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RESUMO 

 

O presente trabalho científico tem como objetivo relatar uma experiência de estágio 

supervisionado em Psicologia das Instituições e Organizações. O estágio é uma prática obrigatória 

do curso de graduação de Psicologia, proposto pelo Conselho Federal de Psicologia que exige a 

realização dentro da instituição educacional ou fora. O mesmo é fundamental para a formação 

profissional. A análise consiste no relato de experiência da vivência como estagiárias no setor de 

Recursos Humanos de um hospital particular localizado na cidade de Cascavel - PR. O estágio 

contemplou uma carga horária de oitenta horas, no período de março a julho de 2021. Nesse intervalo 

as estagiárias a princípio observaram as atividades desenvolvidas pela psicóloga organizacional da 

empresa e posteriormente realizando-as. As principais ocupações estavam em torno do recrutamento 

e seleção de pessoas, feedback, integração, entrevistas de desligamento e gestão de conflitos. 

Concluímos que com o estágio foi possível conhecer e compreender a prática da psicóloga que atua 

na área organizacional e do trabalho em conjunto com o setor de Recursos Humanos, oportunizando 

às estagiárias aprender e aplicar os conhecimentos adquiridos durante o período de graduação. Por 

fim, percebemos a importância desse profissional no ambiente de trabalho aplicando seus 

conhecimentos, intervindo e promovendo o desenvolvimento das pessoas e da organização. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho apresenta um relato das atividades do Estágio Supervisionado em 

Psicologia das Instituições e Organizações, realizado pelas acadêmicas, Letícia Nunes Goulart e 

Eliane Inês Langer Delai do 10º período de Psicologia do Centro Universitário da Fundação Assis 

Gurgacz. As atividades são realizadas na Fundação Hospitalar Assis Gurgacz durante as terças-feiras 

no horário das 09:30 as 13:30 e 12:30 às 16:30 pelas acadêmicas, as atividades realizadas foram 

voltadas ao público interno e externo da instituição hospitalar. O estágio presencial torna-se 

imprescindível no processo de formação, pois oferece condições aos futuros psicólogos, portanto o 

estágio se justifica pela necessidade de o acadêmico ter a oportunidade de conviver com as questões 

que envolvem a futura profissão, bem como refletir sobre a sua ação, além de poder confrontar a 

teoria e prática.  Apesar dos transtornos causados pela pandemia (COVID – 19). Tendo em vista que 

a COVID- 19 é um caos no mundo contemporâneo, levamos em conta a seguinte pergunta, o que é o 

coronavírus? Segundo site do Ministério da Saúde Brasileiro 

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies 

diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, 

os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo 

do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve 

a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado 

em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e 

transmitida pessoa a pessoa (https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-

doenca). 

Sendo assim, deve-se refletir para encontrar meios que solucionem estes problemas, que irão 

perdurar no mínimo até 2027 segundo pesquisadores, são impactos psicológicos e físicos que incluem 

demandas anteriormente pouco reveladas no contexto institucional, desafios a serem superados e 

planejados, trazendo estratégias que possam de alguma maneira contribuir de maneira saudável a 

todos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Caracterização do Local 

A FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ – Endereço: R. Eng. Rebouças, 2219 - Centro, Cascavel - PR, 

85812-130 Horas:  Aberto 24 horas Telefone: (45) 3219-6464 Hospital Fundado em 1968 – hoje com 

53 anos, desde 2008 fazendo parte da Fundação Assis Gurgacz, local ao qual se tornou um Hospital 

escola. 

2.1.1 Missão 

Oferecer assistência e ensino de qualidade no âmbito da saúde.  

2.1.2 Visão 

Ser referência estadual no âmbito da assistência e ensino de qualidade à saúde.   

2.1.3 Valores 

Acolhimento, atualização técnico-científica, comprometimento, entusiasmo, qualidade, segurança do 

paciente, sustentabilidade e trabalho em equipe.  

