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Introdução: A presente pesquisa centrará no estudo e avaliação da disciplina de Estágio
Obrigatório e Não Obrigatório. Observamos a importância e peso que a disciplina tem
para a aprendizagem e inclusão no mercado de trabalho. Isso será feito através da
análise da grade curricular, didática aplicada na disciplina e da opinião dos estudantes.
E com isso constataremos a eficiência e aplicação da mesma. E a partir desta análise,
buscaremos formas de como melhorar o ensino e a prática profissional no ambiente
acadêmico e cataremos como tais ideias e atitudes podem ser benéficas para os alunos,
instituição de ensino e empregador. Objetivo: O objetivo geral é avaliar as boas
práticas acadêmicas do curso e identificar de que maneira elas podem ser
potencializadas. Em específico, será analisada a disciplina Estágio. A partir desta
análise, buscará formas de potencializar essa prática acadêmica do curso, para que
possa contribuir ainda mais na formação integral dosalunos. Metodologia: A primeira
etapa é a de leitura e busca de referências de atividades e práticas similares. Estas
foram discutidas em grupo e serviram como base para a busca de outras boas
iniciativas e práticas. A segunda etapa buscará analisar a disciplina Estágio, através da
ementa, das atividades e métodos de ensino da disciplina. Consistirá primeiramente em
identificar o que há de positivo e negativo na disciplina para, concomitante a isto,
serem realizadas entrevistas com alunos matriculados. Depois de identificar os pontos
positivos e negativos, iremos estudar de que forma os pontos positivos podem ser
otimizados e como pontos negativos podem Resultados: O projeto encontra-se em fase
inicial, sendo assim o resultado esperado ainda não foi alcançado. Conclusão: Ao fim
da pesquisa, o objetivo de analisar a disciplina Estágio como prática de ensino do
curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste deverá ser alcançado. Espera-se
contribuir para melhorar as práticas acadêmicas do curso, em especial a disciplina
Estágio, e assim melhorar a formação do aluno.
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