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Resumo 

Após o campeonato nacional da Enactus Brasil (ENEB) de 2018, a diretoria de projetos do 

time Enactus UFC foi reestruturada, visto a necessidade de um melhor planejamento dos 

projetos, além do acompanhamento de indicadores e metas, bem como aplicação de 

ferramentas de gestão de projetos. O relato a seguir conta alguns pontos importantes 

observados por um membro que fez parte da diretoria durante o ciclo, acompanhando sua 

estruturação de fato. Os pontos levantados envolvem liderança de diretoria e de projetos 

enactus, rotina e outros desafios enfrentados nesse primeiro ano de ação efetiva da diretoria 

junto ao time. 

 

Palavras-chave: diretoria de projetos; empreendedorismo social; projetos; liderança; 

voluntariado. 

 

Abstract 

After the Enactus Brazil national championship (ENEB) in 2018, Enactus UFC team's project 

management board was restructured, considering the need for better project planning, besides 

the monitoring of indicators and targets, as well as the application of project management 

tools. The following account tells some important points observed by a member who was part 

of the board during the cycle, accompanying its actual structuring. The points raised involve 

leadership of the board and enactus projects, routine and other challenges faced in that first 

year of effective action of the board with the team. 

 

Palavras-chave: project management; social entrepreneurship; projects; leadership; 

volunteering. 
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INTRODUÇÃO 

Após um período de inatividade, a diretoria de projetos do time enactus UFC retomou 

suas atividades após uma “reunião de calibração”, quando foram definidos os objetivos da 

diretoria (acompanhamento de metas, do andamento das atividades dos projetos, e inscrição 

em editais), além da nova liderança. 

Ao final do semestre letivo, o time realizou uma imersão que contou com a postulação 

para líderes de projeto e diretor de projetos. Além disso, os membros também foram alocados 

ou realocados, conforme solicitaram, nas diretorias do time. Com o início do período letivo, 

porém, a diretoria teve algumas baixas, que prejudicaram o andamento das atividades. 

Buscando uma estruturação efetiva da diretoria, com um acompanhamento de projetos 

forte, em que os líderes se sintam assistidos pelos projetistas que os acompanham, a 

metodologia de gerenciamento e de acompanhamento foram mudadas. Nessa mudança 

destacam-se a aplicação do SCRUM, a atuação da diretoria junto aos projetos, a liderança em 

dupla para os projetos e a dificuldade em estabelecer uma rotina efetiva em uma diretoria em 

fase de estruturação. 

 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PELA DIRETORIA 

Algo muito sensível desde o início das atividades da diretoria era a necessidade da 

participação dos líderes de projeto, pois os membros da diretoria precisavam de membros que 

conhecessem plenamente os projetos.  

Ao discutir algo relacionado a qualquer um dos projetos, os projetistas esbarravam na 

falta de informação, de modo que, ao invés de sair da reunião com um encaminhamento, o 

membro saía da reunião incumbido de conseguir as informações necessárias com o líder do 

projeto, para só então tomar o encaminhamento. Nessas situações, a diretoria tentava prever 

possíveis cenários e determinar o que deveria ser feito em cada caso (para que o membro 

informasse ao líder), ou a pauta era adiada para ser discutida no próximo momento da 

diretoria. Além disso, nem sempre o líder do projeto se mostrava acessível como era esperado, 

adiando ou dificultando ainda mais a atuação da diretoria. 

Assim, durante a imersão do time, momento em que houve realocação de diretorias, 

foi solicitado pelos projetistas que os líderes de projeto compusessem a diretoria de projetos. 

Dessa forma, além de colaborar com o andamento da diretoria, o único foco do líder seria seu 

projeto, visto que o trabalho na diretoria é focado nos projetos. 
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Entretanto, o contato com os líderes foi alterado antes de sua aplicação. Ao invés de 

momentos gerais com os líderes de projetos e projetistas, compondo a diretoria, os projetistas 

se dividem e realizam o acompanhamento com os líderes entre as reuniões semanais, de modo 

que na reunião da diretoria ocorram os repasses dos projetos e o alinhamento dos membros 

frente aos projetos.  

O acompanhamento ao longo da semana, entre projetista responsável e líder de 

projeto, tem se mostrado mais eficiente e efetivo. Como cada membro fica responsável por 

um projeto (devido ao baixo número de membros, pois o ideal seria que houvesse mais de um 

membro acompanhando cada projeto), o acompanhamento vira rotina, projetista e líder têm 

um momento onde podem discutir os principais pontos do projeto, e na reunião dos 

projetistas, os pontos principais são discutidos em conjunto. A diretoria, então, avalia o 

gerenciamento das atividades, bem como as falhas organizacionais dos projetos, e busca 

soluções ou mudanças para melhorar o desempenho dos projetos. 

Assim, considerando a dificuldade de toda a diretoria acompanhar todos os projetos, o 

acompanhamento ao longo da semana com alinhamento na reunião da diretoria tem se 

mostrado uma forma eficaz de atuação, permitindo à diretoria um acompanhamento mais 

intenso, através do membro responsável por cada projeto, e um acompanhamento geral do 

projeto por todos os membros da diretoria, através da reunião de projetistas. 

