
RECURSOS HUMANOS
Muito importante na organização, o departamento de recursos humanos é

essencial para que exista um elo entre a diretoria e seus colaboradores,

também será importante para trazer um ambiente agradável para se

trabalhar e fazer com que os funcionários cada vez mais gostem do que

fazem, para isso existem os programas de reconhecimento do RH que

reconhecem e destacam os funcionários quando o mesmo demostra um

maior desenvolvimento e atitudes que geram destaque também para a

empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com as informações adquiridas ao longo da vivência na empresa, na

parte prática, podemos perceber que a empresa procura sempre

desenvolver a arte do planejar, organizar, dirigir e controlar, onde são as

funções principais da administração. É uma empresa que se preocupa

com seus clientes, funcionários, colaboradores e, principalmente em

fornecer produtos de qualidade na qual atenda às necessidades de seus

clientes, se preocupando sempre com o todo.

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

onde foi possível ver inúmeros assuntos dados em sala de aula, sendo

colocados em prática, e que puderam contribuir bastante para aprimorar

na vida profissional.

Como foi descrito, foi possível ligar a teoria à prática e presenciar os

processos de uma organização. Diante disso, concluímos que a empresa

de artes gráficas segue colando sua visão, missão e valores em prática.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, mostra-se cada vez mais importante e essencial para qualquer que seja o

curso de graduação a realização do estágio supervisionado, visto que a sua realização

proporciona ao acadêmico colocar em prática o que ele vem aprendendo em sala de aula,

é notório que a pratica baseada nos conhecimentos teóricos já absorvidos durante todo o

início do curso torna-se mais eficaz e consequentemente tem total influência na

capacidade e qualidade do futuro profissional, que terá bastante desafios na carreira em

que esse conhecimento aliado a prática lhe serão bastante úteis para que ele drible estes

desafios e seja mais resolutivo na sua vida profissional. O estágio supervisionado foi

realizado em agência Bancária localizado na cidade de Frecheirinha-CE.

TEORIA X PRÁTICA
O conteúdo teórico repassado em sala de aula desde o início do curso de

Administração, foi dada a oportunidade de serem vivenciados na prática durante todo o

estágio supervisionado, algo muito importante para fixação de conhecimento que é

absorção seguido da prática, com essa experiência pude observar que:

A empresa tem total conhecimento a cerca de todos os pilares aqui mostrados e

explanados a respeito da importância de cada um, a instituição visa muito a cerca de sua

missão, visão e valores e detalha ter conhecimento sobre a importância dos termos.

Possuem profissionais qualificados responsáveis pelo recrutamento e seleção e sabem

da importância de se executar esse processo com qualidade. A instituição também faz o

bom uso das mais variadas formas de fazer marketing e afirma ser uma das áreas mais

essenciais para organização alcançar seus objetivos. A respeito do controle de qualidade

dos serviços prestados aos clientes a empresa visa muito exercer, e tem treinamentos

totalmente focados ao assunto juntamente com qualidade no atendimento.

Para que sejamos profissionais cada vez mais resolutivos e essenciais para qualquer

seja a organização todo e qualquer curso necessita de teoria aliada a prática, voltado ao

curso de Administração a prática possibilita ao futuro colaborador ou empreendedor tomar

decisões mais assertivas e eficazes, possibilita analisar um cenário ou um mercado com

mais facilidade, assim também como usar adequadamente as mais diversas estratégias

sejam econômicas ou de marketing com o objetivo de alavancar o seu negócio.

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Trata-se de um gráfico da estrutura hierárquica de uma organização muito importante,

possibilita uma maior organização dos fluxos de trabalho e podemos utiliza-lo para

promover maior integração entre as áreas, cargos e funções da organização,

possibilitando também uma maior facilidade para comunicação interna entre os

colaboradores de todos os setores. “O organograma é composto de retângulos ou blocos

(que representam os cargos ou órgãos) que são ligados entre si por linhas (que

representam as relações de comunicação). Quando são horizontais, as linhas

representam relações laterais de comunicação. Quando são verticais, as linhas

representam relações de autoridades (do superior sobre o subordinado) ou relações de

responsabilidade (do subordinado em relação ao superior). O que não está ligado por

nenhuma linha não tem relação entre si. Geralmente, cada retângulo tem dois terminais

de comunicação: o da responsabilidade frente ao seu superior e o da autoridade sobre

seus subordinados.” (CHIAVENATO, 2014).


