
 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

 

O PROCESSO DE MENTORIA DO SETOR DE COMUNIDADE NO 

TREINAMENTO DE UM PROJETO SOCIOAMBIENTAL 

 

Heitor Gama Couto1 

 

Resumo 

O trabalho discute a efetivação do Trainee do projeto Cíclica, um treinamento interno que 

tinha como contrapartida efetivar e capacitar os novos membros para o projeto. Cada 

departamento de atuação elaborou um desafio para propor como forma de avaliação. O 

objetivo da pesquisa é relatar a experiência de um membro do Cíclica como mentor no 

desenvolvimento da atividade, no setor de comunidade de um projeto socioambiental. Além 

disso, procura relatar os aprendizados e identificar as dificuldades nas execuções das tarefas, 

trazendo em pauta os métodos e critérios usados como forma de avaliação no processo do 

treinamento dos novos membros pelo mentor. 
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Abstract 

The work discusses the realization the Trainee of the Cíclica project, an internal training that 

had as a counterpart effectivar and empower the new members for the project. Each 

Department of Action has developed a challenge to propose as a form of evaluation. The aim 

of this research is to report the experience of a Cíclica member as a mentor in the 

development of the activity in the community sector of a socio-environmental project. In 

addition, it seeks to report the learning and identify the difficulties in executing the tasks, 

bringing into the agenda the methods and criteria used as a form of evaluation in the training 

process of the new members by the mentor. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho tem como função relatar a experiência acadêmica de um estudante da 

universidade Federal do Pará como mentor do treinamento de novos membros do projeto 

Cíclica da rede Enactus UFPA, no setor de comunidade do projeto.  

 O projeto Cíclica tem como base o empreendedorismo social, seu grande objetivo 

busca trazer o aumento da renda dos catadores de resíduos de coleta seletiva de uma 

associação de recicladores em Belém, atribuir valor na renda e gerar responsabilidades sociais 

e ambientais na vida dos agentes. Além disso, o projeto tem como iniciativa oferecer 

treinamentos aos catadores e prospectar parcerias com empresas para benefício da cooperativa 

de catadores de recicláveis da ARAL (Associação de Recicladores das Águas Lindas). Os 

membros do projeto são voluntários nas ações e treinamentos realizados na comunidade.  

O Cíclica se encontra atualmente com seis estudantes ativos dentro do projeto do time 

Enactus UFPA e se divide em setores de operações para o funcionamento e sustento do 

projeto, sendo eles: Parcerias, Comunidades, Gestão produtiva e Educação Ambiental. 

O setor de comunidade tem como função organizar e selecionar todas as funções e 

dados envolventes a ARAL e ligadas a ela diretamente. É neste setor que são organizadas 

todas as ações sociais oferecidas pelo projeto a comunidade beneficiada. Além disso, tem a 

responsabilidade de resíduos sólidos coletados e a renda efetiva quinzenal dos catadores.  

Além disso, o setor é o principal elo do projeto com a comunidade. Por meio disso, se vê que 

a sua atividade  é essencial para estabelecer o entendimento desse sistema social, a profissão 

do catador, cujo qual demanda necessidades e políticas públicas por parte do governo. 

 

“A partir de 2003, com a criação da Senaes, as cooperativas e 

associações de catadores (as) passaram a ser levadas em conta na 

elaboração de políticas públicas de geração de renda, com apoio a 

entidades de incubação e financiamento para os pequenos 

empreendimentos associativos. Ainda em 2003 foi criado o Comitê 

Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Materiais 

Recicláveis que tem articulado diferentes linhas de financiamento 

para catadores (as) (Leite, 2012).” 

  (SANTOS, 2017) 

 

A política pública é de extrema importância para o trabalho e permanência do catador. 

Percebendo isso os membros do treinamento interno identificaram objetivos a serem traçados 

na atividade avaliativa. Além disso, é de grande importância que o membro saiba lidar com 
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tarefas em equipe, onde o pensamento coletivo some para elaboração de novas estratégias 

para a solução de demandas. O processo de capacitação do Cíclica é extremamente pensado 

para o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. O mentor tem função de organizar 

e analisar o desenvolvimento pessoal dos candidatos no setor. 