2.1.4 Fundação Hospitalar São Lucas 

História do Hospital São Lucas: Fundado em 1968 – hoje com 53 anos, em 2008 a Fundação 

Assis Gurgacz comprou de um grupo de médicos e a transformou em Hospital escola, que hoje 

trabalha com cerca de 705 funcionários diretos: Professores, supervisores de estágio, médicos, entre 

outros profissionais. Diretor e presidente é o Sr. Assis Gurgacz e a diretora geral Sra. Jaqueline Assis 

Gurgacz, diretor clínico Sr. Luiz Carlos Toso e o diretor administrativo Sr. Ildemar Marino Canto. A 

missão da instituição hoje é: oferecer assistência e ensino de qualidade no âmbito da saúde. Os 

serviços prestados pelo hospital são: hemodinâmica, endoscopia, ultrassonografia, tomografia 

computadorizada, mamografia, raio X e ressonância magnética. O número de leitos são: Ala A SUS: 

37 sendo Maternidade, pediatria, clínicos, Ala B SUS: 31 sendo clínica médica, cirúrgica e 

ortopédica. UTI geral são: 12 particulares ou convênios, 8 SUS - TOTAL: 20. UTI Pediátrica e 

Neonatal 05 pediátricos – 1 SUS, 10 neonatal – 2 SUS / TOTAL: 15 Total geral: 170 Dos 170 leitos 

79 são SUS.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR948BR948&q=hospital+s%C3%A3o+lucas+cascavel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMmyNM-urNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqmXkFxdkliTmKBQfXpyvkFOanFisAMTJiWWpOQqpeSmpRamHl-cDAEU-woRXAAAA&ludocid=14002831762488829670&sa=X&ved=2ahUKEwjX_qvmjP_wAhXrDrkGHbL-BZkQ6BMwBXoECBEQBw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR948BR948&q=hospital+s%C3%A3o+lucas+cascavel+hor%C3%A1rio&ludocid=14002831762488829670&sa=X&ved=2ahUKEwjX_qvmjP_wAhXrDrkGHbL-BZkQ6BMwBnoECAcQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR948BR948&q=hospital+s%C3%A3o+lucas+cascavel+telefone&ludocid=14002831762488829670&sa=X&ved=2ahUKEwjX_qvmjP_wAhXrDrkGHbL-BZkQ6BMwB3oECAkQAg
https://www.google.com/search?q=hospital%20s%C3%A3o%20lucas&rlz=1C1GCEA_enBR948BR948&oq=hospital+s%C3%A3o+lucas&aqs=chrome..69i57j0i402j0i175i199l4j0i433j0l2j0i175i199.3996j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=14002831762488829670&lqi=ChNob3NwaXRhbCBzw6NvIGx1Y2FzSL6Pz4TmgICACFo2ChNob3NwaXRhbCBzw6NvIGx1Y2FzEAAQARACGAAYARgCIhNob3NwaXRhbCBzw6NvIGx1Y2FzkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbKoBGxABKhciE2hvc3BpdGFsIHPDo28gbHVjYXMoDA&ved=2ahUKEwiH6t7YjP_wAhVNHbkGHZjCBuYQvS4wAHoECAYQGw&rlst=f
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Sobre o projeto decolagem segura, trata-se do – acolhimento dos novos colaboradores, 

desenvolvido pelo NEPS – Núcleo de educação permanente em saúde do Hospital São Lucas, em 

parceria com equipe de enfermagem e RH. A integração inicia na segunda-feira e termina na sexta-

feira, todos os colaboradores participam de forma direta ou indiretamente. Quem tem a integração 

completa por enquanto é somente técnicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros. O projeto faz 

analogia a um voo onde tem capitão, aeromoças e os tripulantes que são os novos contratados. Os 

colaboradores ganham três tipos botons: vermelho que significa: treinamento, amarelo – Observação 

e experiência e o boton verde – depois de 30 a 45 dias colaborador do hospital, já pode decolar 

sozinho, fazer as suas atividades cotidianas no setor, mas sempre que precisar pode pedir ajuda do 

padrinho ou a madrinha que te auxilia no voo. 

