optou-se 

pelo relato das atividades de “Assessoria de 
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imprensa”, pela importância desta área para a 

promoção e visibilidade da entidade, e também 

pelos desafios enfrentados na atualidade face às 

alterações nos processos de produção de 

informações após o grande desenvolvimento 

tecnológico digital.  

Tais avanços foram considerados ao longo 

do estágio e tornaram-se um desafio à adequação de 

ferramentas e processos tradicionais de Assessoria 

de Imprensa ao cenário digital, observando não só 

as novas formas de consumo e produção de 

informações, mas também as oportunidades de 

aproximação e interação com os públicos de 

interesse da instituição.  

A facilidade ao acesso que se tem hoje para 

dispositivos móveis, como celulares, tablets e 

notebooks atraem um novo olhar e dinamismo para 

a comunicação que antes era mais limitado.  

Segundo Telles (2010), as mídias sociais 

propiciam aos usuários meios para criação de 

divulgação de informações, interações e 
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compartilhamentos de conteúdo: “As mídias sociais 

são plataformas na internet construídas para 

permitir a criação colaborativa de conteúdo, a 

interação social e o compartilhamento de 

informações em diversos formatos” (TELLES, 

2010, p.8).  

Com dados fundamentados na Pesquisa 

Brasileira de Mídia (2015), da Assessoria de 

Comunicação da Presidência da República 

(SECOM, 2015), constatou-se que o perfil da 

população brasileira referente ao tempo médio 

gasto conectados à internet é de 4h59min de 

segunda a sexta-feira e de 4h24min nos finais de 

semana  

         Considerando essas informações, podemos 

analisar que as mídias sociais estão cada vez mais 

presentes no cotidiano do brasileiro, interrompendo 

a comunicação de massa, para se aproximarem de 

seus públicos de interesse a partir da comunicação 

dirigida.  
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Dentro da assessoria de comunicação, existe 

o assessor de imprensa e incorporado a ela, o 

assessor de comunicação digital, que é o principal 

ator que traça e determina quais informações 

institucionais são relevantes para serem veiculadas 

e transformadas em notícias nas mídias sociais.  

Por ter havido diversas assessorias de 

comunicação no decorrer dos últimos 6 anos, 

muitos canais, que foram criados pelos acadêmicos 

assessores de imprensa para a entidade, se tornaram 

oblíquos, deixando de desempenhar as suas reais 

funções de comunicação.  

Ocasionando do CFTV – SB dispor de 

diversas mídias sociais digitais, podendo ser 

encontrado através de canal no youtube, blog, e 

perfil e página no facebook, porém sendo apenas 

esses dois últimos os principais canais de 

comunicação da instituição.  

Inicialmente, as publicações no facebook se 

delimitavam em duas formas: as de assuntos 

institucionais eram feitas pela página da instituição 
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e questões referentes à comercialização de produtos 

que a entidade vende por meio do seu perfil 

pessoal.  

Contudo, após a solicitação da consultoria 

da Rede Verzeri – mantenedora do Centro de 

Formação Teresa Verzeri –, foi acordado que o 

CFTV–SB iria dispor apenas da página para 

interação e criação de conteúdo.  Já o perfil seria 

desativado dentro de um prazo pré-determinado, 

podendo ser utilizado em suas últimas vezes apenas 

para realizar posts informativos solicitando que o 

público de interesse da instituição migrasse do 

perfil para a página “Centro de Formação Teresa 

Verzeri”. O perfil ainda continua ativo, mas sem ser 

alimentado desde esta nova compreensão. 

Durante o estágio, foram realizadas 

aproximadamente 100 publicações na página do 

Centro, com um aumento significativo em que 

consiste hoje de 5.420 seguidores, com um alcance 

médio das publicações cujo o número de pessoas 
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que acessaram qualquer conteúdo na página se 

perfaz em 1.300 pessoas.  

Em mídias offline foram confeccionados 9 

releases que foram enviados ao jornal Folha de São 

Borja, sendo 6 deles publicados e veiculados 

gratuitamente. Além da participação da diretora do 

Centro de Formação Teresa Verzeri no programa 

da Rádio Cultura AM 1260, no qual, se utilizando 

da oportunidade, convidou a população são-

borjense para participar do pedágio solidário que a 

instituição estava realizando a fim de levantar 

verbas para a entidade.  

No mês do dia das mães foi elaborado, 

juntamente com os educandos do CFTV – SB, um 

vídeo para homenagear as suas progenitoras ou 

responsáveis e para ser veiculado na reunião da 

família de maio. Cada turma recebeu um parágrafo 

de um poema, que remetia à importância dessas 

mulheres fortes e vitoriosas em suas vidas,  

adicionando-se uma música de fundo enquanto as 

crianças e adolescentes recitavam as mensagens.  
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Figura 3 

 
Legenda: “Amizade Verdadeira é assim”. 

Retirado do facebook página Centro de Formação 

Teresa Verzeri 

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTere

saVerzeriSaoBorja/, no dia 10/11.  

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
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Figura 4 

 

Legenda: Desfile do CFTV-SB no dia do Gaúcho. 

Retirado do facebook página Centro de Formação 

Teresa Verzeri 

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTere

saVerzeriSaoBorja/, no dia 10/11. 

  

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
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Figura 5 

 
Legenda: Print da postagem do convite da Festa do 

Garoto e da Garota . Retirado do facebook página 

Centro de Formação Teresa Verzeri 

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTere

saVerzeriSaoBorja/, no dia 10/11. 
  

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
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Figura 6 

 
Legenda: Escâner do release publicado na folha de 

São Borja sobre a Família do mês. Jornal Folha de 

São Borja   
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Figura 7 

 
Legenda: Escâner do release publicado na folha de 

São Borja sobre a Maturidade Ativa do Sesc no 

CFTV-SB. Jornal Folha de São Borja  
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Figura 8 

 
Legenda: vídeo do dia das mães da página Centro 

de Formação Teresa Verzeri 

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTere

saVerzeriSaoBorja/, no dia 10/11. 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ao estagiar no Centro de Formação Teresa 

Verzeri em 2018, as ações executadas tiveram por 

objetivo promover a visibilidade da instituição com 

os seus públicos de interesse, além de buscar 

promover um melhor relacionamento interpessoal e 

uma comunicação institucional com o público 

interno do CFTV–SB.  

https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
https://www.facebook.com/CentrodeFormacaoTeresaVerzeriSaoBorja/
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E, a partir dos dados que o Facebook 

disponibiliza para os administradores de página, foi 

constado que após haver um planejamento 

específico para a instituição por um futuro 

profissional de Relações-Públicas, 71% do público 

que segue o CFTV–SB na página da entidade, 

alavancou para mulheres com idades entre 18 e 54 

anos, frente aos 29% dos homens que possuem 

idade entre 18 e 44 anos. Além disso, as postagens 

publicadas chegam como notícias em 

aproximadamente 26 países, como: Itália, 

Argentina, Paraguai, Bolívia, Índia, Indonésia, 

Filipinas, Angola, França, Espanha, Portugal, 

Bélgica etc.  

Na questão de alcance, dos 71% de 

mulheres que são fãs da página, 68% consomem os 

posts que são publicados; e dos 29% dos homens 

que seguem a instituição no Facebook, 32% 

visualizam as publicações que o CFTV–SB realiza. 

Ocasionando, assim, uma margem de 83% de 

mulheres comentando, curtindo e compartilhando 
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as postagens e 17% dos homens realizando essas 

mesmas ações.  

Após a análise FOFA – ferramenta de 

criação de planejamento estratégico para as 

instituições – foi constatado que o maior público de 

interesse da instituição é composto por mulheres. 

Sendo assim, as estratégias que antes eram 

massificadas, não direcionavam e não 

consideravam a realização da comunicação de 

dupla mão, deixaram de serem feitas, passando  a 

serem focadas e direcionadas aos stakeholders da 

organização.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ter estagiado no ano de 2018 no Centro de 

Formação Teresa Verzeri foi uma circunstância 

conveniente e inesquecível, por ter tido a 

possibilidade de praticar, com base nos meus 

aprendizados absorvidos durante todos esses anos 

de graduação, a aplicação prática do meu 
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desenvolvimento teórico, técnico e profissional na 

instituição.  

Isso porque, a partir do planejamento 

estratégico de Relações Públicas que foi elaborado 

no segundo semestre de 2017, pude constatar as 

barreiras e os desafios na aplicação das ações que 

foram pensadas e planejadas para a instituição.  

Desafios estes passados por mim, por não 

ter levado em consideração a minha carência de 

conhecimento e domínio técnico em produções 

gráficas e audiovisual, visto que, na matriz 

curricular do meu curso, as disposições destes 

componentes curriculares citados se dão no mesmo 

semestre do estágio e não anterior a ele.  

Ocasionando, assim, algumas barreiras, uma 

vez que a entidade não dispõe de programas de 

elaboração gráfica em seus computadores, criando-

se a necessidade de solicitar para o setor de 

marketing da Rede Verzeri a confecção desses 

produtos sempre quando necessários.  Solicitações 



109 

 

 

 

 

 

que – por conta das demandas da rede – não foram 

atendidas em nenhuma das ocasiões.  

Sendo assim, após o início simultâneo do 

meu estágio e dos componentes curriculares de 

produção gráfica e audiovisual, fui adquirindo 

conhecimentos para estes fins. Porém, ao meu ver, 

um pouco tarde, em razão de muitas demandas não 

serem realizadas por esse impasse que foi gerado.  

Entretanto, devo ponderar que o curso e a 

Universidade buscam constantemente contribuir 

para a integração e o desenvolvimento da região de 

fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina, 

meios de abertura aos mais amplos setores da vida 

social, pautando as suas ações de forma 

democrática, oportunizando em favor da sociedade 

profissionais capacitados para realizarem tarefas 

mais justas e solidárias que o mercado solicita a 

todos que emprega.   
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RESUMO 

Este trabalho é uma apresentação das práticas desenvolvidas 

na reativação da Agência Experimental de Relações Públicas 

durante o período de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório II do Curso Bacharelado em Relações Públicas da 

Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. Foram 

elaboradas atividades integradoras, como eventos, além de 

estratégias para auxiliar na comunicação interna do Curso de 

Relações Públicas da Unipampa. 

 

Palavras-chave: agência experimental; comunicação; 

relações públicas. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como finalidade 

relatar as atividades desenvolvidas no Componente 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II, 

do 6º semestre do curso Bacharelado em Relações 

Públicas da Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa) – campus São Borja. O estágio foi 

desenvolvido na Agência Experimental de 

Relações Públicas, em que se pôde realizar 

atividades aplicadas às relações públicas, que 

foram pensadas nos componentes do semestre 

anterior, como Planejamento em Relações Públicas, 

Pesquisa Aplicada em Relações Públicas e 

Estratégia de Relacionamento com os Públicos. 

 

O Curso Bacharelado em Relações Públicas da 

Unipampa 

O curso Bacharelado em Relações Públicas 

iniciou suas atividades em 2010 com o objetivo de 

integrar os demais cursos de comunicação já 

existentes na Unipampa – campus São Borja 
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(Publicidade e Propaganda e Jornalismo). A 

primeira turma ingressou em 2010-2; e, atualmente, 

o curso já está com a sua nona turma em 

andamento.  

Segundo a Associação Brasileira de 

Relações Públicas, “entende-se por Relações 

Públicas, o esforço deliberado, planificado, coeso e 

contínuo da alta administração, para estabelecer e 

manter uma compreensão mútua entre uma 

organização, pública ou privada, e seu pessoal, 

assim como entre a organização e todos os grupos 

aos quais está ligada, direta ou indiretamente2”. 

O curso de Relações Públicas da Unipampa 

possui duração quatro anos, divididos em oito 

semestres, e prepara seus discentes para serem 

profissionais capacitados para desenvolver 

atividades práticas relacionadas à comunicação 

interna e externa dentro de uma organização seja 

 

2 Disponível em: http://www.conferp.org.br/definicoes-de-

relacoes-publicas/. Acesso em: 30 de novembro de 2018.  
 

http://www.conferp.org.br/definicoes-de-relacoes-publicas/
http://www.conferp.org.br/definicoes-de-relacoes-publicas/
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ela pública ou privada. Assim, o discente é 

preparado para organizar e executar eventos, 

cerimonial e protocolo, desenvolver práticas de 

assessoria de imprensa, acompanhamento de 

entrevistas, produção de matérias, releases, spot, 

texto informativo, mailing (imprensa e empresas), 

clipping (relatório e quantificação), agendamento 

de entrevistas, criação e atualização de calendários 

com eventos, acompanhamento fotográfico a 

eventos, entre outras práticas. 

  

A Agência Experimental de Relações Públicas 

 A Agência Experimental de Relações 

Públicas presta serviços através do Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório do curso de 

Relações Públicas da Unipampa. Sua missão é 

promover o desenvolvimento social e cultural de 

sua região de abrangência, relacionando teoria e 

prática, mediante a articulação, promoção e 

operacionalização de ações internas e externas à 
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Unipampa, propiciando apoio às iniciativas das 

áreas de comunicação e cultura.  

O trabalho desenvolvido dentro da Agência 

Experimental de RP se divide em atividades 

relacionadas à comunicação interna, eventos, 

cerimonial e protocolo, assessoria de imprensa, 

trabalhos em parceria com às relações públicas da 

Universidade, atualização do site institucional do 

curso, pesquisa de opinião pública e 

acompanhamento dos egressos. 

A partir do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório II, além de 

proporcionar a ativação da Agência Experimental 

de Relações Públicas, pôde-se resgatar o 

informativo do curso, publicado quinzenalmente 

via e-mail para todos os discentes, docentes e 

egressos do curso de RP, além de trazer um maior 

auxílio nos eventos do curso de Relações Públicas 

como um todo. Percebe-se a importância da 

Agência Experimental, pois além de integrar a 

teoria e a prática dentro do espaço acadêmico, 
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também auxilia na comunicação e nas atividades 

que o curso como um todo já necessita para serem 

realizadas. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

RP em Foco – Informativo do Curso de Relações 

Públicas 

 O “RP em Foco” é um informativo de 

periodicidade quinzenal que tem como objetivo 

levar o resumo das principais notícias do curso de 

RP aos acadêmicos matriculados no curso, 

docentes e egressos.  

 Segundo Kunsch (2003), “uma 

comunicação interna participativa, por meio de 

todo o instrumental disponível (murais, caixa de 

sugestões, boletins, terminais de computador, 

intranet, rádio, teatro, etc), envolverá o empregado 

nos assuntos da organização e nos fatos que estão 

ocorrendo no país e no mundo.” Contudo, além 

disso, a comunicação interna, quando trabalhada, 

oferece o diálogo e a possível troca de informações 
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entre a gestão, acadêmicos e demais membros 

vinculados ao curso de Relações Públicas da 

Unipampa - no caso. O “RP em Foco” é um meio 

que possibilita ao aluno ficar a par de tudo que 

ocorre no curso como um todo, não somente atento 

às atividades relacionadas ao seu semestre, mas 

também possibilitando conhecer melhor o que se 

passa no seu próprio curso. 

 A primeira edição de 2018 do “RP em 

Foco” foi encaminhada no dia 25 de outubro e 

posteriormente até o final do semestre foram 

previstas 4 edições e uma especial com a 

retrospectiva do ano. Além de ser encaminhada via 

e-mail, conforme a lista de discentes, docentes e 

egressos que o curso já possui, a edição também foi 

replicada no site institucional do curso de RP para 

registro.  
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Figura 01 

 

Legenda: Capa da 1ª ed. do Informativo 

(elaborado pelo autor).  
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Projeto Integrador – Ensino Estratégico em 

Relações Públicas: Apresentação Estratégica em 

RP (AERP) 

O Projeto Integrador – Ensino Estratégico 

em Relações Públicas visa a integração dos 

componentes curriculares de graduação Estratégias 

de Relacionamento com os Públicos, Planejamento 

em RP e Pesquisa Aplicada em RP, do 4º semestre 

do curso de Relações Públicas da Universidade 

Federal do Pampa - campus São Borja, através do 

desenvolvimento de produção acadêmica.  

Busca-se, com essa conexão, a aproximação 

do diálogo entre a universidade/universitários e as 

organizações locais, de forma a contribuir para a 

difusão e prática. Assim, o Projeto possibilita aos 

alunos confrontar a prática e a teoria desenvolvidas 

em sala de aula pelos componentes envolvidos, 

bem como a integração interdisciplinar e a 

experiência de mercado com clientes reais. 

Também é o primeiro contato com as organizações 

que receberão os acadêmicos para realizarem o 



121 

 

 

 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado, que passa a ser 

obrigatório a partir do primeiro semestre de 2018.  

 A Apresentação Estratégica em Relações 

Públicas (AERP) é um evento que acontece dentro 

do Projeto Integrador, possibilitando a apresentação 

dos acadêmicos – que realizam os componentes 

incluídos no projeto (Planejamento em RP, 

Estratégia de Relacionamento com os Públicos e 

Pesquisa Aplicada em RP) – para as empresas 

conveniadas com a instituição. O evento foi 

pensado para dar uma maior visibilidade às 

produções realizadas pelos alunos e trazer uma 

aproximação com as empresas, apresentando os 

acadêmicos que estarão realizando o Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório. 

  



122 

 

 

 

 

 

Figura 02 

 

Legenda: Foto de capa do Projeto Integrador no 

Facebook (Elaborado pelo autor)3 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

RP em Foco 

Através da Agência Experimental foi 

possível trazer de volta o informativo do curso, o 

qual estava desativado há quase um ano. O 

informativo conteve um total de 4 edições, lançadas 

quinzenalmente de outubro a dezembro, alcançando 

um total de 134 e-mails, envolvendo discentes, 

docentes e egressos do curso de Relações Públicas. 

 

3 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ProjetoIntegradorEERP/>. 

Acesso em: 30 de novembro de 2018.  
 

https://www.facebook.com/ProjetoIntegradorEERP/
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As edições também foram disponibilizadas na 

página institucional do curso de RP4. A última 

edição de 2018, com uma retrospectiva do ano, foi 

programada para 15 de dezembro. 

 

Apresentação Estratégica em Relações Públicas 

(AERP) 

 A divulgação do evento foi via redes sociais 

e e-mail. Através do e-mail, por ser um meio de 

comunicação direto com as empresas e de nível 

institucional, enviamos os convites (Figura 03) 

oficializando a programação do evento e 

convidando as empresas conveniadas com a 

instituição.  

