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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a contribuição do estágio supervisionado, em Instituições 
Hospitalares, na formação profissional do técnico em Nutrição e Dietética, na ótica dos estagiários. 
Como objetivos específicos se propõem a identificar expectativas, facilidades e dificuldades do 
estagiário em relação ao estágio supervisionado, discutir as experiências significativas para a sua 
formação profissional e apontar sugestões para otimizar seu processo de formação profissional. 
Participaram da pesquisa 18 alunos do último módulo do curso Técnico em Nutrição e Dietética 
de duas escolas da cidade de São Paulo (uma pública e outra privada). Entre os participantes foram 
selecionados dez alunos que não haviam realizado o estágio supervisionado, mas tinham interesse 
em estagiar em Instituições Hospitalares, e oito alunos após o término do estágio na área hospitalar. 
Para a coleta de dados utilizou-se a entrevista semi-estruturada, sendo que os dados obtidos sofreram 
análise temática. Os resultados evidenciaram que, embora as motivações para realizar o estágio na 
área hospitalar situem o interesse dos alunos na área clínica, a principal área de inserção de estágio 
ainda é a área de produção e em menor medida a de administração. Os alunos referiram que o estágio 
contribui com conhecimentos e desenvolve habilidades para atuar na área de produção, envolvendo 
questões técnicas específicas e restritas, como controle de qualidade dos alimentos. As relações 
interpessoais e trabalho em equipe, também foram abordadas durante o estágio, ficando restritas a 
área de produção Na opinião dos alunos, o estágio deveria ser direcionado também para as áreas de 
clínica e administração, o que poderia facilitar a atuação profissional do técnico nessas áreas, segundo 
contempla a atual legislação. Satisfeitos com o processo de formação escolar, os alunos enfatizaram 
que a escola oferece uma boa preparação durante o curso técnico em Nutrição e Dietética. Além disso, 
a instituição educativa encaminha, orienta e prepara para o estágio supervisionado. A necessidade de 
supervisão tanto da Instituição Educativa como da Instituição concedente durante o período de estágio 
e a maior articulação entre ambas as instituições foi sugerido pelos participantes. Diante de situações 
desafiadoras, os alunos apresentam propostas de mudanças e sugestões para melhoria do serviço. A 
pesquisa evidenciou que a definição do papel e atribuições e a formação abrangente que prepara os 
técnicos de forma crítica e criativa nas diferentes áreas são questões que precisam ser aprofundadas.
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ABSTRACT

This paper analyzes the contribution of supervised training at hospital institutions to the professional 
development of the Nutrition and Dietetics Technician as viewed by the trainees. Eighteen students 
taking their last discipline of the Technical Course on Nutrition and Dietetics and coming from two 
schools in the city of São Paulo (one private and one public) participated in the research. Ten students 
who did not do the supervised training but were interested in being trainees at hospital institutions and 
8 students who had already finished their training in the hospital area were selected to participate. The 
semi-structured interview was used to gather data. The results showed that even though the motivation 
to do some training in hospital institutions points to an interest in the clínical area, the main field of 
admission for training is still in the production area. The students mentioned that the training contributes 
knowledge and skills to their performance in the area of production, involving technical issues such as 



food quality control, interpersonal relations and teamwork. Although the course also offers subsidies for 
work in the clínical and administrative areas, the training focuses on the production area. According to 
the students, the training should be geared towards the clínical and administrative areas. Satisfied with 
the program syllabus, students emphasized that the school gives directions, guides and prepares for the 
supervised training and the need for supervision from both the Educational Institution and the providing 
Institution during the training period. Having faced challenging situations, the students presented 
proposals for changes and suggestions for the improvement of the service. The research showed that 
the definition of the trainee’s role in hospital institutions is an issue that needs to be further reviewed. 