  O projeto decolagem segura é uma ação inovadora e transformadora para receber e acolher os 

novos colaboradores da equipe de enfermagem da FHSL – família do hospital São Lucas, os parceiros 

do projeto são: torre de controle – gerente de enfermagem e enfermeiros coordenadores dos setores; 

pilotos – enfermeiros assistenciais; atribuições: padrinhos/madrinhas dos novos enfermeiros; 

copilotos – técnicos em enfermagem; atribuições – padrinhos/madrinhas dos novos técnicos em 

enfermagem; tripulantes – novos colaboradores. O papel dos padrinhos e madrinhas é: acolher, 

aproximar, capacitar, orientar, liderar, humanizar, educar e recolher. Os objetivos são: oferecer um 

suporte no início da contratação até o momento em que você se sinta seguro (a) para prestar 

assistência com autonomia; promover o aperfeiçoamento pessoal e profissional; estimular o bom 

relacionamento interpessoal; aprimorar o acolhimento e acompanhamento dos novos colaboradores.       

Programação da terça-feira: conhecendo o projeto decolagem segura, comissão de ética de 

enfermagem, protocolos de segurança do paciente, projeto parto adequado e o protocolo do SEPSE – 

“anamnese e exame físico dirigidos, com atenção para sinais de disfunção orgânica; disfunção grave 

ou choque de indicação de terapia intensiva, o protocolo deve acompanhar durante todo atendimento 

por todos os membros da equipe multiprofissional – acesso em: 21/04/2021 portal pebmed”. Na 

quarta-feira os futuros profissionais têm estudo do protocolo de PCR – protocolo da parada 

cardiorrespiratória e habilidades técnicas e manuseio de equipamentos, na quinta-feira psicologia 

organizacional trabalha com os novos colaboradores – postura no ambiente de trabalho; trabalho em 

equipe e comunicação; entrega de contratos, escalas e cadastro de biometria. Para as próximas etapas 

a partir do 6° dia – autorização para decolagem, encaminhamento dos novos enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem aos respectivos setores para observação e auxílio nas atribuições, no setor. 

No 45° dia – caracteriza a etapa final do projeto decolagem segura, após possíveis ajustes, 
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treinamentos e capacitações, os novos colaboradores estarão aptos assumirem seus setores, com 

segurança.  

 

2.1.5 Recrutamento e Seleção  

 

Os autores Mazon e Trevisan (2000), trazem o processo de recrutamento, como um processo 

organizacional que convoca as pessoas a fazerem parte do recrutamento de determinada empresa. O 

autor nos traz o exemplo do orçamento de um recrutamento externo, o valor dele, e como ele irá atrair 

novos funcionários, e que diz muito do “futuro” da empresa, e as perguntas deferidas no texto são: 

será necessário um treinamento para o colaborador? O colaborador é experiente o suficiente para 

aquela função? A decisão do preenchimento do cargo e os requisitos da vaga são fatores muito 

importantes para o recrutamento (BAYLÃO, ROCHA, 2014). Sendo assim, o processo de seleção, 

de uma organização, é um pressuposto essencial e de suma importância, que se tem como objetivo 

escolher, entre os melhores candidatos que forem recrutados, a partir do processo de triagem, sendo 

realizado análises dos currículos, focando nas competências e experiências dos candidatos. Cada 

organização possui um tipo de recrutamento de seleção, porém, os processos utilizados em comum 

entre as empresas são: análise curricular, avaliação psicológica e as duas fases de entrevista, sendo a 

primeira com o próprio recrutador e a segunda com o gestor da área que está com a oportunidade de 

emprego em mãos, para tomar a decisão final (BAYLÃO, ROCHA, 2014).   