 

 

  

 

4 Disponível em: 

<http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/egres

sos/rp-em-foco/>. Acesso em 30 de novembro de 2018.  
 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/egressos/rp-em-foco/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/egressos/rp-em-foco/
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Figura 03 

 
Legenda: Convite AERP. (Elaborada pelo autor). 

 

Nas redes sociais, foi realizada a divulgação 

geral do evento, na página oficial do Projeto 

Integrador no facebook. Do dia 05 de novembro ao 

dia 2 de dezembro de 2018, as visualizações da 

página aumentaram 952%, com 221 visualizações, 

que é relativo ao número de vezes que as pessoas 

visitaram a página; as prévias da página 

aumentaram 925%, com 41 prévias, que significa o 

número de vezes que as pessoas colocaram o 

mouse sobre o nome ou foto do perfil da página; O 

número de curtidas da página aumentou 6.600% 
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durante o período destacado, um total de 67 

curtidas a mais; O alcance da página subiu 

19.885%, um total de 2.598 pessoas alcançadas; O 

envolvimento com as publicações, que são a 

interação por meio de curtidas, comentários e 

compartilhamentos aumentou 18.067%, um 

envolvimento total de 2.180 pessoas; e o número de 

seguidores da página aumentou 6.700%, um total 

de 68 seguidores a mais. 

Quanto às publicações individuais, foram 

analisadas desde o início da divulgação, em 20 de 

novembro de 2018, até o dia final do evento, em 30 

de novembro de 2018, totalizando dez (10) dias. Na 

Figura 04 pode-se observar na primeira coluna a 

data e horário da publicação; na segunda coluna a 

publicação; na terceira coluna o tipo de publicação 

(foto ou vídeo); na quarta, o modo da publicação 

(pública ou privada); na quinta coluna o alcance 

total obtido pela publicação; e na sexta coluna o 

envolvimento que a publicação obteve, ou seja, o 

número total de cliques na publicação 
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(representadas pela cor azul) e o número total de 

curtidas/reações, comentários e compartilhamentos 

da publicação (representadas pela cor rosa). 

Figura 04 
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Legenda: Análise das publicações na página do 

Projeto Integrador5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através do componente de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório na Agência 

Experimental de RP, pôde-se resgatar o 

informativo do curso de RP, que estava há quase 

um ano desativado. Também se destaca a 

importância da ativação da Agência Experimental 

de Relações Públicas, que, além de auxiliar na 

execução das demandas de assessoria de 

comunicação que o curso de RP necessita, também 

possibilita ao aluno uma experiência prática do 

cotidiano de um profissional. A experiência na 

Agência traz um mix de atividades que possibilita o 

aluno entender melhor a profissão de RP e 

 

5 Disponível do endereço: 

<https://www.facebook.com/ProjetoIntegradorEERP/>. 
Acesso em: 30 de novembro de 2018.  
 

https://www.facebook.com/ProjetoIntegradorEERP/
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aperfeiçoar suas habilidades, podendo testar e 

executar o que é aprendido em sala de aula.  
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Secretaria Municipal de 
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Lazer de São Borja  
 

Gabrielle Yasmin Menegatti Vieira 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo relatar as atividades 

desenvolvidas durante o Estágio Curricular Supervisionado 

em Relações Públicas II do Curso de Relações Públicas da 

Unipampa, Campus São Borja, realizado na Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Borja 

– SMCTEL. O Estágio foi executado em 2018/2. Durante o 

período de trabalho na SMCTEL, foram realizados diversos 

eventos que contaram com produção, divulgação, cobertura 

fotográfica e também ações de relacionamento com o público 

externo da instituição. Sendo assim, foram desenvolvidas as 

mais diferentes funções de Relações Públicas dentro do 

processo de estágio, as quais contribuíram para vivenciar na 

prática a atividade de relações públicas. 
 

Palavras-chave: estágio curricular supervisionado em 

relações públicas; eventos; relacionamento com públicos; 

comunicação estratégica; cultura. 
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INTRODUÇÃO  

 A comunicação é o elemento fundamental 

para que as organizações consigam atingir seus 

objetivos. A comunicação com todos os seus 

públicos de interesse (sejam internos ou externos) 

deve ser clara e transparente. Dessa forma, as ações 

desenvolvidas devem refletir em todos os públicos 

e influenciar no posicionamento e na imagem da 

organização. No entanto, estabelecer uma 

comunicação estratégica eficaz nas organizações 

não é uma tarefa simples, pois existe uma série de 

detalhes e particularidades que devem ser levados 

em conta para que o planejamento de comunicação 

colabore com a identidade da organização. 

Compreender a forma que a comunicação em todos 

os seus âmbitos trabalhada é fundamental, pois 

somente com o amplo conhecimento de seus 

públicos é possível traçar as estratégias e estruturar 

um planejamento eficaz. 

O trabalho a seguir destaca as atividades 

desenvolvidas no componente Curricular de 
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Estágio Supervisionado em Relações Públicas II, 

do Curso de Relações Públicas, da Universidade 

Federal do Pampa. O Estágio Curricular 

Obrigatório foi realizado na Secretaria Municipal 

de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Borja 

em 2018/2, no período de 20 de agosto a 13 de 

setembro, cumprindo, assim, as 105h obrigatórias. 

Durante todo o processo de estágio, foram 

desenvolvidas diversas atividades, tais como: 

organização, divulgação, execução e cobertura 

fotográfica de eventos; ações de relacionamento 

com o público externo, comunidade são-borjense e 

de outras localidades do estado do Rio Grande do 

Sul e do país.  

O papel do estagiário de comunicação foi de 

suma importância, pois teve como função principal 

a confecção dos cerimoniais e protocolos de todos 

os eventos realizados pela Secretaria durante o 

período de estágio e ainda trabalhou na produção 

de alguns destes eventos, destacando a divulgação 

da cidade de São Borja como “Capital Gaúcha do 
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Fandango” para o restante do estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer de São Borja – SMCTEL 

A Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer (SMCTEL) é uma das 

secretarias sob administração da Prefeitura 

Municipal de São Borja, localizada na Avenida 

Presidente Vargas, 2033 (Fundos do Memorial 

João Goulart), tendo como secretário responsável o 

senhor Íbaro Rodrigues, que tomou posse no dia 15 

de junho de 2018. Compete à Secretaria: a) 

promover o desenvolvimento turístico e cultural; b) 

proteger o patrimônio turístico, artístico-cultural e 

histórico do município; c) elaborar e executar o 

calendário anual dos eventos; d) fomentar e 

incentivar as modalidades esportivas praticadas 

pela população. 

A Secretaria é responsável por inúmeros 

eventos culturais realizados na cidade de São Borja, 
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além da programação esportiva e da administração 

dos Museus Getúlio Vargas, Apparício Silva Rillo, 

Memorial João Goulart, de Estância e Biblioteca 

Getúlio Vargas. Além de participar como co-

realizadora de grandes eventos dentro de sua área 

de atuação. 

  A Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer, por se tratar de um órgão 

público, possui uma burocracia interna que abrange 

a todos os planejamentos de eventos, cerimonial e 

protocolo, segundo D’Arcanchy (1998, p. 23): 

A publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e 

campanha dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal 

de autoridade ou servidores 

públicos. 

 

Entre as atividades desenvolvidas durante o 

período de estágio estão o planejamento, 

cerimonial e protocolo de eventos. Todas essas 

atividades são relatadas no decorrer deste trabalho. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Durante todo o período de trabalho foram 

desenvolvidas diversas atividades dentro da 

Secretaria. As ações de comunicação são 

importantes para a divulgação das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de forma mais 

abrangente, atingindo tanto o público interno, como 

externo. Foram realizadas ações de divulgação em 

redes social da própria Secretaria, no site da 

Prefeitura Municipal de São Borja e nos veículos 

de comunicação da cidade, principalmente nas 

rádios, como a Rádio Cultura e Butuí, que 

auxiliaram com a divulgação e cobertura dos 

eventos promovidos pela SMCTEL. 

Todas as organizações visam de forma igual 

a satisfação de seus públicos, buscando sempre a 

melhor forma de interação e levando em 

consideração toda a diversidade existente para cada 

público.  Sabendo disso, torna-se indispensável um 

profissional de comunicação que seja capaz de criar 
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estratégias para um melhor relacionamento com os 

públicos. Sobre isso, Kunsch (2003, p.128) afirma 

que:  

O profissional realmente 

qualificado é aquele que busca 

uma reciclagem permanente e 

procura estar sintonizado com a 

sociedade contemporânea, tendo 

como meta promover uma 

comunicação simétrica de mão 

dupla, que atenda aos interesses 

tanto das organizações quanto do 

seu público, norteando-se por 

normas e princípios balizados 

pela ética. 
 

Eventos de Lançamento 

Evento de lançamento é essencial para 

qualquer instituição ou empresa divulgar 

uma novidade. Durante o período de estágio 

na SMCTEL, esse tipo de evento ocorreu em 

dois momentos: Lançamento da Estátua da 

Santa Maria do Carmo e Lançamento do 51° 

CD do Concurso Regional de Músicas para 

Carnaval Apparício Silva Rillo. 

Evento de Lançamento da Estátua da 

Santa Maria do Carmo: no período de estágio na 
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Secretaria, foram realizados dois eventos de 

lançamento, o primeiro foi o Lançamento da 

Estátua da Santa Maria do Carmo, que ocorreu no 

dia 26 de agosto de 2018, no Túmulo da Maria do 

Carmo no bairro Maria Cristina.  

O evento tinha por objetivo realizar o 

lançamento da estátua em homenagem à santa 

profana da cidade de São Borja. Contou com a 

presença de personalidades do cenário político e 

também com toda a equipe de artistas responsáveis 

pela confecção da peça. O lançamento foi realizado 

em espaço externo e contou com uma declamação 

da poesia “Maria do Carmo”, de autoria de Rodrigo 

Bauer, e apresentação da Banda da escola Tusnelda 

Lima Barbosa, tocando o Samba Dia, de autoria de 

Eugênio Dutra, com referência a Maria do Carmo. 

Junto com uma estátua em homenagem a santa, 

também foi inaugurada a placa oficial em 

homenagem a Maria do Carmo. 

Figura 1 
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Legenda: Estatua em Homenagem a Maria do 

Carmo. Arquivo do DECOM 
 

Evento de Lançamento do 51° CD do 

Concurso Regional de Músicas para Carnaval 

Apparício Silva Rillo: o outro evento foi o 

lançamento do 51° CD do Concurso Regional de 

Músicas para Carnaval Apparício Silva Rillo, 

realizado no dia 06 de setembro de 2018, no clube 

comercial de São Borja, contando com a presença 

de todos os participantes do 51° Concurso de 

Músicas do Carnaval e convidados especiais.  

O Concurso Regional de Músicas para 

Carnaval Apparicio Silva Rillo é um festival de 
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sambas e marchas de carnaval da cidade de São 

Borja, que já está em sua 51º edição. 

Esse tipo de evento tem grande importância 

para o desenvolvimento econômico do município, 

pois, conforme Melo, Araújo-Maciel e Figueiredo 

(2015, p. 252), 

Os eventos culturais e os festivais 

têm proporcionado aos destinos 

sedes a oportunidade de 

promover a atividade turística, 

tendo em vista que os 

participantes também são 

consumidores dos serviços 

turísticos das localidades que 

visitam para participar de um 

evento, podendo até realizar 

atividades paralelas àquela que 

motivou sua viagem. 

 

 Para os dois eventos, foram confeccionados 

tanto planejamento de estrutura e comunicação 

quanto cerimonial e protocolo. Seguindo todas as 

exigências de um evento de órgão público, desde o 

envio dos convites até a ordem de acontecimentos 

no decorrer do evento. 

Figura 2 
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Legenda: Evento Lançamento 51º CD do Concurso 

Regional de Músicas para Carnaval Apparício 

Silva Rillo. Arquivo do DECOM. 
 

Eventos Promocionais/Culturais 

Para Freiberger e Oliveira (2012) eventos 

promocionais são aqueles que promovem um 

produto, pessoa, entidade ou governo, ou dão apoio 

ao marketing. No período do estágio, foram 

realizados dois eventos promocionais com públicos 

e objetivos distintos, quais sejam: 1) 12° Primavera 

dos Museus – Semana dos Museus e 2) Comitiva 

de Divulgação da Capital Gaúcha do Fandango. 
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12° Primavera dos Museus – Semana dos 

Museus: um evento de caráter cultural que tinha 

por objetivo promover a Semana dos Museus na 

cidade de São Borja.  O evento foi uma realização 

do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) junto aos 

museus nacionais. O tema de 2018 foi “Celebrando 

a educação em Museus”. A programação contou 

com diversas atividades nas instituições 

museológicas do país para valorizar a cultura e a 

história local. São Borja é um dos municípios 

brasileiros com grande peso histórico, sendo o 

primeiro dos sete povos das missões, e tendo o 

título de cidade dos presidentes, pois é berço de 

João Goulart e Getúlio Vargas. E, em 2017, 

recebeu o título de “Capital Gaúcha de Fandango”. 

A Abertura da 12ª Primavera dos Museus – 

Semana dos Museus na cidade de São Borja 

ocorreu no dia 18 de setembro de 2018 na Praça 

XV de novembro, região central da cidade. 

Estiveram presentes o vice-prefeito Roque Feltrin, 

o secretário de Cultura Íbaro Rodrigues, o 
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secretário de Desenvolvimento Social Pedro 

Quoos, a diretora do Instituto Federal Farroupilha 

(IFFAR) Carla Zappe e o secretário de 

Planejamento João Pedro Daitx. Após a cerimônia 

de abertura, o evento teve continuidade em todos os 

museus da cidade, onde cada um realizou uma 

atividade didática que acompanhasse a temática do 

ano “Celebrando a educação em Museus”. 

 

Figura 3: Abertura 12º Primavera dos Museus – 

Semana dos Museus em São Borja 

 

Fonte: Arquivo do DECOM 
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Comitiva de Divulgação da Capital 

Gaúcha do Fandango: A comitiva de divulgação 

da Capital Gaúcha do Fandango ocorreu no 

Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, sendo 

outro evento de divulgação cultural que ocorreu 

durante o período de estágio.  

No dia 5 de dezembro de 2017, o Projeto de 

Lei (PL), de autoria do deputado Lucas Redecker 

foi aprovado pela Assembleia Legislativa e, por 45 

(quarenta e cinco) votos favoráveis, concedeu à 

cidade de São Borja o Título de “Capital Gaúcha 

do Fandango”. O estado do Rio Grande do Sul é 

conhecido pelo seu tradicionalismo, que remete, 

segundo Maciel (2005), aos elementos geralmente 

resgatados do passado, que fazem parte do processo 

de construção identitária. O estilo musical 

Fandango é parte dessa tradição, o ritmo é marcado 

dança animada e principalmente pelo sapateado. 

No dia 10 de setembro de 2018, os Casais 

Fandangueiros, junto com os representantes das 

entidades tradicionalistas e a equipe da Secretaria 
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de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Borja, 

embarcaram rumo à capital do estado, Porto 

Alegre, para participar do Acampamento 

Farroupilha no Parque da Harmonia, evento 

tradicional que busca comemorar a Revolução 

Farroupilha.  

Chegando no Parque da Harmonia em Porto 

Alegre, os Casais Fandangueiros foram 

recepcionados pelo Presidente do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho – MTG, o Senhor Nairioli 

Antunes Callegaro, e foram visitar os Piquetes a 

fim de entregar os convites para a semana 

farroupilha de São Borja. Após um almoço 

tradicional oferecido pelo Presidente do MTG, os 

Casais Fandangueiros subiram ao palco principal 

do evento para realizar apresentações de dança, 

canto e declamações. O retorno para São Borja 

ocorreu no mesmo dia.  

Para esse evento foram realizadas atividades 

como: planejamento de viagem, contato com o 

MTG, Casais Fandangueiros e Entidades 
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Tradicionalistas, organização do ônibus, 

agendamento e assessoria de palco, distribuição de 

panfletos com o cronograma da Semana 

Farroupilha de São Borja, agendamento de 

entrevistas na Rádio Parque (rádio interna do 

acampamento farroupilha),  entrevista para a 

emissora de TV BAND e cobertura fotográfica de 

vídeos em parceria com a equipe #DROPS SB para 

o arquivo da Secretaria. 
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Figura 4: Comitiva da Capital Gaúcha de 

Fandango em Porto Alegre 

Fonte: Arquivo do DECOM 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Todos os eventos foram realizados com 

sucesso e obtiveram um grande alcance de público 

através da interação, possuindo ótimos feedbacks 

para a Secretaria. Todas as ações foram 

desenvolvidas com o apoio da equipe, o que 
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resultou em eventos sem grandes imprevistos e 

muito bem promovidos.  

Os eventos de realizados pela SMCTEL têm 

como público principal a comunidade São-

borjense. Nos eventos realizados durante o período 

de estágio pudemos analisar  que nos eventos de 

lançamento estiveram presentes uma média de 

oitenta pessoas por acontecimento. No evento de 

Abertura da 12º Primavera dos Museus, estiveram 

presentem as Escolas de Ensino Básico do 

município e mais grande parte da população de São 

Borja, chegando em uma média de cem pessoas 

participantes no evento. A Comitiva de divulgação 

da Capital Gaúcha do Fandango em Porto Alegre 

contou com a participação de três entidades 

nativistas, do clube recreativo São-Borjense e com 

a equipe de comunicação da Prefeitura de São 

Borja e da SMCTEL, totalizando um grupo de 

quarenta e seis pessoas. Durante a ação de 

divulgação no Parque Harmonia, na cidade de 

Porto Alegre, foram alcançadas mais de duzentas 
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pessoas, que assistiram as apresentações no palco 

principal, e mais as que puderam acompanhar as 

apresentações e entrevistas pela cobertura da TV 

Bandeirantes RS e pela Rádio Parque, rádio interna 

do Parque Harmonia.   

As redes sociais da SMCTEL, em especial a 

fanpage no Facebook, não possuem um grande 

número de engajamento, mas pôde-se notar que nas 

publicações de eventos e ações culturais, em 

especial ações com temas tradicionalistas, as 

interações aumentam, chegando a uma média de 

cinquenta curtidas em uma publicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do estágio mostrou 

importância de um profissional de comunicação 

dentro da organização, em especial para atuar como 

produtor de eventos e no relacionamento com os 

públicos. Também expõe a maior receptividade da 

comunidade São-borjense em ações off-line, 
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principalmente em ações que buscam destacar a 

cultura e o tradicionalismo gaúcho.   

