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Introdução
Dentre os maiores desafios pelos quais se
deparam as instituições de ensino, está o de
organizar e maximizar a aprendizagem dos
alunos,
tornando-os
capazes
de
serem
protagonistas e agentes de mudanças nos
diferentes contextos. De acordo com Johnson e
Johnson (2009) as práticas de estágios, também
chamadas
de
aprendizagem
cooperativa,
possibilitam um contexto significativo de
aprendizagem voltado para aplicação dos
conteúdos e a formação acadêmica. Assim, o
presente estudo teve como objetivo uma breve
reflexão acerca práticas de estágio em Psicologia
Organizacional no setor público, com ênfase nas
possibilidades de inovação.
Metodologia
Relato de experiência dos estágios em Psicologia
Organizacional, realizados na Coordenadoria de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Passo Fundo, no período que compreende 2015
ao primeiro semestre de 2017.

Resultados
No que tange as atividades desenvolvidas, o
estágio oportunizou a elaboração de estratégias
que contribuíram na melhoria das relações
interpessoais e promoção de qualidade de vida no
trabalho, por meio da realização de grupos com
servidores; a criação de projetos para a
implementação de processos administrativos como
descrição e planejamento de cargos; e, processos
de gestão de pessoas, como avaliações e
realização de treinamentos, os quais eram
realizados apenas sob forma de capacitações. As
experiências propiciaram o desenvolvimento de
habilidades e competências para o exercício
profissional, e o levantamento das principais
demandas inerentes ao contexto do setor público.
Considerações Finais
O estágio no setor público contribui para a
construção de profissionais capacitados a atuar nas
diferentes áreas dentro de seu nicho de formação,
bem como com a unidade concedente pela
possibilidade de ações inovadoras.
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