 

 

2.1.6 Triagem de Currículo  

 

A análise das candidaturas passa pela triagem de currículos, processo que compara as 

características, habilidades, perfil profissional e experiência da pessoa com os requisitos da vaga de 

emprego disponível. “Essa escolha tem-se tornado cada vez mais complexa, pois deve, segundo a 

opinião corrente, levar em conta não só os interesses administrativos da empresa, mas também os do 

candidato, já que não se pode falar em realização de objetivos da empresa sem que ao mesmo tempo 

se lembre a realização dos objetivos do próprio homem para sua real valorização (AMATO, 

KANNER, 1966) ”. 

O papel do recrutador neste momento é trabalhar com critérios claros e concisos, a fim de 

tornar o processo mais claro e objetivo. A partir da filtragem realizada, por meio dos pré-requisitos 
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exigidos pela instituição, a triagem vai eliminando aqueles que não fazem parte do perfil da vaga, 

sendo assim, corroborando com a seleção inicial e selecionando os candidatos mais adequados para 

vaga, desta forma, o candidato ideal se torna uma tarefa bem mais simples e eficaz para o recrutador. 

Ao iniciar o estágio não sabíamos a importância da triagem de currículo, assim como muitos 

recrutadores e profissionais de RH não conhecem a importância desta etapa de triagem de currículos, 

seja por inexperiência ou pelo excesso de atividades delegadas a estes colaboradores. É importante 

ressaltar que o currículo é a primeira apresentação do perfil profissional do candidato, o currículo é o 

local onde, estará em destaque as qualidades, habilidades, escolarização e trajetória profissional. Ou 

seja, é o primeiro passo para uma futura contratação.  

Ao divulgar uma vaga de emprego, a instituição sempre recebe uma infinidade de currículos, 

sejam eles porta a porta ou por e-mail, oriundos de profissionais com aportes e características distintas 

uns dos outros, o que deve ser avaliado de forma muito cautelosa, para não ser cansativo em ambas 

as partes, a empresa e o candidato, querendo ou não, é gerado uma certa, “expectativa” por ambas as 

partes quando a instituição liga para indivíduo, dizendo que seu currículo foi pré-selecionado. Fazer 

uma triagem de currículo não é uma tarefa fácil, algumas vezes demoramos quase tarde inteira do 

nosso estágio, para triar de dois a quatro currículos, e nem sempre conseguimos escolher com sucesso 

as pessoas que vão para a próxima fase do processo. São algumas questões que podem ser 

solucionadas com estudo, leituras e experiência. “Finalmente, devemos lembrar que todo o esforço 

de seleção deve ser orientado no sentido de compreender o homem como membro de uma 

comunidade de trabalho, realizando - ao mesmo tempo que auxilia a realização dos objetivos da 

empresa - seus próprios objetivos em relação ao trabalho, sentindo o apoio e o respeito que cada 

homem merece como membro integrante de uma organização (AMATO, KANNER, 1966) ”. 

 

 

3. METODOLOGIA 

Objetivo central é realizar as práticas e demandas propostos pela instituição. Método: 

Qualitativo aplicado presencial. A partir dos estudos, e horas de estágios realizados, foi possível 

perceber que a instituição enfrenta inúmeros desafios, e com certeza a mão de obra qualificada, em 

tempos pandêmicos, não tem sido uma tarefa fácil de encontrar, passamos tarde, dias, triando 

currículo, recrutando de maneira a tentar corroborar, não apenas com nosso aprendizado diário, mas 

com a instituição, todo processo de estágio tem sido desafiador. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

A realização deste trabalho requereu intensa pesquisa e trabalho, sendo o estágio, importante 

pelo fato de nos fazer perceber a realidade que nos cerca, mesmo em uma pandemia, e diante de todos 

os desafios. Dessa forma podemos refletir através das pesquisas realizadas, os aspectos relevantes da 

vida cotidiana em uma organização. É essencial verificar as relações e os contextos que envolvem o 

trabalho coletivo e além disso, o trabalho cientifico é uma experiência importante no processo de 

formação acadêmica, principalmente, enquanto bacharéis em psicologia. Percebemos que estágio é 

um processo de aprendizagem indispensável para um bom profissional da saúde mental e 

organizacional que está ainda se preparando para a inserção no mercado de trabalho.  