Na cidade de São Borja, mídias como jornal 

impresso e rádio ainda tem grande peso na 

divulgação de eventos e acontecimento, possuindo 

melhor audiência que as redes sociais. Em especial, 

a divulgação nas rádios da cidade tem grande 

impacto na sociedade nas diferentes classes sociais 

que formam o município. 

A Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer de São Borja buscou 

realizar as mais diversas ações para que todos os 

públicos e núcleos da cidade pudessem ser 

atingidos e que, de alguma forma, participem 

destes acontecimentos. 

Após a execução do estágio ficou claro o 

papel do profissional de Relações Públicas. A 

elaboração de cada uma das ações tornou mais 

visível a ampla área de atividades para o 

profissional, suas responsabilidades no 

gerenciamento de evento e na imagem da 
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instituição, o relacionamento dos públicos com a 

instituição e as demais atividades que são 

fundamentais para a sua divulgação. 

O trabalho do estágio agregou valor à 

imagem da instituição e reforçou os laços com a 

comunidade São-borjense, além de ampliar a 

divulgação da “Capital Gaúcha do Fandango”. 

Concluímos, então, que o trabalho de um relações-

públicas na Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Esporte, Lazer de São Borja – SMCTEL 

agregou valores profissionais tanto para a 

instituição quanto para a acadêmica que 

desenvolveu o trabalho. Isso na medida em que é 

através da prática que se torna possível reconhecer 

que o curso realmente condiz com desejos pessoais, 

despertando ainda mais o interesse pela atuação na 

área de eventos.  
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Um estudo de caso das 
atividades do estagiário de 
Relações Públicas no setor 
de comunicação do Instituto 
Federal Farroupilha campus 
São Borja 

 

Helena Caroline Christofari Samuel 

 

RESUMO 

Este trabalho consiste em analisar, através de um estudo de 

caso e pesquisas bibliográficas, a importância do estágio do 

curso de Relações Públicas em instituições para a formação 

da imagem do indivíduo no mercado de trabalho. E, com isso, 

reconhecer a importância da obrigatoriedade do estágio no 

setor da comunicação. 
Palavras-chave: Comunicação Estratégica; Estágio 

Curricular Obrigatório em Relações Públicas; Instituto 

Federal Farroupilha.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste na análise das 

atividades desempenhadas por um estagiário do 

curso de Relações Públicas da Universidade 

Federal do Pampa no Instituto Federal Farroupilha 

– Campus São Borja e como o exercício do estágio 

influencia na inserção ao mercado de trabalho. 

O presente artigo busca destacar a 

importância do estágio para os discentes enquanto 

atividade prática de exercício profissional, 

amparado na revisão de literatura sobre o tema, 

pesquisa bibliográfica e documental. 

 Identificando neste estudo de caso os fatores 

que auxiliam o indivíduo a se inserir no mercado de 

trabalho, posteriormente sua formação, tomando 

como base a prática instituída por Lei do Estágio 

Curricular e a valorização da teoria na prática em 

que o indivíduo fomenta o caráter e desenvolve a 

imagem de um bom profissional. Descrevendo 

ainda as atividades desenvolvidas no estágio e 



153 

 

 

 

 

 

esclarecendo a relação entre o estágio e o mercado 

de trabalho para, assim, identificar os fatores 

cruciais para a inserção do profissional, de acordo 

com o estudo do caso em questão. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho 

foram abordados os conceitos legais do curso e da 

profissão de relações públicas, elaborando um 

estudo bibliográfico das leis e decretos mais 

cabíveis a cada atividade desenvolvida pelo 

estagiário no setor da comunicação em uma 

instituição federal. 

Além de uma pesquisa bibliográfica dos 

parâmetros legais da situação, foi desenvolvido um 

estudo de caso perante às atividades de um 

estagiário da comunicação no Instituto Federal 

Farroupilha, em que foram analisadas e descritas as 

suas ações e, por fim, comparadas as leis e 

conteúdos teóricos desenvolvidos pelo aluno no 

decorrer de sua formação acadêmica. 



154 

 

 

 

 

 

Este estudo de caso foi elaborado após o 

término do Estágio I de 2018, o qual contou com a 

supervisão de orientadores da entidade de ensino e 

com a supervisão do setor da comunicação da 

organização na qual se desenvolvaram as atividades 

posteriormente descritas neste estudo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 A Universidade Federal do Pampa tem 

vínculos com diversas empresas na cidade de São 

Borja e utiliza destes contatos para inserir os alunos 

de comunicação em estágios. Isso a fim de 

valorizar o aprendizado e integrar os estudantes ao 

mercado de trabalho, contando com a ajuda 

constante de professores responsáveis. 

 Em diversos estados do Brasil, foram 

desenvolvidos Institutos Federais, essas instituições 

são centros de educação integrada e superior onde o 

adulto e o adolescente podem desenvolver estudos 

nas áreas de educação, ciências e tecnologia. Essas 
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instituições têm o intuito de dar ensino gratuito de 

qualidade.  

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Farroupilha (IFFar) – Campus São 

Borja iniciou as atividades acadêmicas no ano de 

2010 em algumas salas na escola Sagrado Coração 

de Jesus e, em 2011, iniciou suas atividades na sede 

atual. É uma instituição de ensino criada com o 

objetivo promover o ensino técnico e diminuir a 

evasão dos jovens para outras cidades na procura 

de profissionalização. 

Com o intuito de promover o 

desenvolvimento do município de São Borja, o 

IFFar decidiu atuar nas áreas dos Eixos 

Tecnológicos: 'Informação e Comunicação' e 

'Turismo, Hospitalidade e Lazer', atende também 

demandas de licenciaturas de Física e Matemática, 

pretendendo amparar a falta de professores nessas 

áreas na comunidade local. 

Este artigo tem o intuito de analisar o 

estágio curricular do primeiro semestre do ano de 
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2018 do estudante de Relações Públicas no 

mercado de trabalho, mais especificamente, um 

estudo de caso das ações desenvolvidas na 

comunicação no Instituto Federal Farroupilha 

campus São Borja.  

A partir do ano de 2013, o Ministério da 

Educação transformou o curso de Relações 

Públicas em uma formação específica e não 

somente em uma habilitação. Com isso, ocorreu a 

ampliação de sua carga horária para 3245 no curso 

de Relações Públicas na Unipampa e componentes 

curriculares mais caracterizantes do curso. Além 

disso, foi determinado que o estágio curricular seria 

obrigatório. 

O estágio supervisionado deverá 

ser atividade obrigatória de 

vivência profissional, executada 

interna ou externamente à IES, 

componente do currículo [200 

(duzentas) horas] e 

regulamentado pelos colegiados 

acadêmicos da instituição, em 

consonância com a Lei n.º 

11.788, de 25/9/2008. Deverá ser 

atividade exercida especialmente 

sob os seguintes critérios: (a) seja 
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supervisionado por profissional 

de relações públicas da empresa 

concedente; e (b) tenha aplicação 

de mecanismos efetivos de 

orientação e avaliação pelas 

instituições de ensino e pelas 

entidades concedentes. (BRASIL, 

2013) 
 

 Constatando, assim, que para o profissional 

de relações públicas se qualificar praticamente para 

o ingresso no mercado de trabalho deve haver 

inserção dele pelo estágio curricular, contando com 

a ajuda de supervisores da comunicação na 

organização e professores orientadores na 

instituição de ensino, que, no caso, é a Unipampa. 

 O estágio curricular do primeiro semestre de 

2018 do curso de Relações Públicas no Instituto 

Federal Farroupilha – Campus São Borja teve 

início no mês de março e terminou no mês de 

junho, contando com o desenvolvimento das 

seguintes ações e atividades: 

Assessoria de eventos 

 Ao ingressar no estágio curricular 

obrigatório foi proposto assessorar, na medida do 
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possível, os eventos organizados pela instituição, 

levando em consideração a disponibilidade de 

horários e a localização de certos eventos e 

atividades a serem cobertos. Foram desenvolvidas 

diversas atividades que contaram com coberturas 

fotográficas de atividades como visitas técnicas, ou 

ações de sustentabilidade, ou os mais tradicionais 

eventos da instituição e reuniões de projetos como 

Cine Campus ou o Canto do Conto. 

 

Desenvolvimento de notícias 

 Para melhor passar as notícias para os 

alunos do IFFar foram elaboradas notícias 

referentes aos editais, eventos, atividades 

acadêmicas e qualquer informação urgente que 

interferisse de imediato com as atividades letivas 

dos alunos e servidores. Foram divulgadas notícias 

para publicação no site institucional com uma 

linguagem acessível a todos os públicos e, para as 

publicações no facebook, foram desenvolvidas 

pequenas sinopses de notícias, editais, eventos e 



159 

 

 

 

 

 

atividades referentes aos alunos. Conforme 

observa-se na figura a seguir: 

 

Figura 1 
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Desenvolvimento de peças gráficas 

 No estágio foram desenvolvidas duas peças 

gráficas. Uma através de pedidos de uma das 

organizadoras da semana da saúde do Instituto 

Federal Farroupilha e outra desenvolvida para uma 

notícia na página do facebook. 

 A primeira peça gráfica construída foi uma 

peça simples com as informações gerais do evento, 

como o nome do evento, os horários e os locais das 

atividades propostas aos alunos no decorrer da 

semana. 

 A segunda peça foi criada perante à 

necessidade de chamar a atenção dos jovens para 

uma notícia extremamente pertinente para sua 

formação acadêmica e situação financeira. Essa 

peça foi criada em um site específico de criação de 

memes, utilizando uma foto tirada do Google de 

um personagem de desenho. O resultado foi um 

meme com uma frase popular chamando os alunos 

para participar de uma seleção para bolsistas de 

projetos de extensão. 
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Figura 2 
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Publicação de editais e notícias no Site e no 

Facebook 

 

 O Instituto Federal Farroupilha – Campus 

São Borja é muito organizado com as formalidades 

legais, colhendo todas as assinaturas e 

identificando o responsável por cada setor em cada 

dia. Como por exemplo, para a publicação de um 

edital, o arquivo deve ser enviado para o e-mail da 

assessoria de comunicação, depois deve adicionar 

as assinaturas correspondentes, depois transformar 

um arquivo Word em PDF e, após, logar no portal 

de publicações do Instituto e publicar o arquivo 

adicionando o título do documento com o número 

do edital correspondente. 

 No portal de publicações, foram publicados 

diversos editais numerados, notícias de eventos, 

comunicados urgentes, atas, licitações e planos de 

atividade docente para o ano de 2018, sempre 

devidamente assinados e convertidos para PDF.  
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Briefing de projetos 

 Os projetos de ensino, extensão e pesquisa 

do IFFar são as principais formas de administrar 

conteúdos relevantes aos alunos e a sociedade 

local. Assim, são divulgados de forma acessível e 

extrovertida, gerando oportunidade para os alunos 

desempenhar atividades referentes ao seu curso e 

também a ganhar um auxílio financeiro. 

 Em relação à divulgação dos projetos, 

foram elaborados pequenos briefings dos projetos 

de extensão. Isso para que, no momento de divulgar 

os projetos em andamento, o criador da notícia a 

ser divulgada tenha o mínimo de conhecimento 

sobre o projeto e suas atividades. 

 Nestes briefings constavam respostas 

essenciais para a criação de uma notícia, sendo 

elas: quando? onde? como? por quê?. Além de uma 

citação do coordenador do projeto. 

 Foram desenvolvidos três projetos no total, 

levando em consideração que no primeiro semestre 

do ano de 2018 na Instituição somente foram 
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aprovados para elaboração, juntamente com os 

alunos, um projeto relacionado a cinema, um sobre 

leitura e outro sobre política, os quais passaram 

pelos briefings. 

 

Oficina de guiamento na semana tecnológica do 

IFFar 

 

 A oficina de guiamento desenvolvida para a 

Semana Tecnológica do IFFar foi realizada para 

desenvolver um relacionamento entre os alunos e o 

setor de comunicação da instituição, além de treinar 

os estudantes para apresentar o campus para os 

visitantes. 

 Outro objetivo da realização da oficina foi 

desenvolver a oralidade dos estudantes para 

apresentações em público, além de mostrar aos 

estudantes etapas importantes das apresentações. 
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Monitoramento das ações da página do 

Facebook, do Site do campus São Borja e do E-

mail da assessoria de comunicação do IFFar 

  

 O Instituto Federal Farroupilha é uma 

instituição de ensino que possui aproximadamente 

900 alunos, que são matriculados e comparecem às 

aulas. Sendo assim, a instituição desenvolve 

diversos meios para se comunicar com seus 

públicos, como as redes sociais e site institucional. 

 No monitoramento destas redes de 

comunicação é desenvolvido um diálogo com os 

públicos, sendo que a página do Facebook é um 

meio para se comunicar com os alunos e com o 

público externo para sanar suas dúvidas sobre a 

instituição e suas atividades. Além de tornar 

possível a postagem de fotos e notícias de eventos e 

o acompanhamento do seu alcance através das 

curtidas e de compartilhamentos. Já o site 

institucional é responsável somente por transmitir a 

informação com editais, notícias, memorandos e 

atas.  



166 

 

 

 

 

 

 Outro veículo de comunicação monitorado é 

o e-mail da assessoria de comunicação na 

instituição, sendo que geralmente o público que 

utiliza desta rede é o público interno, solicitando a 

publicação de notícias e editais na página do 

Facebook e no site institucional, algumas vezes 

solicitando o acompanhamento de eventos pela 

assessoria e outras solicitando informações. 

 

Pesquisa sobre comunicação 

 Esta pesquisa foi elaborada para identificar 

potenciais ruídos na comunicação entre o Instituto 

Federal Farroupilha e os alunos lá matriculados, 

sendo desenvolvida pelas alunas do curso de 

Relações Públicas e auxiliada pelo setor de 

comunicação e professora orientadora.  

 A pesquisa foi dividida em quatro partes: 

desenvolvimento do questionário, aplicação da 

pesquisa impressa para os alunos, contagem e 

qualificação da pesquisa e análise e 

desenvolvimento de estratégias. 
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 A primeira etapa foi elaborar o questionário 

com perguntas específicas sobre as formas de 

comunicação utilizadas pela instituição, e também 

solicitando dicas para ter uma melhor 

comunicação, contendo perguntas abertas e 

fechadas, quantitativas e qualitativas. 

 A segunda etapa foi a aplicação de um 

questionário impresso para os alunos. Já na terceira 

etapa foi feita a mensuração dos dados das 

pesquisas e elaboração de gráficos com o auxílio do 

Google formulários e depois criação de gráficos 

utilizando o aplicativo Excel. 

 A última etapa da pesquisa foi a análise dos 

dados e o desenvolvimento de estratégias que 

possam acabar com os ruídos na comunicação da 

instituição, demonstrando aos diretores as 

melhorias que devem ser tomadas para a evolução 

da instituição em outras áreas que são afetadas pela 

falta de comunicação. Esta etapa ainda não foi 

realizada devido falta de tempo decorrente aos 
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trabalhos desenvolvidos pela faculdade e pelo 

instituto. 

 A pesquisa realizada levou em conta a 

seguinte passagem da legislação brasileira: 

Art 2º Consideram-se atividades 

específicas de Relações Públicas 

as que dizem respeito: 

a) a informação de caráter 

institucional entre a entidade e o 

público, através dos meios de 

comunicação; 

b) a coordenação e planejamento 

de pesquisas da opinião pública, 

para fins institucionais; 

c) a planejamento e supervisão da 

utilização dos meios 

audiovisuais, para fins 

institucionais; 

d) a planejamento e execução de 

campanhas de opinião pública; 

(BRASIL, 1967) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para melhor esclarecer, o intuito deste 

artigo é mostrar como o estudante de relações 

públicas pode se inserir no mercado de trabalho 

através das atividades desenvolvidas no estágio, 

que, futuramente, serão as atividades que o 



169 

 

 

 

 

 

estudante irá exercer como profissional de relações 

públicas. 

 Além de ser legitimado na Lei nº 5.377 que 

a profissão de relações públicas está 

regulamentada, considera-se que esta é uma 

profissão extremamente prática e a ação somente 

de assessorar uma instituição não seria o ideal para 

um profissional que deseja ingressar no mercado de 

trabalho, mas o estágio, com a supervisão correta 

na organização e na instituição de ensino, moldam  

a imagem do profissional perante à sociedade. 

 Com o devido embasamento teórico da 

disciplinas de teoria e técnica, estratégia de 

relacionamento com os públicos, pesquisa aplicada 

em relações públicas, produção gráfica em relações 

públicas entre outras, as atividades desenvolvidas 

no Instituto Federal Farroupilha, delimitadas pelo 

setor de comunicação da instituição e pelos 

professores orientadores da instituição de ensino, 

foram realizadas com sucesso e proporcionaram 

tanto uma experiência prática ao aluno quanto a 
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formação da imagem dele no mercado de trabalho 

do relações públicas. 
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Dra. Larissa Conceição dos Santos (Orientadora) 

 

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade descrever as 

atividades desenvolvidas através do Componente Curricular 

de Estágio Curricular Supervisionado em Relações Públicas I 

e II, o qual foi realizado na Assessoria de Comunicação 

Social (ACS) da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA). A metodologia utilizada baseia-se em um 

relato de experiência, bem como em pesquisas bibliográficas 

abordando conceitos sobre a importância da comunicação no 

âmbito das organizações.   

 
Palavras-chave: estágio curricular supervisionado; relações 

públicas; assessoria de comunicação social; universidade 

federal do pampa.  
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INTRODUÇÃO 

Segundo Kunsch (2002), a comunicação 

organizacional é usada no Brasil como uma 

terminologia para designar o trabalho de 

comunicação desenvolvido pelas organizações em 

geral. Desta forma, o termo comunicação 

organizacional apresenta uma amplitude, podendo 

ser aplicado a qualquer tipo de organização, seja 

ela pública, privada, fundações, ONGS etc. 

Partindo dessa premissa, é importante destacar que 

a comunicação deve ser vista como parte intrínseca 

das organizações, ou seja, “sem comunicação as 

organizações não existiriam” (KUNSCH, 2006, p. 

1). Para tanto, existem as relações públicas, que 

tem por finalidade planejar e efetuar da melhor 

maneira esta comunicação nas organizações 

(ABREU; FERREIRA; TAVARES, 2010). 

