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INTRODUÇÃO 

O presente  trabalho  busca  explanar  brevemente  sobre  os  alunos  que

participam como auxiliares nos setores da instituição. Alunos, esses, que se fazem

presentes  nas  horas  vagas,  em  um  setor  pré-determinado,  auxiliando  os

funcionários, a fim de reduzir a carga de trabalho de cada um. Vale ressaltar que é

uma vantagem para os dois lados, pois o servidor não ficará sobrecarregado com as

tarefas  que  são  destinadas  a  ele,  e  o  aluno  será  beneficiado  economicamente

(através da bolsa que recebe) mas também aumentará seu conhecimento, adquirido

através do convívio com outras pessoas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A participação dentro do setor de Estágios e Extensão aconteceu do mês

de  janeiro  ao  mês  de  dezembro,  no  ano  de  2017.  Diversas  atividades  foram

realizadas ao longo desse período, dentre elas:

 No primeiro mês de aula, os servidores realizaram uma gincana de

integração,  destinada  aos  calouros  da  instituição.  Essa  gincana

contou  com  o  aluno  apoiador  do  setor,  tanto  para  monitorar  e

garantir  que  as  regras  de  cada  brincadeira  estavam  sendo

seguidas, mas também para marcar os pontos de cada equipe.

 Fornecer  informações  as  pessoas  que  chegavam  lá,  tanto  a

respeito  dos estágios  – como funcionava a documentação,  qual
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local escolher, em que data fazer, entre outras – como informações

de localização – onde estava localizado algum outro setor. 

 O setor, juntamente ao aluno apoiador, auxiliou um bolsista  que

estava  desenvolvendo  um  projeto  de  extensão.  Esse  projeto

consistia na construção de brinquedos – petecas, sendo um deles

– com E.V.A, para que, posteriormente, fossem enviados para as

crianças  participantes  do  CRAS  (Centro  de  Referência  de

Assistência Social).

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a  participação  de  alunos  nos  setores,  a  quantidade  de  trabalho

assim como a carga horária  de cada funcionário  será reduzida.  Mesmo estando

presente somente nos seus horários livres, muita coisa pode ser realizada por ele. o

conhecimento adquirido será de muito benefício, advindo tanto da parte técnica –

como são realizados os encargos do setor, entre outras – como da convivência com

pessoas  relativamente  mais  velhas,  aprender  a  trabalhar  em  grupo  e  ter  uma

pequena experiência de como será o ingresso no mercado de trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seguindo tudo o que foi supracitado, o incentivo aos apoiadores deveria

crescer. Mais setores deveriam receber esses estudantes para que, desse modo,

mais alunos pudessem ter a oportunidade de participar dessa iniciativa. O benefício

seria  mútuo,  sendo  que  menos  servidores  precisariam ser  contratados,  o  custo

desse apoiador é muito menor do que o custo de um servidor de fato, e o aluno

ainda  teria  uma  renda  mesmo  estando  na  escola  e  sem  exercer  um  trabalho

cansativo e desgastante. 
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