Percebe-se, que quando fomos atuar em qualquer espaço, sendo privado ou não, estaremos 

com olhar de quem procura compreender o processo organizacional, com olhar de futuro psicólogo, 

que faz com que a experiência se torne ainda mais instigante e rica em atrativos reflexivos. É um 

momento decisivo em relação ao futuro. Isso tudo faz com que se estimule em nós, certo engajamento 

político, social e psicológico, ainda mais ao conseguirmos associar à aprendizagem e leituras a tudo 

isso. A compreensão de novas práticas, novos diálogos e novas experiências. Finalizamos, esta 

proposta de trabalho com a consciência da necessidade e comprometimento com a profissão de 

psicólogas, não é uma tarefa fácil, exige competência, esforço e clareza do que vai ser realizado.  

A partir dos estudos, e horas de estágios realizados, foi possível perceber que a instituição 

enfrenta inúmeros desafios, e com certeza a mão de obra qualificada, em tempos pandêmicos, não 

tem sido uma tarefa fácil de encontrar, passamos tarde, dias, triando currículo, recrutando de maneira 

a tentar corroborar, não apenas com nosso aprendizado diário, mas com a instituição, tem sido 

desafiador, não somente a candidata S que foi um choque ter pedido a conta no meio do treinamento, 

mas outros colaboradores, tem exercido a essa prática, com apenas alguns dias ou meses de empresa, 

os técnicos de enfermagem, principalmente, como a procura tem sido grande, nos últimos dezesseis 

meses de covid-19. Alguns não se importam com tempo de trabalho ou condições a serem oferecidas 

pela empresa, apenas querem garantir um (pé de meia) e cair fora! Isso é problema ao qual, não 

sabemos quando vai se resolver ou como resolver, a cada dia os casos da covid-19 só aumentam e a 

demanda em todos os hospitais por estes profissionais também vem aumentando. Vislumbrar de 

estratégias tem sido um imenso desafio.  

O estresse ao qual estamos submetidos nestes dias, nos acarreta a uma dose diária de humor 

ansioso, medos, tensão, insônia entre outros apresentados. Literaturas especializadas, apresentam que 
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o pânico e estresse têm sido associados ao aparecimentos de vários outros sintomas somados aos 

impactos diários em que os profissionais estão passando, sendo assim, deve-se refletir para encontrar 

meios que solucionem estes problemas, que irão perdurar por muitos anos, são impactos psicológicos 

e físicos que incluem demandas antes não reveladas no contexto social hospitalar, desafios a serem 

superados e planejados por toda sociedade vigente, políticos, membros médicos e afins, trazendo 

estratégias que possam suprir as necessidades e demandas da sociedade de maneira saudável a todos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se que o sofrimento tem sua origem no conflito entre o desejo de cuidar da 

saúde e a organização psíquica, se faz necessário ampliação dos estudos para que se possa traçar um 

perfil organizacional voltado para esta nova realidade, para que sejam elaboradas estratégias de 

melhorias nas condições da organização, que irão beneficiar a todos, assim como a viabilização de 

espaços de escuta. Podemos perceber no estágio, que todos estamos passando por um período de dias 

difíceis. A importância do papel do psicólogo organizacional e do trabalho tem como objetivo 

aperfeiçoar o colaborador, recurso valioso para empresa, e colaborar com os benefícios da instituição, 

melhorando as relações de trabalho entre empresa e funcionário, para que haja engajamento entre 

ambas as partes, adotando gestões de estratégias visando o bem-estar do trabalhador, principalmente 

se tratando deste período pandêmico, o psicólogo se torna peça fundamental na equipe da 

organização. Ao entender um pouco melhor os princípios vigentes, certamente também podemos 

visualizar algumas formas de superação daquilo que nos nega como seres humanos, tema instigante 

para futuros estudos, haja vista que, dado nosso recorte, é um tema que ultrapassa os objetivos deste 

trabalho cientifico.  
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