Deste modo, o presente artigo tem por 

finalidade descrever as atividades desenvolvidas 

através do Componente Curricular Estágio 

Curricular Supervisionado em Relações Públicas I 
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e II, que tem como objetivo promover a interação 

do discente com o mercado de trabalho, com o 

intuito de atender as demandas do campo 

profissional em vista das áreas de atuação, 

evidenciando a importância da comunicação para 

as organizações.   

O estágio foi realizado na Assessoria de 

Comunicação Social (ACS) da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), a qual é um 

órgão da Reitoria da Universidade, que está 

localizada atualmente no campus São Borja. Suas 

atividades iniciaram através da necessidade de uma 

comunicação eficaz entre a reitoria, as 7 (sete) pró-

reitorias (administração; assuntos estudantis e 

comunitários; extensão e cultura; gestão de 

pessoas; graduação; pesquisa, pós-graduação e 

inovação; e de planejamento e infraestrutura) e os 

10 (dez) campi da instituição. As atividades 

realizadas pela ACS visam garantir a difusão do 

conhecimento e a socialização das práticas 

institucionais, bem como a interação entre 
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disciplinas, áreas do conhecimento, campos do 

saber e os diferentes órgãos da instituição. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

As atividades do estágio foram 

desenvolvidas no primeiro e segundo semestres de 

2018, compreendendo o período do mês de Abril a 

Dezembro. Entre as ações desenvolvidas, que serão 

descritas abaixo, estão: a cartilha da Pesquisa 

exploratória: mensuração em comunicação; Guia 

prático da Pesquisa exploratória: mensuração em 

comunicação; produções científicas; 

calendarização; auxílio na produção de fotos para 

campanhas institucionais; auxílio no Minicurso e 

palestra da Nara Denise Quines; Postagens 

realizadas no Facebook e Twitter da Unipampa; 

auxílio no 10° Salão Internacional de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (SIEPE) e o auxílio na 

Colação de grau da Unipampa – Campus São 

Borja.  
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Cartilha “Pesquisa exploratória: mensuração 

em comunicação” 

 Para iniciar o estágio, foram realizadas 

reuniões com a ACS, juntamente com as 

professoras orientadoras do estágio, Prof.ª Drª 

Fernanda Sagrilo Andres e Prof.ª Drª Larissa 

Conceição, e também uma videoconferência com a 

Relações-Públicas da Assessoria, Denise Quines, a 

fim de fazer um levantamento das principais 

demandas da ACS.   

Portanto, foi escolhido como objeto de 

estudo do estágio a mensuração em comunicação, 

pois hoje em dia é imprescindível apresentar 

resultados, principalmente em áreas consideradas 

estratégicas (LOPES, 2005), como é o caso das 

Relações Públicas. Na atualidade, os processos de 

gestão voltam-se para a demonstração de valor, o 

que exige um grande esforço dos profissionais de 

comunicação para auxiliarem as organizações a 

alcançarem seus objetivos.  
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Com base nisso, foi feita uma revisão 

bibliográfica abordando diversas metodologias de 

avaliação e mensuração de resultados em 

comunicação. Analisando textos tanto de autores 

brasileiros como de estrangeiros. Desta forma foi 

possível realizar a pesquisa, a qual denominamos 

por “Pesquisa Exploratória: mensuração em 

comunicação”.  
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Figura 1 

 
Legenda: Capa da cartilha 

 

 

Guia prático da “Pesquisa exploratória: 

mensuração em comunicação” 

  

 A partir da Pesquisa Exploratória realizada, 

foi elaborado um guia prático da “Pesquisa 

exploratória: mensuração em comunicação”. A 

escolha da elaboração de um guia para auxiliar na 

mensuração da comunicação na ACS ocorreu pelo 
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fato de que o guia tem uma linguagem menos 

teórica e se torna mais prático. Esse instrumento 

com orientações e recomendações, que visam 

nortear a mensuração na ACS, contém dezesseis 

páginas e foi intitulado por “Guia prático da 

pesquisa exploratória: mensuração em 

comunicação”. 

Figura 2 

 
Legenda: Capa do guia prático 
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Produção científica 

A pesquisa exploratória, realizada através 

de revisões bibliográficas, possibilitou a elaboração 

de um artigo, em conjunto com as professoras 

orientadoras, o qual ainda não foi submetido. O 

artigo tem como objetivo evidenciar a importância 

da mensuração de resultados, apresentando 

diferentes perspectivas, tendo em vista que a 

Assessoria de Comunicação Social utiliza algumas 

ferramentas de mensuração de resultados para as 

ações desenvolvidas com o emprego das redes 

sociais – Twitter e Facebook –, porém, não há 

periodicidade de análises dos dados. 

O artigo mostra os principais conceitos da 

mensuração em comunicação; a lógica da 

mensuração; os processos de avaliação e 

mensuração em comunicação e as metodologias 

mensuração dos resultados, além de listar as 

ferramentas de mensuração digital que a ACS já 

utiliza e sugere novas opções de ferramentas, caso 

surja a necessidade de implementá-las. 
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A partir do referido artigo, foi possível 

estruturar um resumo expandido, que foi submetido 

e apresentado no 10º Salão Internacional de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (SIEPE) da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA).  

 

Calendarização 

A calendarização foi criada com o objetivo 

de desenvolver um cronograma de datas 

comemorativas que fossem relevantes para o 

cotidiano institucional, como estratégia de 

comunicação para aproximar a instituição de seus 

públicos. As datas foram disponibilizadas pela 

Assessoria de Comunicação Social (ACS) da 

Universidade Federal do Pampa e a elaboração, 

escrita dos textos e produção de fotos foram 

realizadas pelas estagiárias de Relações Públicas. 

Pensando em mensurar as postagens 

realizadas, a Assessoria disponibilizou o acesso à 

página do Facebook da Universidade Federal do 

Pampa, no qual, através da ferramenta Facebook 
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Insights, foram realizadas as mensurações. Além 

disso, foram analisadas as postagens do Twitter a 

fim de mensurar e analisar curtidas, comentários e 

retweets. 

 

Fotos para campanhas 

A foto para a campanha do Processo 

Seletivo Complementar foi realizada no campus 

São Borja, com alunos voluntários, e ocorreu no 

primeiro semestre de 2018. Porém, a foto foi 

utilizada tanto para a campanha do primeiro quanto 

para o segundo semestre do ano. A campanha tem 

como objetivo o reingresso ou transferência 

voluntária de alunos para a instituição.  
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Figura 3 

 
Legenda: Foto da campanha de processo seletivo 

complementar 

 

A foto da Reopção de curso foi realizada 

com uma aluna voluntária da Unipampa, campus 

São Borja. A foto ocorreu no primeiro semestre de 

2018 para ser utilizada na campanha de Reopção de 

curso 2018/2 e 2019/1. A campanha tem como 

objetivo proporcionar aos estudantes da instituição 
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a troca de curso ou a mudança de turno do mesmo 

curso.  

Figura 4 

 
Legenda: Foto da campanha de reopção de curso 

 

A foto do Processo Seletivo específico para 

ingresso de indígenas aldeados ou moradores de 

comunidades remanescentes de quilombolas foi 

realizada com uma aluna voluntária da Unipampa, 

campus São Borja. A foto ocorreu no segundo 

semestre de 2018 para ser utilizada na campanha 

que foi lançada. A campanha tem como objetivo 
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proporcionar a inclusão dos indígenas e 

quilombolas na universidade. 

Figura 5 

 
Legenda: Foto da campanha de processo seletivo 

específico para ingresso de indígenas, aldeados ou 

moradores das comunidades remanescentes de 

quilombolas 

 

Minicurso e palestra da Nara Denise Quines 

O minicurso e palestra da relações-públicas 

da ACS, Nara Denise Quines, teve como tema 
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“Cerimonial e protocolo” e foi ministrada no dia 22 

de maio de 2018. Como o minicurso e a palestra 

foram realizadas dentro de um componente 

curricular do curso de Relações Públicas, as 

estagiárias da ACS ficaram responsáveis por 

auxiliar e dar apoio às relações-públicas. 

 

Postagens no Facebook e Twitter 

No segundo semestre de 2018, a fim de 

atender uma demanda da ACS, as estagiárias de 

relações públicas ficaram encarregadas de 

administrar as redes sociais da instituição, sendo 

elas o Twitter e o Facebook. Foram realizadas 

cerca de 45 postagens em ambos os sites, 

compreendendo o período do mês de setembro a 

dezembro.  
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Figura 6 

 
Legenda: Um dos posts realizados pelas 

estagiárias que teve maior alcance, número de 

curtidas e compartilhamentos 

 

10° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (SIEPE) 

No 10° SIEPE, ocorrido na cidade de 

Santana do Livramento, o papel das estagiárias foi 

dar auxílio e apoio para a organização do evento. 

Deste modo, elaborou-se cerimonial e protocolo do 

segundo dia, deu-se apoio ao mestre de cerimônias, 

organizou-se o palco principal antes de cada 

palestra e deu-se apoio à gravação de vídeo com 

uma convidada do evento.  
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Colação de grau da Unipampa – Campus São 

Borja 

 Durante o ato solene de colação de grau da 

Universidade Federal do Pampa, Campus São 

Borja, realizado no dia 10 de Agosto no Parque de 

Exposições Serafim Dornelles Vargas, na cidade de 

São Borja, as estagiárias tiveram o papel de prestar 

auxílio na organização do local; ajudar os 

professores, reitor e alunos com as suas vestes e 

organizar a entrada dos alunos no local da 

cerimônia.  

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Este relato de experiência teve como 

objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

durante o Estágio Curricular Supervisionado em 

Relações Públicas I e II, realizado na ACS, bem 

como evidenciar a importância da comunicação e a 

relevância de ter estagiárias(os) de relações 

públicas neste local. Esta descrição permitiu 

analisar as etapas percorridas durante o estágio e 
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perceber o quanto foram importantes no processo 

de aprendizagem, tendo em vista que foram aliados 

conhecimentos teórico e práticos. O processo 

possibilitou muitas aprendizagens e, mais do que 

isso, incentivou a busca incessante por novas 

experiências e desafios.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Componente de Estágio Curricular 

Supervisionado em Relações Públicas é uma ótima 

oportunidade de colocar em prática todos os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, 

bem como vivenciar a realidade dos profissionais 

de Relações Públicas em seu campo de trabalho. 

No caso da ACS, a equipe é grande e contém 

funcionários em São Borja e Bagé, onde localiza-se 

a Reitoria, desta forma a convivência com outros 

profissionais da área de comunicação, como 

jornalistas, publicitários etc., se torna uma 

oportunidade de trabalhar em equipe e ampliar os 

conhecimentos sob a perspectiva de outras áreas.  
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RESUMO 

o presente artigo tem como objetivo refletir sobre as 

atividades de Relações Públicas em uma empresa de 

propaganda e marketing. Para isto, foram trazidas as ações 

sugeridas e executadas durante a realização do Estágio 

Curricular Supervisionado em Relações Públicas I e II na 

Agência Moov. Ao todo foram mais de 80 ações realizadas 

durante o período de estágio, de março a dezembro de 2018. 

Estas ajudaram a entender a dimensão e a variedade da 

atividade de Relações Públicas, além de afirmar o espaço que 

os profissionais da área possuem no mercado de trabalho e a 

sua importância para uma empresa quando se destaca o 

relacionamento com seus públicos de interesse e, em especial, 

a mensuração em comunicação. 

 
Palavras-chave: agência de propaganda; marketing digital; 

moov; relações públicas. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo refletir 

sobre as atividades de Relações Públicas inseridas 

em uma agência de propaganda e marketing, por 

meio da experiência de estágio obrigatório.  

Para Cesca (2012, p. 14) “relações públicas 

é uma profissão que trabalha com comunicação, 

utilizando todos os seus veículos/instrumentos para 

administrar a relação da empresa com os seus 

públicos”. Já Kunsch (2009) descreve que as 

relações públicas exercem uma função estratégica 

em que estabelece canais de comunicação que 

buscam a confiança mútua e fortalecem a missão, 

os propósitos e princípios da empresa com os seus 

públicos de interesse.  

Para as relações públicas, exercer 

a função estratégica significa 

ajudar as organizações a se 

posicionarem perante a 

sociedade, demonstrando qual é a 

razão de ser do empreendimento, 

isto é, sua missão, quais são os 

seus valores, no que acreditam e 

o que cultivam, bem como a 

definirem uma identidade própria 
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e como querem ser vistas no 

futuro. (KUNSCH,  2009, p. 201) 
 

A Agência Moov é uma agência de 

propaganda e marketing localizada na região da 

fronteira oeste do Rio Grande do Sul, mais 

especificadamente, em São Borja. Foi fundada em 

2013, pelo CEO Gelson Campos, e, inicialmente, 

focou em oferecer o serviço de criação de sites. Ao 

longo dos anos, foi ampliando os seus serviços e 

conquistando seu espaço, ajudando a mudar o 

mercado de comunicação da região.  

Hoje, a Moov oferece os serviços de 

consultoria de branding, comunicação 360 graus e 

inbound marketing. Oferecendo também serviços 

específicos como: criação de campanhas integradas, 

marketing digital, gestão de redes sociais, 

desenvolvimento web, criação de marca, design 

gráfico, endomarketing e audiovisual. Em números, a 

Moov já criou mais de 282 websites, desenvolveu mais 

de 75 identidades visuais, veiculou mais de 155 

campanhas, desenvolveu mais de 844 materiais 
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gráficos de diferentes tipos e já veiculou mais de 

1.103 posts nas redes sociais.  

No segundo semestre de 2018, a Agência 

aceitou um novo desafio: assinou contrato de 

exclusividade com o Grupo Scalco Consultoria. Nesta 

nova fase, a empresa focou em desenvolver o serviço 

completo de Marketing Digital, em que trabalha com 

serviços de produção de conteúdo, gestão de redes 

sociais, produções de materiais de campanhas, 

relacionamento com os públicos por meio de 

diferentes canais, além de trabalhar com mídia paga. 

Este desafio possibilitou que a Agência crescesse no 

segmento de marketing digital, mostrando seu 

diferencial no mercado.  

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Como citado anteriormente, a atividade de 

relações públicas desenvolve uma função estratégica 

bastante ampla, mas também pode exercer de forma 

mais operacional. Os profissionais da área criam e 

coordenam campanhas de comunicação, escrevem 
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pautas e encaminham para os jornais, organizam 

eventos, monitoram dados, fazem gestão de mídias 

sociais, preparam entrevistas e os entrevistados, criam 

ações de experiências, entre diversas outras atividades. 

Estas as mais conhecidas. 

Durante a experiência do estágio, foram 

sugeridas e executadas ações da área de Relações 

Públicas, conforme destacamos a seguir:  

Direção de arte: a função de direção de arte 

consistia em desenvolver peças gráficas digitais. No 

período, foram desenvolvidas 31 criações de layouts 

para mídias sociais de clientes da Moov.   
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Figura 01 

 
Fonte: Publicação página da Menta Pimenta no 

Facebook 

 

Redação de texto: as redações desenvolvidas 

foram para textos e legendas de mídias sociais 

gerenciadas pela Moov na época. Foram desenvolvidas 

19 redações de postagens.  
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Programação de posts para o Facebook: a 

Moov utilizava softwares que ajudavam na gestão das 

mídias sociais. Uma destas ferramentas era utilizada 

para programar postagens em diferentes horários e 

datas de alguns clientes. Nesta função, foram 

programadas 19 postagens.  

Geração de conteúdo para blog de clientes: a 

Moov trabalhava com produção de conteúdo para seus 

clientes, assim produzia texto para blogs e sites da 

própria Agência ou de seus clientes. No período, foi 

criado 1 conteúdo para um blog de saúde.  

Atualização de site: a função de atualizar o 

site de clientes consistia em complementar ou trocar 

informações sobre o cliente, com imagens ou textos. 

Mensuração e análise de dados: a 

mensuração de dados é importante para qualquer 

agência de propaganda, pois é uma forma de observar 

e otimizar os resultados. No primeiro semestre, foram 

gerados 2 relatórios de mensuração de todas as ações 

que a Agência fez para os clientes. Já no segundo 

semestre, foram desenvolvidos 2 relatórios apenas de 
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marketing digital, um sobre a pré-venda de um curso e 

outro da venda. Neste foram analisados todos os 

canais utilizados na campanha, como: Facebook, para 

anúncios e publicações impulsionadas; Google 

Analytics, para análise de visitantes no site do curso; 

Google Adwords, utilizado para compra de anúncios 

no próprio Google, comparando sua eficácia e 

resultados; ManyChat ferramenta utilizada para 

conversar com os seguidores da página do Grupo 

Scalco no Facebook por meio do chat, e para isso 

foram observados os melhores horários para disparar 

mensagens para o público; e o MailChip utilizado para 

disparos de e-mails, em que também foi analisado o 

melhor horário que o público visualizada e participava 

das ações sugeridas nas mensagens.  
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Figura 2 
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Legenda: Relatório de Social Media desenvolvido 

para a Moov 
 

Planejamento de mídias sociais: foram 

criados 2 planejamentos, sendo um para a Moov com 

foco nas mídias sociais e outro para o Centro de 

Atenção Integrada à Saúde – CAIS, focado em 

Marketing Digital. As estratégias pensadas para os 

planejamentos contemplavam todos os públicos de 
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interesse de ambas, empresas em diferentes canais, 

como ações voltadas para a equipe da Moov, e do Cais 

focadas em engajamento nas mídias sociais. Ao todo, 

foram sugeridas 18 estratégias, em que 8 foram 

aprovadas e veiculadas, e outras 3 ficaram sob análise 

dos clientes. 

Figura 03 

 
Legenda: Estratégia executada pela Moov, divulgação 

de referências dos colaboradores. 
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Criação de calendário de clientes: ainda foi 

desenvolvida a função de reorganizar o calendário de 

uma empresa de calçados que a Moov atendia. Nesta, 

foram organizadas ações próprias para cada dia com 

publicações em redes sociais, em que as vitrines das 

lojas faziam parte da ação. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Os resultados alcançados referem-se ao fato 

de que em dois semestres do estágio foram sugeridas e 

executadas mais de 80 ações de Relações Públicas 

para duas empresas de diferentes públicos. As ações 

foram intercaladas com o digital.  

