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Resumo: O estágio é fundamental para o desenvolvimento da carreira de todo
profissional, sendo etapa imprescindível no processo de aprendizagem do discente,
permitindo trocas de experiências, novas ideias, conceitos, planos e estratégias para
atuação na área profissional escolhida. Além da construção da carreira o estágio
também é oportunidade para o desenvolvimento interpessoal. Nessa perspectiva, o
PET Agroflorestal desenvolveu um projeto para divulgação de vagas de estágio e
dicas para ingressar em processos seletivos para auxiliar os alunos de Agronomia e
Engenharia Florestal do Campus Chapadão do Sul. As atividades iniciaram-se em
abril de 2021, utilizando-se o Instagram e suas ferramentas (stories e IGTV), com
um vídeo intitulado “Importância do estágio na vida do acadêmico”. Seguindo-se
com postagens semanais sobre vagas de estágio, processos seletivos e conteúdos
informativos sobre essa temática (links, vídeos, posts, podcasts etc.). Também foi
realizada uma oficina (remota) com uma psicóloga que atua em recrutamento e
seleção para empresas nacionais e multinacionais, intitulada “Oficina de Orientação
Profissional: tenho que trabalhar/estagiar, e agora?” O vídeo do Instagram obteve
621 visualizações com 56 curtidas e 39 compartilhamentos, métricas da própria
plataforma. Para as postagens semanais, variaram de 100 a 300 visualizações, com
3.751 contas alcançadas e 1.538 interações com conteúdo nos últimos seis meses.
Na oficina, houve a participação de 44 pessoas entre discentes, docentes e técnicos
administrativos, com muita interação, perguntas e depoimentos de experiências,
sendo uma importante oportunidade de aprendizado para os participantes. O uso
das redes sociais para divulgações tornou-se um aliado no ambiente universitário
porque grande parte dos usuários das mesmas está nesse espaço de educação,
sendo um meio que lhes é habitual e atrativo, podendo ter resultados positivos.
Conclui-se que as atividades deste projeto foram importantes no processo de
formação e informação dos discentes em relação ao recrutamento e inserção em
vagas de estágio.
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