 

LIDERANÇA EM DUPLAS 

Durante o primeiro momento da diretoria, com acompanhamento geral dos projetos, 

um dos projetos teve sua integração com a diretoria destacada positivamente. O projeto 

contava com uma liderança dupla, de modo que, quando uma das líderes não tinha 

disponibilidade de participar junto à diretoria, a outra líder do projeto se colocava à disposição 

da diretoria, dando prosseguimento às ações. 

Assim, a diretoria solicitou, no período de eleição de líderes, que as lideranças de 

projetos fossem em duplas. Desse modo, esperava-se que pelo menos um dos membros 

estivesse sempre ativo, exercendo a liderança com os membros do projeto, além de manter o 

alinhamento entre o projeto e o restante do time. 

Além disso, considerando as diferentes linhas de frente dos projetos, permitia uma 

certa divisão de tarefas entre os líderes, de modo que um líder poderia ficar responsável por 

uma frente que o outro não teria tanta desenvoltura, por exemplo. Dessa forma, o projeto teria 
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o melhor de cada líder. Isso, porém, não inviabilizava outras configurações: os líderes 

também poderiam optar por acompanhar todo o projeto, sem divisões, ou realizar um rodízio 

entre as linhas de  atividades do projeto, de modo que a cada período um líder acompanhasse 

com maior proximidade as atividades relativas àquela frente. 

É necessário, porém, ressaltar a importância do diálogo para o funcionamento desse 

modelo de liderança. Observando as duas principais finalidades da liderança em dupla,:a 

atuação de pelo menos um dos líderes e a possibilidade de divisão de tarefas, vemos que a 

ausência de diálogo pode transformar a liderança dupla em algo mais dificultoso que o 

trabalho de um líder que trabalha sozinho. 

Não havendo a devida comunicação entre as partes, o processo em dupla pode dar a 

um dos líderes a ideia de que não haverá problemas em sua ausência contínua, visto que há 

outro membro exercendo a liderança do projeto, o que não é o caso. Além de que, havendo a 

divisão de tarefas, para que ambos os líderes mantenham um pleno conhecimento sobre o 

projeto, é necessário que as informações sejam repassadas constantemente entre os líderes, de 

outro modo, o líder se desconecta de uma parte do projeto. Em casos extremos, havendo uma 

total falta de comunicação, podemos chegar na situação de um dos líderes ficar responsável 

por determinadas atividades, afastar-se do projeto e deixar a liderança sem ter noção de como 

proceder com aquelas atividades. 

Assim, nota-se que, além da comunicação com a diretoria de projetos e com os 

membros do projeto, em uma liderança dupla, o diálogo entre os líderes é de fundamental 

importância. 

Dessa forma, a liderança de projetos em dupla tem cumprido seu objetivo de sempre 

haver um membro exercendo a liderança do projeto, mas destaca-se a necessidade do diálogo 

entre os líderes para que essa configuração seja realmente efetiva.  

 

AUSÊNCIA DE ROTINA 

No primeiro momento da diretoria, a rotina foi bem definida, as reuniões aconteciam 

no horário de almoço de terça-feira, com feedbacks nas sextas-feiras. Em casos extremos, a 

reunião era trocada para a quinta-feira, ou por um hangouts na terça-feira. Dessa forma, 

apesar das demandas serem diferentes a cada semana, a rotina do grupo era mantida. 

No segundo momento da diretoria, devido ao afastamento de alguns membros ao 

longo do segundo período letivo, a diretoria foi sofrendo algumas alterações. Para tentar 
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aumentar a participação dos membros nas atividades, o levantamento de horários disponíveis 

ao longo da semana era feito diversas vezes, além da mudança nas atividades para que, após a 

saída de alguns membros, os restantes conseguissem realizar todas as atividades. 

O tempo para que os membros da diretoria se acostumassem com a nova configuração, 

porém, era maior que o que a diretoria deveria levar. Nesse momento, durante 2 meses, um 

dos projetos ficou praticamente sem assistência, pois os membros que eram alocados para o 

acompanhamento desse projeto saíram um após o outro. Além de que o aviso de afastamento 

chegava somente após uma ou duas semanas de inatividade do membro, de modo que, 

somente na reunião seguinte o acompanhamento do projeto seria transferido para outro 

membro. Assim, apenas após a saída de alguns membros, o projeto voltou a ser acompanhado 

pela diretoria. 

Além disso, as tentativas de remarcar reuniões em horários além do planejado não foi 

efetiva, gerando uma certa instabilidade na diretoria, e prejudicando o planejamento dos 

membros comprometidos a realmente participar. 

Assim, dois pontos se destacam quanto à rotina da diretoria: é importante que os 

membros se comprometam em participar das reuniões e que elas sejam realizadas com a 

maior disciplina possível para efetivar uma rotina dentro da diretoria, além da necessidade de 

realizar uma realocação de determinadas tarefas de modo mais rápido. Os detalhes da 

atividade podem ser repassados posteriormente, mas algumas demandas devem ser passadas 

para membros ativos assim que forem deixadas por membros que solicitaram 

desligamento/afastamento. 

