
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Baseado nas informações descritas ao longo deste trabalho ficou

evidente que a Unidade Básica De Saúde é uma organização municipal do

setor da saúde que visa o atendimento de pacientes das comunidades e

bairros de Carnaubal-CE, é uma organização que se preocupa com os

pacientes que precisam de um bom atendimento, também com seus

funcionários que necessitam de apoio para exercerem um bom trabalho, e

também com a qualidade dos equipamentos que servem para o

atendimento dos pacientes e como auxílio aos funcionários, preocupando-

se sempre com o social.

A oportunidade de estagiar na UBS foi uma experiência incrível, na

qual foi possível ver inúmeros assuntos vivenciados nas aulas do curso,

sendo visto acontecer na prática, contribuindo assim para uma melhor

compreensão quanto à vida profissional, visto que passamos a enxergar

as coisas como um profissional e não mais apenas como um acadêmico.

Como relatado, foi possível atrelar a teoria à prática e presenciar os

processos de uma organização. Sendo assim, podemos concluir dizendo

que a UBS é uma organização que segue sempre colocando em pratica a

sua missão, visão e valores.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, no contexto educacional, tornou-se essencial para os acadêmicos de

graduações, que almejam um uma boa carreira profissional, independentemente de seu

curso, o estágio supervisionado. Através dessa prática é possível desenvolver

habilidades, técnicas e valores essenciais que com certeza irão ajudar no futuro, quando

já estiverem no mercado de trabalho. Além disso, logo no estágio os acadêmicos

aprendem a ter responsabilidade de cumprir corretamente horários e demais regras

estabelecidas no ambiente de trabalho, e é claro sendo remunerados pelo serviço

prestado.

O estágio supervisionado foi realizado em uma empresa do segmento saúde na cidade

de Carnaubal-CE, Na outra parte as ações abordadas e mencionadas são em relação às

informações e procedimentos adotados nas áreas da organização em geral, passando

desde a administração geral, recursos humanos e logística, setores fundamentais para

uma organização funcionar. Dispondo ainda de uma análise sobre a situação da

pesquisa, ou seja, de uma comparação entre as teorias e as práticas, através das

atividades desenvolvidas durante o estágio.

No estágio em que tive o prazer de realizar, foi possível me adaptar ao ambiente de

trabalho, no qual tive que cumprir corretamente horários, regras e demais requisitos para

prestar um bom serviço durante o estágio, a área geral na qual realizei o estágio foi a da

saúde, prestei meus serviços na área de administração de sistemas da Unidade, onde

também pude ter contato com pacientes em que a unidade atendia, demonstrando

sempre total atenção e dedicação ao trabalho e aos pacientes, tratando-os com enorme

carinho, e mantendo sempre a harmonia e respeito entre funcionários e pacientes. Além

disso, pude desenvolver diversas habilidades manuais e teóricas durante o estágio, com

a ajuda de funcionários que já possuíam uma maior estadia na unidade, e certa

experiência nas atividades diárias.

Em todo o tempo que estive no estágio fui elogiada por meus superiores e

companheiros de trabalho, por estar sempre mostrando dedicação e responsabilidade,

tanto, que logo após o fim do estágio fui indicada a promoções e até a outras instituições,

logo fui convidada a assumir um cargo em outra instituição de saúde, e tenho até hoje um

bom histórico nessa instituição.

TEORIA X PRÁTICA
Diante do que foi dado nas disciplinas ministradas dentro de sala durante o início até o

sétimo período do curso de administração, o estágio me proporcionou entender melhor

como funciona essas teorias e me capacitou para saber utiliza-las de forma pratica.

Diante disso pude observar que:

A empresa já tinha conhecimento da missão, visão e valores, mais não se utilizava

disso, já fazia a utilização do processo de recrutamento e seleção, já tinha um grande

conhecimento de marketing e já exerciam várias ações por meio das redes sociais, radio

etc. quanto ao armazenamento e qualificação de produtos .

O gestor da empresa tinha conhecimento de várias coisas e de outras não, com relação

ao organograma, a empresa não tinha um e com a contribuição do administrador pude

desenvolver um, conforme a realidade da empresa. Em relação a outros processos a

empresa desenvolve muito bem e tem um enorme interesse de melhor em todos os

aspectos.

Esse tópico de teoria x pratica é muito importante, pois foi possível relacionar várias

coisas aprendidas em sala com a pratica, então ficou perceptível que a profissional

administrador é muito relevante em uma empresa seja ela de pequeno, médio ou grande

porte.
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