O resultado mostra que, independente do 

segmento de mercado da empresa, a atividade de 

Relações Públicas tem espaço e sua função é muito 

importante, pois ela ajuda a empresa a conversar com 

seus públicos em diferentes canais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foram citadas algumas ações 

de Relações Públicas utilizadas no período de 

Estágio Curricular Supervisionado em Relações 

Públicas I e II. As ações ajudam a entender a 

dimensão das funções que a atividade pode exercer 

em uma agência de propaganda, percebendo que os 

profissionais da área têm espaço no mercado de 

trabalho, em quaisquer segmentos em que a 

empresa esteja atuando, assim como a sua função é 

importante para as mesmas.  

Além disso, ao longo das ações expostas, 

pôde-se observar que a atividade deve ser exercida 

com um caráter mais estratégico, como a criação de 

planejamentos, organização de calendários, 

definição de canais de comunicação, ou 

operacional, como na direção de arte e na produção 

de conteúdo. Ainda se percebe que a atividade 

também é analítica, com a função de mensuração e 

análise de dados. 
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Por fim, enfatiza-se que, independente de 

um relações-públicas optar por exercer funções e 

atividades mais focadas, propor ações com 

criatividade é indispensável e um diferencial na 

área de atuação. 
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Intercomunicação entre 
Teoria e Prática: O Estágio 
em Projeto de Pesquisa 
sobre Preservação da 
Memória Cultural São-
Borjense 

 

Márcia Regina dos Santos Batista 

Dra. Larissa Conceição dos Santos (Orientadora) 

 
RESUMO:  

A partir da experiência vivenciada no percurso de formação 

acadêmica, em específico, nas práticas do componente 

Estágio Curricular Supervisionado em Relações Públicas II, 

demonstramos, através deste trabalho, a intercomunicação 

entre teoria e prática e as provocações surgidas a partir da 

realização do estágio em um projeto de pesquisa sobre a 

preservação da memória cultural são-borjense. Acredita-se 

que o ambiente universitário, ao constituir-se em espaço de 

estímulo à criação e à produção científica, configura-se como 

uma ponte, que se aproxima da realidade do acadêmico, 

visualizando na prática os conhecimentos estudados em sala 

de aula. Tem-se como objetivo documentar a importância do 

estágio curricular incorporado no projeto de pesquisa, 

“Resgate e preservação da memória cultural de São Borja sob 

o prisma da comunicação e das Relações Públicas”, realizado 

no segundo semestre de 2018, no qual se faz uso de uma 

pesquisa documental do material disponível no Arquivo 

Municipal de São Borja e no arquivo existente na Câmara 

Municipal de Vereadores. 
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Palavras-chave: estágio; projeto de pesquisa; memória 

cultural. 

 

INTRODUÇÃO 

Pesquisar, analisar, sistematizar e produzir 

conteúdo não consistem em tarefas fáceis. Porém, 

quando se consegue aliar a teoria à prática, 

constrói-se uma ponte que permite despertar e 

elevar as provocações do acadêmico, interligando 

ao mesmo nível a teoria e a prática, promovendo 

uma intercomunicação. Ou seja, reciprocidade 

entre um lado e outro, interligando ao mesmo nível 

as duas práticas que outrora parecem distintas e, 

por vezes, distantes. Todavia, para avançarmos os 

trabalhos como estagiários em projeto de pesquisa, 

faz-se necessário conhecer e perceber quais as 

metas pretendidas pelo mesmo e, um dos primeiros 

passos, trata-se de estabelecer objetivos para que, 

de fato, consigamos mergulhar na direção correta, 

alcançado os seus propósitos. 

Em linhas gerais, este trabalho trata da 

importância de realização de estágio em um projeto 
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de pesquisa, no âmbito da Universidade Federal do 

Pampa, o qual desenvolve e aprimora no acadêmico 

a prática da leitura, da escrita e da produção 

científica. Geralmente, quando se refere a estágios, 

processa-se logo a possibilidade de realizá-lo em 

empresas, agências ou terceiro setor. Porém, 

justifica-se a construção deste pelo fato do desafio 

em estagiar em uma outra plataforma, 

configurando-se um desafio em interconectar teoria 

à prática.  

 Nesse ínterim, foi possível atuar diretamente na 

coleta de dados para o projeto através de uma 

pesquisa documental em material disponível no 

Arquivo Municipal de São Borja e no arquivo 

existente na Câmara Municipal de Vereadores, 

apropriando-se e imergindo na proposta do projeto 

“Resgate e preservação da memória cultural de São 

Borja sob o prisma da comunicação e das Relações 

Públicas” . Isso com o intuito de recuperar a 

memória da área cultural, no cenário são-borjense, 

bem como realizar um levantamento das políticas 
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voltadas à cultura, desenvolvidas ao logo dos 336 

anos da cidade. 

 Utiliza-se a analogia a uma ponte pelo motivo 

de conseguir transitar entre o que é ensinado em 

sala de aula, aproximando o acadêmico das práticas 

que, ao apropriar-se destes entendimentos, colabora 

de forma consciente para a solidez da argamassa 

constitutiva, do processo ensino/aprendizagem, que 

neste caso, parte do processo de formação e 

complementação do acadêmico. Por fim, apresenta-

se, como resultado alcançado, a produção de um 

artigo apresentado ao 7° ALCAR SUL – Encontro 

Regional Sul de História da Mídia – 2018 e de um 

resumo expandido apresentado no 10º SIEPE- 

2018. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS 

O estágio no projeto de pesquisa compreende 

atenção, tempo hábil e dedicação. Kerlinger (2009) 

nos aponta que a observação é um processo ativo 

que raramente é simples e este projeto nasce nessa 

perspectiva de observar e mapear as demandas 

referentes às políticas culturais da cidade de São 

Borja, desde os primórdios de sua fundação. 

O projeto em questão desenvolve-se em três 

etapas, compreendendo em um primeiro momento 

uma fase exploratória, de coleta de dados primários 

e secundários indispensáveis ao desenvolvimento 

da pesquisa. Para Gil (2010, p. 29) classifica-se 

como etapa de pesquisa exploratória aquela que 

tem por objetivo “proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”.  

Da mesma forma, a pesquisa documental torna-

se fundamental para a compreensão das políticas 

desenvolvidas pelo município. Para Gil (2010), este 

tipo de procedimento é semelhante à pesquisa 
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bibliográfica, a diferença é que o material ainda 

não foi analisado. Em nosso projeto, a pesquisa 

documental diz respeito à consulta ao acervo 

municipal (biblioteca municipal, arquivo público e 

arquivo da Câmara Municipal de Vereadores) 

visando reconstituir a memória das políticas 

públicas no município de São Borja.  Será no 

âmbito dessa etapa que serão descritas as ações a 

seguir. 

 

Visita exploratória no Arquivo Municipal de 

São Borja 

 

No mês de agosto de 2018, realizou-se uma 

primeira visita exploratória no Arquivo Municipal 

de São Borja. O intuito era o de conhecer o espaço, 

seu acervo e as potencialidades para a coleta de 

dados acerca da cultura são-borjense. 

Nesta oportunidade, realizou-se uma entrevista 

exploratória (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2011), 

não estruturada, com o responsável pelo arquivo, o 
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funcionário municipal Clóvis Benevenuto, 

buscando conhecer um pouco mais acerca da 

disponibilidade de documentos históricos e 

registros que pudessem auxiliar na recomposição 

da memória cultural do município. 

 

Visita exploratória na Câmara municipal de 

Vereadores 

 

Também no mês de agosto de 2018, realizou-se 

uma visita na Câmara Municipal de São Borja, no 

intuito de explicar o projeto de pesquisa e buscar 

informações sobre as políticas públicas e legislação 

cultural no município. 

Nessa ocasião, fomos recebidos pelo 

funcionário municipal, Alberi Carvalho, que 

respondia pelo chamado arquivo da Câmara 

Municipal. O funcionário nos contou um pouco 

sobre o legado cultural da cidade de São Borja, a 

problemática da conservação de documentos, 

especialmente os mais antigos, e o trabalho de 
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sistematização e digitalização que ainda está em 

curso. O Sr. Alberi nos auxiliou muito fornecendo 

informações acerca da organização dos documentos 

históricos municipais e realizou uma busca entre os 

decretos e leis que se referiam à cultura, nos 

auxiliando no processo de coleta de dados sobre o 

tema. 

 

Pesquisa e seleção de documentos 

 

Foram realizadas diversas incursões no Arquivo 

Municipal buscando levantar documentos 

relevantes no tocante à cultura. As pesquisas foram 

realizadas especialmente nas Atas municipais mais 

antigas, que se encontram neste local.  
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Figura 1- Foto do Livro de Actas Manuscrito 

(1910) 

 
Fonte: Arquivo da Autora. 

 

  A busca no livro de Actos do município de 

São Borja iniciou no dia 3 de agosto de 2018. Estes 

documentos foram encadernados no ano de 1947, 

na gestão do prefeito General Valério Gomes de 

Lacerda, por sua iniciativa, segundo relatos do 

funcionário responsável pelo acervo, professor 

Clóvis Benevenuto. 

Ao pesquisar no Arquivo, meu objetivo era 

buscar e encontrar qualquer indício ou informação 



213 

 

 

 

 

 

concreta que relacionasse as políticas culturais 

implantadas na época ou a algo que remetesse à 

cultura. O livro de Actos mais antigo que existe no 

acervo data de 1908 a 1916, por onde comecei a 

pesquisa, por ordem de datas de forma crescente. 

O primeiro indício de algo que fizesse referência à 

cultura consta no Acto n° 3, datado de 4 de 

fevereiro de 1911, p. 11, a lei orgânica registra a 

execução da lei n° 24, de 10 de novembro de 1910. 

Fica decretado o valor destinado 

a “Divertimentos públicos”, no valor de $100.000. 

No dia 4 de setembro, terça-feira, encontrei 

na Ata n°14, de 10 de março de 1911, na pág. 26, 

Lei n° 25, § 23, outro registro de quantia destinada 

a Divertimentos públicos e, logo adiante, no § 48, 

uma espécie de incentivo a “Botequim estabelecido 

provisoriamente em lugar que haja divertimento 

público” no valor de $20.000 réis. Aqui, já começa 

o novo governo municipal, a cargo de Antônio 

Ferreira Sarmanho. 
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Organização e sistematização dos dados 

 

Após a coleta de dados, elaborou-se um 

quadro (Quadro 01) buscando sistematizar as 

informações relevantes ao projeto de pesquisa.  

 

QUADRO 1: ACTAS ARQUIVO HISTÓRICO 

MUNICIPAL 

LIVRO. 

ANO 

DATA DOS ATOS ACTO.FOLHA PERÍODO INTENDENTE 

1°. 1908 – 

1916-

Primeira 

página- 

Com fotos 

da capa do 

livro, do 

termo de 

abertura e 

termo de 

fechamento 

da ata. 

02.Novembro.1908  

1° registro do livro.  

 

  

Acto n° 18  

Folha 2 

 

Intendente 

da Villa 

São Borja 

General Manoel 

do Nascimento 

Vargas 
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Primeiro 

indício de 

incentivo a 

cultura 

14.Novembro1910 

DIVERTIMENTOS 

PUBLICOS 

§24- Funcção 

Publica dramática, 

gymnastica e outros 

100$000 réis 

§25- Cosmoramos 

phonographos e 

semelhantes por 

funcção 50$000 réis 

§42-Botequins em 

situação publica 

20$000 réis 

§48- Botequim 

estabelecido 

provisoriamente em 

lugar que haja 

DIVERTIMENTO 

PUBLICO 

Acton°38  

Lei n° 24 

Folhas 10, 

11,12 

Intedente General Manoel 

do Nascimento 

Vargas 

Leis de 

manutenção 

de ordem 

para dentro 

dos salões e 

theatros 

9 de junho de 1911 

 

 

Acto n° 14 

Folha 21 

Intendente Antônio 

Sarmanho 

 9 novembro de 1911 

 

§23- Funcção 

Publica dramática, 

gymnastica e outros 

Acto n° 1 

Lei n° 25 

Folha 26 

 

Intendente C.el Viriato 

Dornelles 

Vargas 
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100$000 réis 

§24- Cosmoramos 

phonographos e 

semelhantes por 

funcção 50$000 réis 

 

 14 de novembro de 

1912 

§21 Funcção 

Publica dramática, 

gymnastica e outros 

100$000 réis 

§22 Cosmoramos 

phonographos e 

semelhantes por 

funcção 100$000 

réis 

Acto n° 35 

Lei n° 26 

Folha 39 

Intendente C.el Viriato 

Dornelles 

Vargas 

 10 de novembro 

1913 (orçamento 

para 1914) 

§21 Funcção Publica 

dramática, 

gymnastica e outros 

100$000 réis 

§22 Cosmoramos 

phonographos e 

semelhantes por 

funcção 100$000 réis 

 § 40 botequins em 

situação pública 

20.000 réis 

Lei n° 27 

Folha 48, 49 e 

50 

Intendente Cel. Viriato 

Dornelles 

Vargas 
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§49 Botequim 

estabelecido em 

lugar que haja 

divertimentos 

publicos20$000 réis  

 3.dezembro.1914 

(orçamento para o 

ano de 1915) 

§21 Funcção Publica 

dramática, 

gymnastica e outros 

100$000 réis 

§22 Cosmoramos 

phonographos e 

semelhantes por 

funcção 100$000 réis 

§39 Botequim em 

situação publica 

20.000 réis 

§48 Botequim 

estabelecido 

provisoriamente em 

lugar que haja 

divertimentos 

públicos 20.000 réis  

 

Lei n° 28 

Folha 63 e 64 

Intendente Ten C.el 

Antonio Garcia 

da Rosa 
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Orçamento 

para o ano 

de 1916 

30 de outubro de 

1915 

§15Botequim em 

situação publica 

20$000 

§24Botequim 

estabelecido 

provisoriamente em 

lugar que haja 

divertimentos 

públicos 20.000 réis  

ART 6º 

DIVERTIMENTO 

PUBLICO 

§1 Funcção Publica 

dramática, 

gymnastica e outros 

100$000 réis 

§2 Cosmoramos 

phonographos e 

semelhantes por 

funcção 100$000 réis 

 

Lei nº29 

Folha 74 e 75 

. 

Intendente  Ten C.el 

Antonio Garcia 

da Rosa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Comunicação científica 

Também auxiliei a Professora Larissa, 

coordenadora do Projeto, na elaboração de resumo 

e artigos para eventos científicos, visando dar 
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visibilidade à pesquisa e aos resultados, mesmo que 

parciais, encontrados nesse primeiro ano de projeto. 

Nesse sentido, elaborou-se um resumo 

expandido que foi submetido e apresentado no 10º 

SIEPE, Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Unipampa, realizado na cidade de 

Santana do Livramento, em novembro de 2018; e 

também um artigo completo que foi submetido ao 

Encontro ALCAR SUL 2018, realizado na cidade 

de Santa Maria-RS, em outubro de 2018. 

Com isso foi possível realizar a 

comunicação científica e a difusão do 

conhecimento adquirido através da pesquisa em 

curso, divulgando-a à comunidade acadêmica da 

Unipampa e também externa a ela. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

A coleta de dados e pesquisa nos acervos 

destas instituições iniciou-se em agosto de 2018 e 

possibilitou o levantamento de Decretos e Leis 

municipais relacionados à cultura, turismo e lazer. 
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Após um primeiro levantamento, passou-se para a 

etapa de análise documental com vistas à 

elaboração de uma cronologia das políticas 

culturais são-borjenses.  

Desta primeira etapa de coleta de dados 

primários, junto aos acervos municipais, foram 

encontradas oitenta (80) Leis Municipais, vinte e 

cinco (25) Leis ordinárias e uma (1) Lei 

complementar, relacionadas à cultura, as quais 

serão submetidas, ao longo dos meses de outubro e 

novembro, por um processo de seleção e análise 

visando apreciar o conteúdo e a pertinência das 

legislações para o legado cultural do município.  

De forma preliminar, destaca-se a primeira 

legislação municipal, relacionada à cultura na 

cidade de São Borja, que data de 1910, e regula, 

através de cobrança monetária, os espaços 

dedicados aos “Divertimentos públicos” no 

município. Posteriormente, em 1967, chama 

atenção a Lei 583, em que se firma convênio com o 

Ministério de Educação e Cultura para recebimento 
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de auxílio financeiro para a construção de uma 

Biblioteca e Museu, além da Lei 701, de 

05.12.1972, que cria o Conselho Municipal de 

Turismo de São Borja, marcos fundamentais na 

trajetória das políticas culturais são-borjenses. 

 Os resultados esperados a partir da 

realização do referido estágio, consistem na 

valorização e promoção da memória cultural do 

município de São Borja, materializados através do 

resgate das políticas públicas municipais voltadas à 

cultura realizadas ao longo dos 336 anos de 

existência da cidade. 

As contribuições científicas encontradas 

simbolizam a produção de conhecimento a respeito 

do campo da produção e das políticas culturais 

locais e constituem material significativo para o 

conhecimento público – da sociedade e do poder 

público municipal, a respeito da trajetória e 

evolução das políticas públicas voltadas à cultura, a 

contribuição para a formação de uma memória 

cultural em São Borja e, consequentemente a 
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promoção e comunicação dessa memória à 

comunidade local, científica e acadêmica. 

Em um primeiro momento, envolveu uma 

leitura minuciosa dos conteúdos, pois, ao 

documentar, partimos às reflexões ordenadas, o 

que, de fato, torna a teoria produtora e criadora de 

conteúdos acadêmicos. Neste momento, o dilema 

entre teoria e prática consiste no entendimento do 

acadêmico de que seu saber ocupa um lugar no 

espaço. 

Posteriormente, realizou-se a sistematização 

destas informações através de tabelas facilitando o 

futuro da pesquisa, o que ficou acordado com a 

professora Larissa Conceição dos Santos, que está à 

frente do projeto, contribuindo para que novos 

pesquisadores, já de posse destes dados, avancem 

em suas pesquisas. Cabe a verificação destas fontes 

já dadas, porém, facilita para que haja mais tempo 

para estudar os demais documentos que contam e 

(re)criam a história cultural do município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história e a memória cultural do 

município de São Borja merecem ser resgatas, 

preservadas, e difundidas aos diferentes públicos, 

visando a valorização de suas raízes e de suas 

conquistas ao longo dos seus 336 anos de história e 

emancipação política, e junto a isso, observar o 

papel da Unipampa – campus São Borja no 

desenvolvimento da cidade e da região.  

O curso de Relações Públicas da Unipampa 

em São Borja reúne as competências necessárias 

para a realização de pesquisas que contribuam para 

esse levantamento histórico-cultural, e com a 

valorização e difusão da história e memória locais. 

