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COMO SE DIRIGIR A UMA INSTITUIÇÃO 

 
 Em muitos momentos da vida acadêmica, o aluno poderá ser instruído a 
fazer uma visita técnica a uma instituição a fim de complementar sua 
aprendizagem. Tem como objetivo principal a complementação didático 
pedagógica de disciplinas teórico/práticas dos cursos e também facilitar a 
integração entre os alunos.  
 Estas visitas podem ter a finalidade de conhecer um tipo de organização 
da qual se falou em sala durante as aulas. Se o aluno for à visita, 
acompanhado de seus professores, estes irão indicar que tipo de vestimenta, 
cuidados e necessidade especial serão exigidos naquela atividade. A visita será 
feita em conjunto, normalmente com pessoas da organização oferecendo 
materiais de consulta, e explicando cada etapa da visita. Às vezes, 
dependendo do tipo de organização serão exigidos alguns cuidados com itens 
de segurança. Não se esqueça de sempre estar portando a cédula de 
identidade e a carteira de estudante. 
 Em outras ocasiões, porém,  o aluno irá sozinho em uma visita, a fim de 
colher informações, através de entrevistas, questionários ou fotografias, para 
trabalhos ou TCC.  Nestas ocasiões, o comportamento individual do aluno será 
avaliado pelo entrevistado, que espera um comportamento por parte deste, 
que lhe cause boa impressão. 
 Neste caso, em primeiro lugar tire uma cópia do texto 
encaminhamento de aluno para visita externa, que se encontra no site da 
faculdade. Leve-o ao coordenador do curso para que seja assinada por ele.  

De posse do documento, agende por telefone ou e-mail a visita. 
 
Cuidados a serem tomados após agendar a visita: 
 

1. Prepare o roteiro de perguntas antecipadamente, e revise-o para verificar  se 
a linguagem utilizada está adequada à função de quem vai respondê-las. 
 

2. Seja pontual, não tem justificativa fazer alguém, em seu horário de trabalho, 
esperá-lo. 
 

3. Não  aja de maneira imatura, indisciplinada  ou contra as normas   do 
ambiente visitado. 
 

4. Desligue o celular. 
 
5. Os horários estipulados de início e término das atividades, previamente 

combinados, deverão ser respeitados com rigor.  
 

6. Se alguma doença ou motivo de força maior impedi-lo de cumprir a visita 
combinada, comunique-se com   a organização o  mais breve possível; 
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7. Cuidado com os objetos e materiais mostrados durante a visita, pois será 
responsável pela reposição ou pagamento de qualquer objeto quebrado, 
danificado, ou desaparecido do estabelecimento visitado; 
 

8. Se desejar  tirar fotografias, avise com antecedência e veja se são 
permitidas;  

 
9. Ao término da visita, agradeça as pessoas que o acompanharam.  

 
 
 

 