 

METODOLOGIA  

Um dos métodos utilizados no relato de experiência foi retirado de uma pesquisa, e é 

aplicada de forma qualitativa, ou seja, uma pesquisa com a finalidade de conseguir dados 

voltados para compreender comportamentos de determinado grupo de pessoas, um método do 

de pesquisa social e integral muito estudado pela Socióloga Marina Souza Minayo, sobre a 

teoria e métodos da pesquisa social: 

 

“Quando tratamos de pesquisa qualitativa, freqüentemente as 

atividades que compõem a fase exploratória, além de antecederam a 

construção do projeto, também a sucedem. Muitas vezes há uma 

necessidade maior com o campo de observação para melhor 

definirmos outras questões, tais como os instrumentos de investigação 

e o grupo de pesquisa.” 

  (MINAYO, 2002, pág.31) 
 

 

A avaliação então deve conter uma construção de conjuntos observados nos membros 

com relação à pesquisa efetuada em campo. Tendo uma visão mais ampla dos entendimentos 

de Minayo, pode-se afirmar que a construção da atividade realizada como tarefa é uma etapa 

de fase exploratória, o contato com a comunidade é fundamental para a pesquisa e para o 

desenvolvimento prático dos membros. 

 

PERÍODO TRAINEE DO PROJETO CÍCLICA 

No processo de Headhunter (modelo de seleção para novos membros através de 

entrevistas) da Enactus UFPA, os projetos executaram uma seleção e escolheram novos 

membros que correspondesse às expectativas para cada projeto. O Cíclica recebeu um número 

a mais de candidatos em suas inscrições, uma demanda de doze pessoas para um número de 

sete vagas disponíveis no projeto. Através disso, o líder e os gerentes de cada setor do projeto 

planejaram e executaram um período de treinamento para os novos membros. 
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O treinamento servirá como uma forma de analisar cada pessoa e avaliar suas 

competências no processo de execução dos desafios propostos. Foi proposto por cada área 

(comunidades, gestão produtiva, educação ambiental e parcerias), desafios que 

proporcionasse aos trainees uma noção básica de cada setor pelo qual eles optassem por 

escolher, ou seja, cada membro optava por um número determinado de desafios que fossem 

de seu interesse, no final do processo a banca de jurados avaliará o desempenho de cada 

Trainee para decidir a permanência deles no projeto 

Além dos desafios obrigatórios propostos por cada área do projeto, foi levantado um 

desafio financeiro que tinha como objetivo avaliação de desempenho de trabalho em grupo. 

No desafio, os membros seriam divididos em pequenos grupos, e através disso eles deveriam 

usar estratégias para converter um valor de trinta reais para trezentos reais.     . 

 

TREINAMENTO PARA O SETOR DE COMUNIDADE 

O desafio proposto pelo setor de Comunidade foi totalmente pensado pelo gerente do 

setor, com o objetivo de realizar um levantamento de dados básicos da comunidade para que 

se  identificasse um problema recorrente no centro de triagem.  

 Os critérios avaliativos seriam cobrados através do desempenho de desenvolvimento 

dos candidatos na comunidade (seu comportamento, sua abordagem, seu processo de recolher 

informações). Também seria critério de avaliação, a capacidade de soluções para os 

problemas recorrentes no centro de triagem e trazer de forma inovadora uma forma de 

solução. O local de atuação da pesquisa ocorreu no centro de triagem da ARAL, os dados 

levantados foram todos retirados de experiências e relatos dos catadores que trabalham no 

local. 

   A visita teve início na segunda semana de treinamento, os trainees participantes 

foram em um grupo de três pessoas para a visita técnica. Assim, foi necessário que o gerente 

do setor de comunidade apresentasse os membros para o responsável no galpão no dia da 

visita, em seguida, gerente do setor apresentou cada participante e integralizou-os a 

comunidade. Era de grande importância que cada membro fizesse seus questionários e 

anotações individuais. Assim, foi observado que o grupo passou a ter mais engajamento 

quando viram a real influência do projeto Cíclica na ARAL e tornou-se bem mais prático 

encontrar soluções quando se tinha o entendimento da parceria do projeto com a comunidade. 
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MENTORIA 

A experiência de ser mentor do desafio no treinamento do cíclica trouxe grandes 

aprendizados para a vida acadêmica e profissional do responsável ao desafio de comunidade , 

a responsabilidade de liderar outras pessoas te faz ter percepções diferentes sobre o trabalho 

efetuado. Durante a graduação no curso de Economia diversos conceitos gerais sobre práticas 

administrativas são modelos fundamentais de estudo, um deles são sobre conceitos de 

liderança. Desenvolver na prática aquilo que se aprende na matriz acadêmica do curso 

valoriza as experiências para o futuro no mercado profissional.  