Também, possibilita ao aluno refletir criticamente 

sobre suas ações, sobre a importância do seu 

“saber”, de posse do entendimento que seu 

conhecimento ocupa lugar no espaço, e prossegue-

se na tentativa de inferir mudanças a sociedade 

local. Sabe-se que, para além do nível técnico e 

intelectual, a tentativa de transformar uma cultura 
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local, exige trabalho profundo, envolvendo as 

transformações emocionais e o sentimento de 

pertencimento destes sujeitos com a sua história. A 

partir da subjetividade de cada indivíduo, 

correlacionada com os demais formadores de sua 

cadeia afetiva. 

Das dificuldades, nesta etapa do estágio, 

tivemos o desafio de melhorar nossa percepção 

quanto as leituras dos livros, pois estes são todos 

escritos à mão, com letras cursivas e desenhadas, 

dificultando um pouco a leitura. Porém, a medida 

que nos apropriamos do material manuscrito, 

conseguimos aprimorar o nosso olhar para com os 

mesmos.  

Todavia, esta prática de estágio em projeto 

de pesquisa proporciona ao discente a oportunidade 

de um olhar mais perspicaz sobre este espaço de 

conhecimento, investindo em experiências para 

além do ambiente da sala de aula. Cabe dizer que 

esta vivência possibilitou um contato direto com as 

práticas, saindo das teorias, percebendo a 
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intercomunicação entre ambas, e ampliando os 

horizontes quanto à infinidade de percursos e 

trajetos possíveis de pesquisas. Isto permite ao 

acadêmico conhecer-se enquanto sujeito, do seu 

compromisso com a ciência, através deste resgate 

da memória e história da região. 

Diante do exposto, são inúmeros os desafios 

e espera-se, com a conclusão desse estágio, 

contribuir ao debate e à reflexão acerca da 

importância do resgate, preservação e valorização 

da memória das organizações públicas, e, de 

maneira mais específica, à história e à memória das 

políticas culturais em São Borja que podem, através 

de ações de comunicação, auxiliar na promoção 

desse legado histórico. E, sabendo-se que, apesar 

do limitado espaço do tempo de estágio e da 

variedade de material a ser pesquisado, deixa-se em 

aberto a possibilidade de continuidade de estágios 

nesse campo. 
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Estágio Curricular 
Obrigatório - Coordenação 
do Curso de Relações 
Públicas 

 

Matheus Pereira Righi 

Dra. Elisa Lübeck (Orientadora) 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo 

principal destacar as atividades realizadas e 

divulgar os resultados obtidos durante o ano de 

2018 durante o Estágio Curricular Obrigatório, que 

foi realizado na coordenação do curso de Relações 

Públicas.  

O estágio teve início no dia 08 de março de 

2018 e seu término foi dia 13 de novembro de 

2018, as atividades foram realizadas durante 8 

horas semanais, sendo 04 horas durante às terças-

feiras e as outras 04 horas durante às quartas-feiras, 

totalizando, assim, 210 horas de atividades no setor 

de comunicação da Coordenação. 
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O curso de Relações Públicas teve início em 

2010 e possui duração de 4 anos, fracionados em 8 

semestres e no período noturno. Tendo o Projeto 

Político Pedagógico do curso (doravante PPC) atual 

vigente desde 2016, atualmente, o curso possui a 

primeira turma com a experiência de realizar o 

Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado do 

curso. Este PCC dá ênfase aos 04 eixos principais 

de formação dos acadêmicos, sendo eles: Geral, 

Comunicação, Relações Públicas e Suplementar. A 

estrutura do curso baseia-se em componentes 

curriculares obrigatórios, incluindo Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório em 

Relações Públicas, além de atividades 

complementares de graduação.  

O ingresso é exclusivamente via SISU, pela 

nota do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), e o curso conta com aproximadamente 12 

docentes capacitados e mais de 156 discentes. 

Conforme o PPC, o perfil do egresso em 

Relações Públicas está de acordo com as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais do curso de Relações 

Públicas e se caracteriza principalmente por 

possuir: capacidade acurada de análise conjuntural, 

de forma a lidar qualitativa e quantitativamente 

com dados estatísticos, econômicos e 

socioculturais;  entendimento das dinâmicas 

socioculturais, tendo em vista interpretar as 

demandas dos diversos tipos de organizações e dos 

públicos; habilidade para refletir sobre a variedade 

e mutabilidade de demandas sociais e profissionais, 

contemplando problemáticas decorrentes da 

globalização, das tecnologias de informação e da 

comunicação, do desenvolvimento sustentável e de 

cidadania, necessárias à sua atuação; capacidade de 

atuar na gestão dos relacionamentos 

organizacionais em seus diversos segmentos; 

desenvolvimento da interlocução entre as relações 

públicas e demais práticas profissionais e 

organizacionais; compromisso com a atuação 

marcada pela postura ética; capacidade para 

desenvolver projetos comunicacionais e culturais 
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que valorizem a diversidade sociocultural; 

capacidade de liderança, negociação, tomada de 

decisão e visão empreendedora. 

As atividades realizadas durante o estágio 

possuíam como objetivo principal divulgar o curso 

e informar seus diversos públicos sobre as 

atividades nele realizadas, sobre a capacitação de 

seus docentes e também a respeito dos benefícios 

que o curso traz para a sociedade e para a cidade de 

São Borja. Todas as ações foram pensadas com o 

foco de atualizar suas redes e manter seu público 

(interno e externo) informado e por dentro das 

atividades do curso. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Inicialmente, entendendo a importância da 

comunicação interna para as organizações e 

seguindo a definição principal de Curvello (2012, 

p.22) na qual diz: “Hoje, podemos definir a 

comunicação interna como o conjunto de ações que 

a organização coordena com o objetivo de ouvir, 
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informar, mobilizar, educar e manter coesão interna 

(...)’’, foi buscado, principalmente, manter o 

público interno do curso informado. 

Tanto on-line como off-line buscou-se gerar 

um conteúdo específico para esse público com o 

intuito de mantê-lo por dentro de todas as 

atividades realizadas pelo curso, além das 

realizações profissionais dos docentes e dos 

eventos que ocorriam para a participação dos 

alunos.  

Foram realizadas atividades no mural 

exclusivamente do curso de Relações Públicas para 

divulgar algumas das ações que foram realizadas 

para o curso e para benefício dos discentes. 

Quanto às atividades on-line, tendo como 

base o pensamento de Mainieri e Ribeiro (2011, p. 

4), que dizem: “[…] Com as mídias sociais, todos 

são ao mesmo tempo emissores e receptores de 

conteúdo e informação, modificando 

profundamente as formas de interação social.”, 

percebe-se a mudança nas formas de comunicação 
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que está acontecendo atualmente e entende-se que 

deve haver uma atenção especial para as mídias 

digitais do curso, principalmente a fanpage no 

Facebook, sendo essa a rede mais acessada pelos 

alunos para se informarem.  

Dessa forma, foram realizados, 

semanalmente, posts informativos em que eram 

divulgadas atividades realizadas em aula, 

divulgação de eventos, atividades realizadas na 

cidade de São Borja e notícias pertinentes aos 

alunos, como por exemplo sobre a profissão e o 

profissional de Relações Públicas. Além disso, 

buscou-se atualizar a página com, no mínimo, 03 

posts semanais, sempre visando um alto número de 

engajamentos nas publicações. 
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Figura 1 

 

Legenda: Facebook Relações Públicas Unipampa.6 

 

Continuando com as ações voltadas ao 

público interno da Coordenação do curso,  e 

tomando por base o diz Dornelles (2007, p. 5) 

acerca da necessidade de buscar “[...] a mensuração 

estatística de informações obtidas junto aos 

diversos públicos de interesse da organização 

 

6 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/pg/RPUnipampa/about/?ref=pag

e_internal> Acesso em: 20 de dezembro de 2018. 

https://www.facebook.com/pg/RPUnipampa/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/RPUnipampa/about/?ref=page_internal
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públicas, privadas e do terceiro setor [...]”, foram 

realizadas as pesquisas de opinião com os discentes 

do curso para entender o grau de satisfação deles 

com  relação aos componentes curriculares dos dois 

semestres do ano.  

As pesquisas foram divulgadas de forma 

on-line para os alunos, através da ferramenta do 

Google. Foram realizadas questões de múltipla 

escolha e também descritivas, as quais tinham 

como objetivo principal entender e subjetivar as 

opiniões sobre os diversos aspectos dos 

componentes curriculares, como por exemplo, se o 

plano de ensino foi seguido, se houve a interação 

entre teoria e prática e se as formas de avaliação 

foram coerentes com o proposto pelos docentes. 

De acordo com o planejamento inicial e 

buscando atingir todos os stakeholders, que, 

segundo Gomes e Duarte, (2005 p.455) “[...] 

envolve todo o conjunto de pessoas ligadas a uma 

organização porque elas e a organização têm 

consequências umas sobre as outras [...]’’, 
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realizaram-se algumas ações para seus públicos 

externos, ou seja, para os egressos do curso, 

comunidade são-borjense, alunos do ensino médio 

que futuramente estarão em busca de uma 

universidade e um curso específico para cursar. 

Para os egressos do curso, foram realizadas 

atividades com enfoque no digital, possuindo uma 

página no Facebook de uso exclusivo para os 

egressos do curso, foi-se buscando atualizá-la 

quinzenalmente com posts que divulgavam 

oportunidade de emprego, seleção para pós 

graduação ou mestrado e também notícias sobre as 

atividades que alguns egressos andam realizando 

em congressos e apresentações de projetos 

específicos. 
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Figura 2 

Legenda: Facebook Espaço do Egresso de 

Relações Públicas7 

 

Para a comunidade de São Borja, levando 

em consideração uma breve análise do ambiente 

comunicacional da cidade, buscou-se uma forma 

tradicional de comunicação para ter êxito no 

 

7 Disponível em:  

<https://www.facebook.com/pg/portaldoegressoderp/about/?r

ef=page_internal> Acesso em: 20 de dezembro de 2018. 

https://www.facebook.com/pg/portaldoegressoderp/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/portaldoegressoderp/about/?ref=page_internal
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atingimento desse público. Utilizamos do jornal 

local da cidade, que se chama Jornal A Folha de 

São Borja, para a divulgação das principais notícias 

e atividades do curso. Eram enviados 

semanalmente releases para o editor do jornal 

contendo as notícias, sendo que, assim, grande 

parte delas eram divulgadas na coluna “Folha 

Educação” do jornal, nas quartas-feiras e nos 

sábados. 

Após a divulgação, era feito o Clipping das 

notícias divulgadas pelo jornal. Essas notícias eram 

arquivadas na coordenação do curso como acervo e 

também disponibilizadas no site institucional do 

curso, para que aqueles que não residem em São 

Borja e têm interesse no curso pudessem se manter 

também atualizados. 

Com o intuito de buscar novos discentes 

para o curso e atingir um novo público, foi 

realizado um planejamento de alteração e 

renovação do site institucional do curso. Este que 

há algum tempo vinha sem grandes modificações e 
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até mesmo com informações antigas que não 

condiziam com a atualidade do curso. De acordo 

com o planejamento e a análise feita do site, foi 

realizada uma modificação completa no site. Foram 

excluídas e atualizadas notícias e informações 

antigas, foram acrescentadas novas abas com novas 

informações, como por exemplo as abas: Galeria, 

Prêmios, Clipping digital, Vídeo institucional e RP 

em Foco.   
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Figura 3 

 
Legenda: Site institucional Relações Públicas 

(Guia com os novos ícones).8 
 

 

8 Disponível em: 

<http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/> 

Acesso em: 20 de dezembro de 2018. 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/
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Na aba galeria, foram acrescentadas fotos 

do ano de 2018, dos eventos e confraternizações 

realizadas. Já na aba prêmios, foram colocados e 

descritos os prêmios que os discentes do curso 

ganharam durante os últimos anos. Na aba Clipping 

digital, foram digitalizados e acrescentados ao site 

todas as notícias do curso que foram divulgadas nos 

jornais da cidade. Na aba RP em foco é divulgado o 

informativo quinzenal do curso, que é produzido 

pela agência experimental do curso de RP. E, por 

fim, na aba vídeo institucional, foi colocado um 

vídeo que fala um pouco do curso e expõe imagens 

do campus e dos laboratórios que estão disponíveis 

para os discentes do curso. 

Além de acrescentar todas essas abas, foram 

alterados dados antigos como PPC, planos de 

ensino, lista de docentes, horário das aulas, listas de 

TCCs já defendidos, matriz curricular e a 

divulgação das notícias do curso.  
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com as ações acima planejadas e 

desenvolvidas, alguns resultados importantes foram 

obtidos, que com certeza trarão benefícios ao curso 

de Relações Públicas. Com o foco principal em 

informar todos os stakeholders e mantê-los 

informados, as ações foram realizadas com um 

intuito de um maior engajamento e alcance em 

todas as mídias, sendo algumas delas possíveis de 

mensuração e outras não. 

Na página do Facebook do curso, foram, ao 

todo, divulgados 67 posts durante o período do 

estágio, dentro desse número, estão posts de 

divulgação de notícias, parabenização aos 

professores, cobertura de eventos, atividades 

realizadas em sala de aula, cronograma de TCCs e 

comunicados da Coordenação de curso. O 

engajamento dos posts foi consideravelmente 

positivo, eles possuíram uma média de 786 pessoas 

alcançadas e uma média de 32 likes. 
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Os posts sempre eram acompanhados de 

uma imagem ou fotos, levava-se em consideração 

uma linguagem mais informal e um horário 

específico em que havia um pico maior de 

visualizações dos alunos. A página possui uma taxa 

de resposta super alta, ou seja, quando alguém faz 

algum questionamento é respondido em questão de 

minutos. 

No início do estágio, em março de 2018, o 

curso possuía 1135 likes e, em novembro de 2018, 

ele possuía 1185 likes, um aumento de 50 pessoas, 

ou seja, um aumento de aproximadamente 5%. 

Na página do egresso, durante o período do 

estágio, foram divulgados 8 posts nos quais foram 

divulgados notícias sobre os egressos, 

oportunidades de emprego e de especialização em 

pós-graduação, mestrado e doutorado. Os posts 

possuíam uma média de 85 pessoas alcançadas e 17 

likes nas publicações. Os posts possuíam uma 

linguagem mais formal por se tratar de assuntos 
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mais sérios, porém, todos acompanhavam imagens 

ou fotos. 

No início do ano, a página possuía 198 likes 

e, atualmente, possui 206 likes, um aumento de 8 

pessoas, ou seja, um aumento de 4%. 

A pesquisa de opinião, que foi realizada 

com os discentes durante o ano, sendo uma 

aplicada no primeiro semestre e a segunda aplicada 

no segundo semestre, foi realizada on-line e 

disponibilizada pela página do Facebook do curso.  

Além disso, foi disponibilizado um QR code no 

mural do curso no campus para facilitar a 

participação dos discentes. A mensuração da 

pesquisa deu-se através de um relatório com os 

gráficos e comentários dos alunos, sendo 

disponibilizada para a Coordenação do curso logo 

após a sua mensuração. Após o término da 

pesquisa, foi considerada uma participação ativa 

dos discentes que a responderam, tendo uma 

participação média de 50 discentes, 

aproximadamente. 
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Em relação ao Clipping, durante o período 

do estágio, foram publicadas no Jornal A Folha de 

São Borja 17 notícias referente às atividades 

realizadas pelo curso de Relações Públicas na 

cidade de São Borja. Já no jornal O Regional, foi 

divulgada apenas uma notícia sobre o curso de RP. 

Todas as notícias foram digitalizadas e incluídas no 

site institucional do curso, na aba Clipping Digital, 

constando o nome do jornal, a coluna e a página em 

que foram divulgadas, seguido do título da 

reportagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a realização do estágio e do período 

de atividades, pode-se perceber a importância que 

possui um planejamento em comunicação. Saber 

segmentar os seus públicos e direcionar o tipo 

correto de informação faz total diferença no final 

das atividades. 

 Toda a segmentação auxiliou no 

entendimento de que públicos o curso possui, a 
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quantia de pessoas com interesses diferentes que 

uma mesma organização/curso possuem. As ações 

foram pensadas exclusivamente para cada público 

específico, levando em consideração as análises de 

ambientes realizadas durante o planejamento do 

estágio.  

 Todas essas estratégias serviram para dar 

uma visibilidade maior ao curso, para manter os 

discentes que o curso já possui auxiliando na 

diminuição de desistência, de manter contato com 

os egressos para se sentirem acolhidos pelo curso, 

para manter e informar a cidade onde o campus 

está inserido, dos benefícios sociais, econômicos e 

comunicacionais que o curso oferece e, além de 

tudo isso, de trazer novas pessoas para o curso, de 

conquistar novos alunos e novos profissionais para 

as Relações Públicas. 

 A realização do Estágio Curricular 

Obrigatório traz ao discente uma enorme 

oportunidade de entender e praticar as principais 

funções de um Relações-Públicas, serve para o 
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discente colocar em prática tudo o que lhe foi 

proposto em sala de aula. Enfim, para haver uma 

compreensão de como o mercado de trabalho 

funciona atualmente. 

 Representa, assim, um momento importante 

na vida acadêmica e de desenvolvimento 

profissional. Consiste em um processo planejado, 

visando à integração entre conhecimentos práticos 

e teóricos, que complementam a formação do 

graduando. Ao integrar teoria e prática, o discente 

constitui uma fase de aquisição e aprimoramento de 

conhecimentos e de habilidades essenciais ao 

exercício profissional. Além do desenvolvimento 

de habilidades técnicas, o Estágio também permite 

o desenvolvimento de habilidades interpessoais, 

visando uma formação profissional focada na ética. 

A realização do estágio é uma ótima oportunidade 

do aluno mostrar ao que veio, colocar em prática 

seus desejos, anseios e ideias, arriscar, desenvolver 

suas habilidades e perceber que está próximo de ser 

graduado e poder explorar ainda mais as suas 
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competências, mas agora no mercado de trabalho e 

em sua carreira profissional. 
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RESUMO 

O presente trabalho descreve as atividades realizadas durante 

o período do Estágio Curricular Supervisionado em Relações 

Públicas II na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social no município de São Borja, em 2018/2. O Estágio teve 

como foco principal a comunicação pública e a assessoria de 

imprensa com a finalidade de divulgação das ações realizadas 

pela Secretaria, promovendo uma maior visibilidade das suas 

atividades na comunidade são-borjense. 
 