 

ADAPTAÇÃO DO SCRUM 

Uma das propostas desde o início da diretoria era a aplicação da metodologia SCRUM 

nos projetos. O SCRUM é uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, destacando-se 

aqui o scrum diário (momento diário de feedback dos membros do projeto) e as sprints 

(conjuntos de atividades que devem ser realizadas em um determinado período). 

O SCRUM costuma ser aplicado em empresas em que o funcionário pode se dedicar 

integralmente às suas atividades. Em um projeto de extensão, não há como entregar dedicação 

integral, devido às outras demandas da faculdade, além de locais e horários de aula por vezes 

conflitantes. Assim, algumas adaptações tiveram que ser feitas no SCRUM, destacando-se 
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aqui o daily scrum. Foram encontradas algumas dificuldades em aplicação também, 

envolvendo o backlog da sprint e disciplina dos membros. 

O daily scrum (scrum diário) acontece idealmente todos os dias, mas devido aos 

horários e disponibilidade dos membros, o momento diário teve que ser adaptado para um 

momento semanal. Assim, entre uma reunião e outra, os membros dão o repasse de como 

estão as atividades pelas quais ficaram responsáveis, indicando seu andamento e possíveis 

dificuldades. Isso evita que as tarefas sejam deixadas para última hora, já que, no pior dos 

casos, o membro terá que pelo menos adiantar algo para apresentar no “weekly scrum” (scrum 

semanal), tendo que iniciar a atividade antes do prazo final. 

Quanto à backlog da sprint (backlog é a listagem de todas as atividades da sprint), 

algo importante na sprint é a fragmentação de um objetivo complexo em atividades simples, 

de modo que a pessoa responsável saiba claramente o que deve fazer. Porém, a instrução de 

fragmentar as atividades acabou sendo esquecida ou subestimada pelos líderes e as atividades 

voltaram a ser passadas em formas macro (atividades complexas) que, por vezes, não eram 

sequer iniciadas, pois os membros não sabiam como começar. Após o alerta da diretoria, as 

atividades voltaram a ser mais especificadas (nem sempre da maneira ideal, mas com mais 

explicações sobre como iniciar a atividade e sobre as atividades menores que compõem a 

atividade macro). 

O SCRUM e todos os seus mecanismos dependem da disciplina dos membros. O 

feedback semanal só cumpre seu objetivo se todos os membros cumprirem a atividade de 

realizar o repasse, além de que as atividades da sprint em si, por mais claras que possam ser, 

só serão realizadas dentro dos prazos estipulados, se os membros estiverem realmente 

comprometidos com seus prazos. 

Assim, é sensível como a disciplina e o comprometimento dos membros com o 

restante da equipe e com seus prazos são algo crucial para o funcionamento do SCRUM. Fica 

clara também a necessidade de algumas adaptações da metodologia ao grupo no qual está 

sendo aplicada.  

 

TRANSPARÊNCIA NOS PROJETOS 

Além da disciplina, outro ponto chave para o desenvolvimento do SCRUM é a 

transparência. Além de devidamente explicadas, as atividades realizadas, bem como o 

andamento do projeto, devem ser visíveis para todo o time. 
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Sem transparência no andamento das atividades, outros membros do projeto ou do 

time não têm a possibilidade de ajudar. Se nenhum problema é sinalizado, espera-se que as 

atividades estejam sendo cumpridas. 

Além disso, a transparência é de extrema importância para gestão do conhecimento. 

Por vezes, uma atividade é realizada e não é documentada. Assim, caso um outro grupo tente 

realizar aquela atividade, ao invés de considerar os erros e acertos da equipe anterior, terão 

que começar a atividade do zero, podendo repetir os mesmos erros, inclusive.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estruturar uma diretoria do zero é uma missão difícil. É importante que os 

responsáveis por isso se empenhem e demonstrem disciplina e responsabilidade com a 

diretoria. Também é necessário que o restante do grupo colabore com o andamento e 

estruturação da diretoria, para que se torne algo efetivo dentro do time.  

O acompanhamento de projetos pode acontecer de diversas formas, sendo tarefa da 

diretoria identificar qual das metodologias funciona melhor com o momento do time e aplicá-

la. O mesmo vale para as ferramentas de gestão, que devem ser adaptadas pelos projetistas à 

realidade de cada projeto.  

Os líderes de projeto são membros essenciais para o funcionamento da diretoria, 

responsáveis pela aplicação efetiva das ferramentas de gestão e pela gestão eficiente dos 

projetos. Tendo uma visão geral de tudo que acontece, espera-se que os líderes possam 

apontar problemas e discutir melhorias nas ferramentas de gestão e nas atividades em si. 

Concluindo, a diretoria tem um grande potencial, devido ao foco nas metas e na 

análise estratégica dos projetos. O sucesso da diretoria depende dos projetistas, dos líderes de 

projeto e dos membros de cada projeto, sendo estes últimos responsáveis pela execução dos 

projetos e consequente validação ou não validação das ferramentas utilizadas.  

 