Como líder de um processo avaliativo, se adquire mais responsabilidade pelas pessoas 

envolvidas em todo o processo. Além disso, deve haver interação do grupo, e é 

responsabilidade do líder integrar seus liderados ao meio. Também, era de grande importância 

que fosse observado em cada membro dedicação em cumprir as demandas do setor. Os 

membros tinham que encontrar no mentor uma fonte informações, onde eles se sentissem 

confiantes em esclarecer suas dúvidas recorrentes durante todo o treinamento. 

 Durante o treinamento os novos integrantes foram apresentados à comunidade para 

que pudessem mensurar dados específicos do centro de triagem e da comunidade de 

catadores. Uma grande dificuldade foi à quantidade de trabalhadores que estavam presentes 

no galpão no dia da visita um número limitado de catadores impediu uns alcances de dados 

mais abrangentes. Essa era uma das grandes funções do mentor, orientar e definir formas de 

trabalho com dados coletados. 

 Além disso, era de grande importância avaliar e observar o perfil do membro, a fim de 

que ao término do treinamento uma pessoa fosse escolhida para trabalhar no setor de 

comunidade. As demandas para um membro no setor de Comunidade eram grandes, fazia-se 

necessário alguém que tivesse manuseio com planilhas e gerenciamento de dados, integração 

com a comunidade e tempo disponível. 

 As duas semanas de treinamento no cíclica  trouxeram grande desenvolvimento na 

maneira de interação e trabalho em grupo, além de entender reforçar e esclarecer o 

entendimento de que uma tarefa é bem executada quando se tem uma grande liderança. A 

experiência de liderar um grupo seleto de pessoas em uma atividade social, foi de grande 

experiência enriquecedora para os conjuntos de valores e saberes relacionados curso do 

mentor e acadêmico da Universidade Federal do Pará.   
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O TREINAMENTO PARA OS CANDIDATOS 

           Os desafios do processo seletivo tiveram a duração de uma semana para os membros 

selecionados. No setor de Comunidade os três membros que se candidataram a atividade 

tiveram algumas dificuldades. Uma das maiores dificuldades no processo do desafio foi à 

falta de compatibilidade dos horários na faculdade e as visitas técnicas. Ademais, algumas das 

temáticas do setor eram desconhecidas para os membros, o que no início trouxe dificuldades 

na elaboração dos questionários. 

        Ademais, o processo do Trainee trouxe contato do projeto com a associação, onde eles 

tiveram a oportunidade conhecer uma realidade bem diferente da qual vivenciam diariamente. 

Além disso, ampliar o conhecimento adquirido na vida acadêmica, colocando estudantes para 

proporcionar melhoria de vida e trabalho dessa comunidade. Apesar dos conflitos 

relacionados ao tempo, todos conseguiram absorver a proposta do desafio, e concluí-lo com 

êxito. 

        Foram deixadas pelos participantes do Trainee em comunidade, sugestões que melhorem 

o funcionamento do setor, sendo elas: Organização de horários para efetivar as visitas no 

galpão, visitas mais frequentes dos membros do setor para deixar a comunidade segura da 

participação do projeto na ARAL.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se, portanto que a gestão e organização do desafio proposto pelo setor de 

comunidade foram de extrema importância para o aprendizado profissional e acadêmico do 

aluno no papel de mentor do setor. Apesar do sucesso do treinamento em Comunidade do 

projeto, pequenos detalhes sobre organização e planejamento de aplicação se faziam mais 

precisas. 

 Ademais, o treinamento de comunidade conseguiu desenvolver em todos os 

participantes, habilidades manuais e práticas. Ao mentor trouxe grande experiência de 

liderança e manuseio de técnicas de ensino e aprendizagem. 
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