Palavra-chave: estágio; relações públicas; comunicação 

pública; secretaria municipal de desenvolvimento social. 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho apresenta o relato das 

atividades realizadas durante o Estágio Curricular 

Supervisionado em Relações Públicas II na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

(SMDS) de São Borja. A SMDS é uma pasta da 

Prefeitura Municipal de São Borja gerida pelo 

secretário Pedro Quoos, que presta serviços de 

assistência social para a comunidade em situação 

de vulnerabilidade, tendo como público-alvo de 

suas ações crianças, jovens, adultos e idosos. 

 Conforme descrito no site da Prefeitura 

Municipal de São Borja, compete à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social9: 

proporcionar o acesso às políticas sociais como 

CadÚnico, Bolsa; disponibilizar assistência às 

pessoas em vulnerabilidade social; criar, fomentar e 

fiscalizar programas habitacionais; combater o 

 

9 Disponível no link: 

<https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/desenvolvimento-

social>. Acesso em: 01 de dezembro de 2018. 

https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/desenvolvimento-social
https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/desenvolvimento-social
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trabalho infantil e a violência contra criança, 

adolescente, mulher e idosos; estimular a geração 

de renda, através de cursos de qualificação e 

capacitação. 

 Dentre os programas e atividades realizadas 

destacamos: a) Restaurante Popular e Segurança 

Alimentar; b) Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (Peti) e Despertando Valores; c) 

Casa da Acolhida; d) Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras); e) Centro Dia do Idoso; 

f) Bolsa Família; e g) Departamento de Habitação. 

Além destas atividades elencadas, a Secretaria 

ainda conta com o projeto Mão Solidária e com o 

projeto de capacitação popular.  

 

Sobre os Programas da SMDS 

Restaurante Popular e Segurança 

Alimentar: este programa atende a todos os 

públicos e encontra-se na sede da Secretaria. O 

projeto visa atender pessoas que se encontram em 

vulnerabilidade social proporcionando uma 
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alimentação adequada e saudável a um preço justo 

ou até mesmo de forma gratuita.  

Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil e Despertando Valores: destinado às 

crianças que se encontram em vulnerabilidade 

social ou em situação de trabalho forçado. Visa a 

inclusão destas crianças através de atendimento 

psicológico e atividades lúdicas e de apoio escolar.  

Casa da Acolhida: é um abrigo provisório 

destinado às crianças e jovens que se encontram em 

situação de vulnerabilidade ou abandono, ofertando 

não somente um lar, como também apoiando no 

ensino, até o momento da adoção ou realocação 

familiar. 

Centro de Referência de Assistência 

Social (Cras): atualmente, a cidade de São Borja 

possui 5 (cinco) centros localizados nos bairros do 

Paraboi, Leonel Brizola, Passo, Arneldo Matter e 

Centro. Além desses, existe a Equipe Volante, que 

atende os bairros mais afastados e que não se 

encontram no grande centro. A função dos centros 
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é servir como um local de apoio às famílias e 

mulheres que necessitam de atendimento social, 

ofertando oficinas e grupos de apoio psicológico, 

além de auxiliar em demandas como agendamento 

de consultas médicas e orientação do programa 

bolsa família.  

Centro Dia do Idoso: destinado aos idosos 

que estão em situação de abandono ou 

vulnerabilidade social. Neste local, os idosos 

recebem apoio médico e alimentar, além de 

oficinas e espaços de lazer.  

 Bolsa Família: setor responsável pelo 

cadastramento e orientação das famílias que 

necessitam deste programa governamental. 

Departamento de Habitação: setor 

responsável pela regularização de imóveis e 

desenvolvimento de projetos habitacionais de 

interesse social, juntamente com o Departamento 

de Regularização Fundiária da SMPOP, e também 

pelos programas de doação de materiais de 
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construção para reforma e melhorias das casas das 

famílias carentes que necessitam deste apoio. 

Projeto Mão Solidária: este projeto visa 

aproximar a população da cidade através de doação 

de alimentos, roupas, materiais de construção, 

produtos de limpeza e de utensílios domésticos 

para famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade. Este projeto é complementar às 

cestas básicas que são distribuídas pela Secretaria. 

Projeto de Capacitação Popular: este 

projeto tem como objetivo gerar renda para as 

famílias em necessidade através de cursos 

profissionalizantes e ofertas de trabalho. 

 

A Comunicação na SMDS 

A comunicação na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social funciona somente com o 

apoio do Departamento de Comunicação 

(DECOM). Contudo, por estar situada fora do 

centro administrativo da prefeitura, onde funciona 

maior parte das secretarias, bem como o DECOM, 
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o trabalho de comunicação é difícil, ocorrendo 

somente em grandes eventos. Esta dificuldade fez 

com que a Secretaria não tivessem expostas todas 

as atividades que desenvolve em sua integralidade.  

 Visando atender a esta demanda de 

comunicação da Secretaria, pensou-se que o 

processo de Estágio Curricular Supervisionado em 

Relações Públicas poderia possibilitar um olhar 

mais detalhado sobre as necessidades 

comunicacionais da Secretaria, sempre 

considerando a comunicação pública e a assessoria 

de imprensa. 

 

Comunicação Pública 

 No âmbito público, a comunicação pode ser 

entendida no sentido da comunicação política, 

governamental e pública. A comunicação política é 

associada ao marketing político, voltada ao uso de 

estratégias de comunicação persuasiva e de 

conhecimento. Já a governamental, visa a prestação 

de contas à sociedade, através de um caráter 
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informativo esclarecer as ações e práticas de 

determinado governo. A comunicação pública, por 

sua vez, objetiva a divulgação de informações de 

interesse público. Segundo Duarte (2007, p. 64), a 

comunicação pública 

[...] deve ser compreendida com 

sentido mais amplo do que dar 

informação. Deve incluir a 

possibilidade de o cidadão ter 

pleno conhecimento da 

informação que lhe diz respeito, 

inclusive aquela que não busca 

por não saber que existe, a 

possibilidade de expressar suas 

posições com a certeza de que 

será ouvido com interesse e a 

perspectiva de participar 

ativamente, de obter orientação, 

educação e diálogo.  

 

 Com esta perspectiva, entendemos a 

comunicação pública como um processo dialógico, 

que tem como premissa básica transmitir 

informação de interesse público aos cidadãos, 

estabelecendo uma relação aproximativa entre 

Estado e Sociedade. Além disso, a comunicação 

pública auxilia no processo de cidadania, tanto que, 
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para Covre (1993, p.66), “é preciso criar espaços 

para reivindicar os direitos, mas é preciso também 

estender o conhecimento a todos, para que saibam 

da possibilidade de reivindicar”.  Sendo assim, 

revela-se a importância da comunicação no 

processo de desenvolvimento de cidadania, através 

de prática dialógica, ultrapassando o caráter 

informativo.  

 Ainda segundo Duarte (2007, p. 61), esta 

relação entre comunicação e cidadania é ressaltada 

porque a 

Comunicação pública coloca a 

centralidade do processo de 

comunicação no cidadão, não 

apenas por meio da garantia do 

direito à informação e à 

expressão, mas também do 

diálogo, do respeito a suas 

características e necessidades, do 

estímulo à participação ativa, 

racional e co-responsável. 

Portanto, é um bem e um direito 

de natureza coletiva, envolvendo 

tudo que diga respeito a aparato 

estatal, ações governamentais, 

partidos políticos, movimentos 

sociais, empresas públicas, 

terceiro setor e, até mesmo, em 
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certas circunstâncias, às empresas 

privadas. 

 Dentro do processo do Estágio, pensou-se, 

então, em trabalhar a comunicação pelo viés da 

comunicação pública, procurando informar a 

sociedade são-borjense dos seus direitos além de 

benefícios ofertados pela Secretaria. Porém, sem a 

visão do marketing político, e sim focado na 

necessidade do cidadão. 

 

Assessoria de Imprensa 

 A assessoria de imprensa é parte 

fundamental do processo de Estágio no ambiente 

público, auxiliando no entendimento da 

comunicação pública. Segundo a Federação 

Nacional dos Jornalistas Profissionais (2007, p. 8), 

a função do assessor de imprensa é “facilitar a 

relação entre seu cliente – empresa, pessoa física, 

entidades e instituições – e os formadores de 

opinião”. Portanto, a função do assessor é mediar  

as relações entre o assessorado e os veículos de 
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comunicação, tendo como foco a informação e a 

abordagem na forma de notícia.   

 Já dentro do âmbito das Relações Públicas, 

as atividades dessa área são definidas como “um 

esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo 

da alta administração para estabelecer e manter 

uma compreensão mútua entre organização pública 

ou privada e todos os grupos aos quais está ligada 

direta ou indiretamente” (PERUZZO, 1986, p. 33). 

Logo, o papel das Relações Públicas dentro de uma 

organização é o de mediar o relacionamento do 

assessorado com seus públicos de interesse. Este 

posicionamento é ressaltado por Palma (1994, p. 

77) ao afirmar que 

O verdadeiro desempenho de um 

assessor de imprensa acabará por 

ser medido numa escala 

profissional que compreende 

referências tais como: 

fornecimento de notícias de real 

interesse, solicitude e rapidez, 

honestidade e ponderação. Os 

profissionais que trabalham na 

imprensa não são apenas 

instrumentos, canais úteis ao 

assessor de imprensa. Na 
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verdade, constituem um de seus 

públicos. 

 

 Portanto, com base nesses dois conceitos, o 

Estágio Supervisionado em Relações Públicas foi 

realizado na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social pelo viés dialógico da 

comunicação com a sociedade e pelo processo de 

relacionamento com a imprensa e agente da 

comunicação. A partir deste momento, iniciaremos 

o relato das atividades desenvolvidas durante o 

estágio na SMDS. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Para a realização efetiva do processo de 

Estágio Curricular Supervisionado em Relações 

Públicas diversas atividades foram realizadas, 

focando principalmente na assessoria de imprensa e 

na comunicação pública a fim de trazer maior 

visibilidade aos projetos desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
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A seguir, detalharemos as atividades 

desempenhadas durante o período do estágio. 

 

Produção de releases e matérias 

 Foi observado durante o período do estágio 

– e levando em consideração o conhecimento 

prévio de leitura sobre informações divulgadas nos 

meios de comunicação local – que poucas matérias 

eram veiculadas sobre a Secretaria e suas 

atividades. Grande parte do material divulgado, 

seja nos meios de comunicação local (rádio e jornal 

impresso) seja pela própria prefeitura, não sanava 

as dúvidas sobre os demais projetos realizados pela 

prefeitura, focando somente em ações políticas que 

envolviam a Secretaria.  

 Tendo isto em vista, iniciamos o processo 

de produção de conteúdo escrito, através da seleção 

de pautas, para que a população conseguisse 

compreender a fundo os projetos trabalhados pela 

Secretaria.  
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  Ao todo, foram produzidas 10 (dez) 

matérias sobre os projetos e ações realizadas pela 

Secretaria10 e 1 (um) release enviado ao jornal 

Folha de São Borja sobre o projeto Mão 

Solidária11.  

 

Parcerias 

 A Secretaria, apesar de ser um ente público, 

não possui recursos para desenvolver atividades 

que possam atender plenamente às crianças em 

vulnerabilidade que se encontram no Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e na Casa 

da Acolhida. Diversas oficinas são realizadas pelos 

profissionais que trabalham na prefeitura, contudo, 

uma demanda, que o secretário responsável relatou, 

 

10 Todas as matérias podem ser consultadas no site da 

prefeitura de São Borja: 

<https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/noticias>  

11  Matéria pode ser consultada pelo link: 

<http://www.folhadesaoborja.com.br/index.php/municipio/32

28-projeto-municipal-realiza-doacoes-a-familias-em-

vulnerabilidade-social>  

https://www.saoborja.rs.gov.br/index.php/noticias
http://www.folhadesaoborja.com.br/index.php/municipio/3228-projeto-municipal-realiza-doacoes-a-familias-em-vulnerabilidade-social
http://www.folhadesaoborja.com.br/index.php/municipio/3228-projeto-municipal-realiza-doacoes-a-familias-em-vulnerabilidade-social
http://www.folhadesaoborja.com.br/index.php/municipio/3228-projeto-municipal-realiza-doacoes-a-familias-em-vulnerabilidade-social
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seria a falta de outras atividades que envolvessem a 

comunidade e universidades do município.  

 A partir deste relato, entramos em contato 

com o coordenador do Projeto de Educação 

Tutorial, Prof. Dr. Muriel Pinto, visto que o projeto 

alocado na Universidade Federal do Pampa, que 

tem como objetivo trabalhar a história da África 

desenvolve diversas atividades e oficinas que 

buscam a valorização do indivíduo, além de 

realizarem palestras educacionais.  

 Com isso, iniciamos o processo de diálogo 

entre a Secretaria e o Projeto a fim de firmamos as 

atividades a serem desenvolvidas e uma 

calendarização destas ações junto à Casa da 

Acolhida e ao Peti. A consolidação desta parceria 

culminou em diversas atividades que foram 

realizadas não apenas nestes projetos, mas também 

nos CRAS da cidade.  



264 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 
Legenda: Reunião do PET e SMDS 

 

Agendamento de entrevista para Rádio e media 

training 

 Esta ação foi realizada em virtude da 

necessidade de uma ampla divulgação do projeto 

Mão Solidária concomitante ao envio de release 

para o jornal Folha de São Borja. O intuito era 

utilizar o espaço disponibilizado pelas rádios, 

Fronteira FM e Cultura AM, para alcançar um 

público que pudesse realizar doações para a 

Secretaria e para o projeto. 
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 Para o melhor andamento das entrevistas, 

efetuamos uma preparação do secretário, para isto 

achamos necessária a realização do media training.  

A capacitação de fontes de porta-

vozes é um dos instrumentos de 

assessoria de imprensa que mais 

se popularizaram nos últimos 

anos. Aperfeiçoar continuamente 

os assessorados em compreender 

a imprensa, interagir com 

jornalistas, atender 

adequadamente suas demandas, 

ser proativo e aproveitar as 

oportunidades para transmitir 

mensagens de maneira eficiente 

tornou-se uma estratégia 

prioritária para as equipes de 

comunicação. (DUARTE, 2010, 

p. 360). 

 

  Sendo o secretário o porta-voz do projeto, o 

objetivo era fazer com que ele se apropriasse 

profundamente deste e divulgasse as informações 

na integra como uma oportunidade para gerar 

engajamento com o público. Sendo assim, 

realizamos um levantamento de todas as 

informações sobre o projeto e criamos um roteiro, 

que foi estudado pelo secretário. Após, efetuamos 
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um teste de informações para verificar se as 

informações estavam sendo divulgadas de forma 

clara e objetiva. 

 O projeto Mão Solidária carece de doações, 

porém, a Secretaria não apresenta um controle 

sobre as doações que são realizadas para a 

prefeitura, ora por falta de recursos ou uma pessoa 

especializada para receber as doações, ora pelo fato 

de grande parte dos doadores não quererem se 

identificar. Este fato não permite que eles balizem 

o total arrecadado ou a quantia doada de forma 

clara. Contudo, após a veiculação da entrevista na 

rádio, pudemos acompanhar 5 (cinco) doações 

realizadas durante o período do estágio. As doações 

foram realizadas na própria Secretaria, onde foram 

arrecadados alimentos, roupas e utensílios 

domésticos – fogão. 

 

Clipagem 

O processo de clipagem consiste na seleção 

de notícias em materiais impressos – jornais, 
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revistas, resultando em uma compilação de 

informações veiculadas sobre determinado cliente. 

Este processo é comumente observado nas ações de 

assessoria de imprensa para identificar a 

repercussão de determinada ação e do próprio 

cliente, mas também, ter o controle sobre as 

informações divulgadas para futuras consultas. Para 

Lucas (2004) o clipping “possibilita informação 

sobre todo o conteúdo publicado no período; indica 

novas possibilidades de divulgação, tendências e 

pontos desfavoráveis; avalia o trabalho 

desenvolvido; serve para mensurar o 

relacionamento com mídias e jornalistas 

específicos”. 

 Durante o estágio, tal ação foi realizada 

utilizando as publicações do jornal Folha de São 

Borja. Vale ressaltar que as matérias 

disponibilizadas pelo site da prefeitura, por serem 

oriundas da própria assessoria, não foram 

levantadas para esta ação.  
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 Foram constatados, durante o processo de 

clipagem, 7 (sete) matérias sobre a SMDS, todas 

foram retiradas do jornal impresso da Folha de São 

Borja. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 A atividade de assessoria de imprensa, 

aliada à comunicação pública, não gera resultados 

propriamente ditos, pois as ações visam somente 

informar a população sobre determinado assunto. 

Contudo, algumas ações geraram resultados. 

 Analisando o processo de geração de 

conteúdo através das matérias, pudemos observar 

que no ano de 2018 foram veiculadas 25 matérias 

no site da prefeitura, relacionadas à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. Contudo, a 

maior parte foi sobre eventos a ela relacionados, 

destacamos 3 (três) matérias sobre a distribuição do 

leite em pó, 3 (três) sobre a campanha do agasalho 

e 3 (três) sobre o projeto Mão Solidária. Porém, 

conforme observado, grande parte das matérias não 
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permitia compreender a totalidade das ações 

desenvolvidas pela Secretaria. Ao todo, no período 

de 3 (três) meses – período de duração de estágio – 

foram veiculadas 10 (dez) matérias que 

englobavam todos os setores e atividades rotineiras 

da Secretaria. 

 Para o projeto Mão Solidária, conforme 

relatado anteriormente, após o processo de 

divulgação pela assessoria de imprensa, 

observamos que o número de doações foi 

acrescido. Inicialmente, apresentava uma média de 

uma doação ao mês e, depois do trabalho de 

divulgação com a entrevista na rádio e o envio do 

release ao jornal, obteve-se um média de 5 (cinco) 

doações. Tal fato nos leva a pensar que as ações 

adotadas apresentaram resultados positivos.     

 As parcerias foram também uma etapa 

fundamental, visto a necessidade de ações que 

promovessem a parceria entre a Unipampa e a 

SMDS. Apesar de não gerar um resultado 

numérico, observamos que a própria parceria é em 
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si um resultado de sucesso na união entre as 

instituições, estimulando a cooperação. 

 Acreditamos também que a própria ação do 

Estágio Curricular Obrigatório na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social foi um 

grande resultado, como afirmado anteriormente, a 

SMDS não possuía uma assessoria de imprensa ou 

comunicação, o que dificultava a divulgação de 

suas ações e este processo foi primordial para que 

fosse observada a importância de um profissional 

de comunicação na Secretaria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A comunicação na cidade de São Borja 

ainda é trabalhada não por profissionais da área de 

comunicação. Sendo assim, o componente 

curricular de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório em Relações Públicas desempenha um 

papel maior do que o de proporcionar aos 

acadêmicos a experiência de atuação no mercado 

trabalho, isso porque possibilita a abertura de novos 
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espaços de atuação profissional através do 

conhecimento sobre as atividades desempenhadas 

pelo profissional de Relações Públicas. A 

oportunidade de contato com as instituições 

públicas e privadas, mesmo que mediada por 

profissional da comunicação, oferece às empresas 

uma maior visibilidade sobre a própria instituição 

de ensino, bem como sobre o profissional de 

Relações Públicas. 

 A área de Relações Públicas na cidade ainda 

não possui a visibilidade necessária para acomodar 

os profissionais que se formam na Unipampa – 

campus São Borja, sendo assim, o estágio permite 

que os alunos, ao realizarem as ações estratégicas 

de relacionamento propostas, possam promover 

espaços de atuação na área.  

 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, por não possuir um profissional de 

comunicação, apresentava diversas dificuldades 

para a divulgação de suas atividades, e foi 

permitido, através do Estágio Curricular 
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Obrigatório em Relações Públicas e do serviço de 

assessoria de impressa, que suas atividades, 

projetos, ações, entre outros, fossem divulgadas ao 

público.  

 Essa experiência mostrou-se 

engrandecedora, tanto para o estagiário quanto para 

a própria instituição, por permitir a aquisição de 

conhecimento e da prática na atuação de Relações 

Públicas. Além disso, abre portas para outros 

estágios na Secretaria, pois passou-se a 

compreender a atividade de Relações Públicas.  
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo descrever as atividades 

desenvolvidas durante o estágio curricular obrigatório no 

Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Pampa, 

campus São Borja – RS, realizado entre agosto e outubro de 

2018. O trabalho foi desenvolvido através da componente de 

Estágio Curricular Supervisionado em Relações Públicas II na 

Universidade Federal do Pampa – Unipampa. Foram 

utilizadas como metodologias deste artigo o relato de 

experiência das atividades desenvolvidas e a pesquisa 

bibliográfica. Sendo assim, este trabalho representa a 

realização das atividades desenvolvidas durante o período de 

estágio, que oportunizou viver a experiência de um 

profissional de Relações Públicas no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: estágio; eventos; relações públicas; 

jornalismo 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho a seguir destaca as atividades 

desenvolvidas no componente de Estágio 

Curricular Supervisionado em Relações Públicas ll, 

referente ao período de estágio no Curso de 

Jornalismo da Unipampa, campus São Borja. O 

estágio foi realizado entre 12 de setembro de 2018 

e 16 de outubro de 2018, cumprindo as 105h 

obrigatórias. As atividades foram realizadas pela 

acadêmica Viviane Cardoso Corrêa do 6º de 

Relações Públicas, sob a orientação da Profª. Drª 

Carmen Abreu e da Profª. Drª Larissa Conceição e 

supervisionado pela Profª Drª Elisa Lubeck, por 

meio das aulas de estágio supervisionado em 

Relações Públicas, permitindo colocar em prática 

as teóricas apresentadas durante os semestres 

anteriores no curso de Relações Públicas.  

Frente a isso, este artigo tem como 

abordagem principal apresentar as estratégias de 

comunicação realizadas no Curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 
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Após reunião realizada com o Coordenador do 

Curso de Jornalismo, Prof. Dr. Marco Bonito, 

foram elaboradas estratégias para a realização de 

um evento comemorativo ao 12º aniversário do 

Curso. 

Levando-se em conta, assim, o fato de que a 

comunicação é a necessidade básica dos 

indivíduos, seja por meio oral ou gestual, e a 

comunicação efetiva pode resolver as mais diversas 

crises. Nas organizações, a comunicação é de suma 

importância tanto para o desenvolvimento de ações 

a fim de atingir seus públicos quanto para estreitar 

vínculos entre a instituição e seus públicos internos 

e externos.   

 

Curso de Jornalismo da Universidade Federal 

do Pampa 

 O estágio Curricular Supervisionado em 

Relações Públicas ll foi realizado no Curso de 

Jornalismo da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), que tem como objetivo ministrar 
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ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas 

áreas do conhecimento e promover a extensão 

universitária. A universidade localiza-se na cidade 

de São Borja – RS, sendo patrimônio do Governo 

Federal. 

 O Curso de Jornalismo da Unipampa foi 

fundado no dia 15 de outubro de 2006, sendo 

pioneiro dentre os oito (8) cursos que a 

universidade oferece no campus São Borja – RS. É 

composto por uma matriz curricular atrativa 

dividida em quatro eixos e conta com 13 

professores doutores, que agregam qualidade 

diferenciada de ensino. O curso é, atualmente, 

coordenado pelo Prof. Dr. Marco Bonito. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Ao ingressar no Estágio Curricular 

Supervisionado, foi realizada uma reunião com 

coordenador do Curso de Jornalismo, e também 

supervisor do estágio, Prof. Dr. Marco Bonito, que 

apresentou a proposta das atividades que ele 

gostaria que fossem realizadas.  

Para iniciar o estágio, foi proposta a 

realização do evento que comemorava o 12º 

aniversário do Curso de Jornalismo, no dia 15 de 

outubro. Entre as atividades desenvolvidas para a 

realização do evento estavam: contato com 

palestrantes, divulgação, envio de release, 

atualização da página no Facebook, organização do 

coffee breack, produção de cerimonial e protocolo, 

captação de patrocínio e reserva de produtos e 

serviços na Unipampa. 

O Evento é umas das estratégias mais 

harmoniosas, pois se tem a presença da empresa e 

do público-alvo em um ambiente onde a 

comunicação flui naturalmente, facilitando a 
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emissão da mensagem, bem como de seu feedback. 

Segundo a definição do Senac (2000), o “Evento é 

um acontecimento previamente planejado, a ocorrer 

num mesmo tempo e lugar, como forma de 

minimizar esforços de comunicação, objetivando o 

engajamento de pessoas a uma ideia ou uma ação”. 

Para a realização de um evento, é 

necessário, antes de tudo, conhecer o público que 

se quer atingir e estudar a sua cultura é, assim, 

muito importante, pois, para que dê tudo certo na 

execução do evento, a linguagem, a vestimenta e o 

local são fatores relevantes.  

O planejamento é o ponto principal. 

Detalhar todos os passos do evento (orçamento, 

número de pessoas, patrocínio etc.) é muito 

importante para que no prognóstico tudo seja 

revisto e aquilo que não ocorreu como o esperado 

seja corrigido para que não aconteça outra vez em 

outro evento. A divulgação deve ser realizada 

antecipadamente e é nessa parte que o profissional 

vai a campo colocar em prática tudo que foi 
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adquirido ao longo da sua formação. E todas essas 

etapas do evento cabem às Relações Públicas 

executá-las. 

Segundo Coutinho (2010, p. 26), os 

elementos mais importantes são: a) identificação 

dos objetivos (geral e específicos); b) coleta de 

informações sobre os participantes, patrocinadores, 

entidades e outras instituições em potencial; c) 

reconhecimento das necessidades desse evento; d) 

elaboração de alternativas para suprir as suas 

necessidades; e) listagem dos resultados desejados; 

f) estimativas de exequibilidade econômica e 

técnica; g) estimativas de tempo e recursos 

necessários; h) estabelecimento de diretrizes; i) 

elaboração dos contornos dos projetos. 

 

Contato com possíveis parcerias 

A primeira atividade desenvolvida no 

Estágio Curricular Supervisionado II foi o contato 

com possíveis parcerias para o evento. Com o 

intuito de comemorar mais um ano de 
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aprendizados, foi proposto pelo coordenador que 

pedíssemos a colaboração do Instituto Federal 

Farroupilha (IFFAR) – campus São Borja para a 

confecção de um bolo de aniversário.  

A parceria não pôde ser concretizada, pois 

os alunos do Curso de Gastronomia estariam 

voltando de um feriado prolongado e não seria 

possível a realização do pedido. 

 

Contato com voluntários 

 Em reunião com o Prof. Marco Bonito, 

entramos em consenso de que seria necessária a 

colaboração de alguns voluntários, tendo em vista 

que um evento precisa de reforços para ser 

realizado. O Prof. Marco, com a colaboração do 

Diretório acadêmico de Jornalismo (DAJOR), 

realizou um post no Facebook do diretório 

solicitando a colaboração dos alunos. Com a 

disponibilização dos voluntários, entrei em contato 

com cada um deles e solicitei os dados necessários 



282 

 

 

 

 

 

para mantermos contato direto durante os dias de 

construção do evento. 

 

Contato com artistas 

 Entendemos que para a celebração de 

aniversário era também necessário interação com o 

público e, para isso, foram realizados convites para 

as bandas e artistas que são conhecidos pela 

comunidade acadêmica. 

  Convidamos a banda 2pesos, o músico 

Eduardo Castro e o também músico Willian André, 

todos acadêmicos do Curso de Jornalismo. 

 Todos os artistas aceitaram o convite e se 

apresentariam voluntariamente no dia do evento. 

 

Contato com palestrantes 

 Em conversa com o supervisor do estágio, 

Prof. Dr. Marco Bonito, foram apresentados os 

nomes e contatos dos palestrantes que o professor 

havia cogitado convidar para o evento. 
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 Com posse dos nomes e telefones, entrei em 

contato com os palestrantes, que eram todos 

egressos do Curso de Jornalismo, e fiz uma breve 

pesquisa sobre a trajetória acadêmica de cada um e 

suas experiências como jornalistas após a formação 

acadêmica. 

 

Criação do evento no Facebook 

Com as informações necessárias para dar 

início às divulgações do evento, foi criado no 

Facebook um evento para convidar a comunidade 

acadêmica para participar das comemorações. 

A página continha desde as informações 

sobre os objetivos do evento, a data da realização, a 

localidade, os horários das oficinas, as palestras e 

bate-papo, até as informações sobre os palestrantes 

e o link para inscrição na oficina.   
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Figura 1 

 

Legenda: Página do evento no facebook 

  

Atividade de Assessoria de Imprensa – envio de 

releases para Folha de São Borja e para a 

Assessoria de Comunicação Social da Unipampa 

A atividade de Assessoria de Imprensa é de 

grande relevância para divulgação de eventos e 

para dar visibilidade para organização. Sendo 

assim, ter uma boa relação com as mídias é 

importante para, dessa forma, poder promover a 

instituição, seus projetos e eventos. Para Kunsch 

(2003, p. 124), há que se desenvolver atividades 

especiais junto aos jornalistas, um público 

multiplicador e líder de opinião, considerado da 
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maior importância para a extensão das informações 

que se pretende levar à sociedade como um todo. 

Esse trabalho, que consiste basicamente em 

estabelecer “relações com a imprensa”, se conhece 

hoje como ‘assessoria de imprensa’. 

Entendendo que para que o evento seja 

bem-sucedido tem de haver interação com as 

diversas mídias, a assessoria de imprensa no 

Estágio Curricular Obrigatório foi realizada 

pensando no público externo, tentando atingir a 

comunidade de São Borja. Assim, foi estabelecido 

um relacionamento com a mídia impressa da 

cidade, nesse caso, o Jornal Folha de São Borja, 

para onde foram enviados releases com as 

informações sobre o evento em questão.  

Não obstante, a assessoria também foi 

pensada a fim de atingir o público interno da 

instituição, tal como a comunidade acadêmica. 

Dessa forma, foi realizado o envio de release para a 

Assessoria de Comunicação Social (ACS) com o 
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intuito de divulgar no site da instituição, motivando 

os alunos a comparecerem no evento. 

Para Dutra (2004), uma boa assessoria de 

imprensa deve ser capaz de entender seu mercado e 

criar um plano para qualquer segmento, inserido no 

plano mais geral de comunicação de marketing e 

apoiado por eventos, comunicação direta e 

propaganda. Desse modo, a assessoria de imprensa 

foi importante para dar visibilidade para a 

Unipampa, fazendo com que haja mais participação 

da comunidade são-borjense nas atividades 

oferecidas pela universidade e também buscando 

trazer futuros alunos para a instituição. 

Figura 2 

 
Legenda: Divulgação do release na Folha de São 

Borja 
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Figura 3 

 
Legenda: Publicação do release enviado para a 

ACS no site oficial da Universidade Federal do 

Pampa (Unipampa) 
 

Divulgação do evento por meio de mídias sociais 

 Para a divulgação do evento, foram 

preparados posts para serem publicados no 

Facebook. Foram confeccionadas imagens para as 

publicações contendo informação dos palestrantes e 

oficinas, capa para o evento, capa para a página do 

curso no Facebook e imagem de exibição da 

página.  
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 Foram preparados três posts para a 

divulgação das oficinas e palestras, porém apenas 

dois tiveram suas publicações realizadas.  

 A seguir as imagens publicadas e 

descrições. 

 Publicação divulgando o evento na página 

oficial do Curso de Jornalismo, convidado a 

comunidade acadêmica a participação da 

celebração do 12° aniversário do curso. Essa 

postagem obteve 155 alcances, 47 pessoas 

envolvidas, 21 curtidas, 0 comentários e 2 

compartilhamentos.  
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Figura 4 

 

Legenda: Publicação na página oficial do Curso 

de Jornalismo 

 

Publicação divulgando a participação do 

mestrando em Comunicação e Indústria Criativa 

André Machiorro convidando a todos para 

participar da oficina em produção gráfica. A 

postagem obteve 556 alcances, 161 pessoas 

envolvidas, 16 curtidas, 7 compartilhamentos e 0 

comentários. 
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Figura 5:  

 

Fonte: Publicação na página oficial do Curso de 

Jornalismo 

 

Publicação divulgando a participação da 

palestrante Lahis Welter convidando à comunidade 

acadêmica para assistir a palestra sobre “O novo 

perfil do jornalista em tempos de comunicação 

multiplataforma”. A postagem obteve 298 alcances, 

53 pessoas envolvidas, 10 curtidas, 2 

compartilhamentos e 0 comentários. 
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Figura 6: 

 

Legenda: Publicação na página oficial do Curso 

de Jornalismo da Unipampa no facebook 

 

Captação de patrocínio 

 Para realização de determinadas ações, foi 

necessária a captação de patrocínio e, para isso, 

foram elaborados ofícios para que então se pudesse 

ir em busca dessa captação. Dos locais em que 

houve contato, três deles fecharam parceria, sendo 

dois mercados, que nos forneceram os ingredientes 

necessários para a produção do bolo de 

comemoração do aniversário, e a distribuidora de 
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bebidas, que contribuiu com águas e bebidas para  

serem consumidas durante a comemoração. As 

empresas nos ofereceram apoio em troca de 

divulgação de suas marcas através de exposição de 

banners no evento. 

 

Reserva de produtos, salas e técnicos 

A universidade dispõe de grande parte dos 

materiais necessários para a realização de eventos 

dentro da instituição. Desse modo, para a 

realização do 12º aniversário do Curso de 

Jornalismo, foi preciso a reserva de alguns recursos 

que a universidade dispõe, tais como: sala de 

informática para a realização de oficinas, sala com 

tamanho adequado para receber alunos para as 

palestras, laboratório de TV para gravação de talk  

show, técnicos para o manuseio de câmeras e para a 

gravação no estúdio e ainda máquinas para o 

serviço de café. Também foi necessária a reserva 

de matérias de uso coletivo, como copos, 

guardanapos, açúcar e café. 
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Produção de cerimonial 

Para encerrar as ações que antecederam o 

evento, foi produzido o cerimonial e escolhido um 

voluntário para lê-lo em todos os momentos 

necessários, durante o dia que aconteceria o evento. 

 

Cancelamento do evento 

No dia 14 de outubro, dia que antecedia o 

evento, uma fatalidade aconteceu. Recebemos a 

notícia do falecimento de uma das professoras do 

Curso de Jornalismo, Prof. Dr. Mara Ribeiro. 

Sendo assim, o evento foi cancelado por motivo de 

luto, ficando inviável marcar a comemoração para 

outra data. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 A realização do Estágio Curricular 

Supervisionado em Relações Públicas II, realizado 

no Curso de Jornalismo da Unipampa, teve como 

intuito a realização do evento do 12º aniversário do 
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curso. Porém, por uma fatalidade, não pôde ser 

realizado. Sendo assim, a atuação do estágio se deu 

através do planejamento e da organização, ou seja, 

no pré-evento.  

 Obtivemos um resultado relevante nas 

postagens na página oficial do Facebook do Curso 

de Jornalismo, pois, ao ingressar no estágio, não 

havia publicações de interação com o público de 

interesse e, após algumas publicações de 

divulgação do evento, houve boas interações e o 

crescimento de 200 curtidas na página. Desse 

modo, acredito que o trabalho de assessoria de 

imprensa na página tenha colaborado para o 

crescimento do público que acompanha a página 

oficial do Curso de Jornalismo no Facebook. 

 O estágio foi necessário, pois havia uma 

demanda grande de atividades para serem 

realizadas e apenas uma pessoa para idealizá-las e 

colocá-las em prática. Com o estágio, todas as 

ações necessárias para a realização do evento foram 

realizadas. A experiência de estágio foi de grande 
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valia para o Curso de Jornalismo, tendo em vista 

que o curso não contava com estagiários de 

Relações Públicas. 

Desta forma, é possível compreender, com o 

ponto de vista interno, os resultados do trabalho 

realizado pelo Estágio Supervisionado em Relações 

Públicas, e a importância desta para facilitar o 

desenvolvimento de atividades para os alunos e 

para visibilidade do curso na comunidade São-

borjense. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se concluir que o Estágio 

Supervisionado no Curso de Jornalismo da 

Unipampa proporcionou a percepção da 

importância da atuação de um profissional de 

Relações Públicas e a importância de um 

planejamento bem elaborado para a eficácia na 

realização das ações. 

 Sendo assim, o estágio obrigatório teve 

grande importância para obter novos 
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conhecimentos através de um aprendizado na 

prática, aplicando técnicas adquiridas nas 

disciplinas estudadas durante o decorrer da 

graduação. É um momento necessário na vida 

acadêmica e deve ser entendido com parte 

importante do aprendizado, pois é a partir deste 

momento que se pode vivenciar o dia a dia de um 

profissional de Relações Públicas dentro de uma 

instituição e entender seu papel no mercado de 

trabalho. 
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