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Resumo 

Esse relato de experiência irá apresentar o processo seletivo 2018.2 do time Enactus IFCE 

Maracanaú, do ponto de vista dos organizadores, que ocorreu durante todo o mês de fevereiro 

e o começo do mês de março de 2018. Este trabalho descreve não só o passo a passo da 

seleção, os quais são a inscrição online, a imersão e a entrevista com os professores 

conselheiros, mas também a fase de experiência dos aprovados e a divulgação que foi feita. 

Seu principal objetivo é contribuir para a facilitação e a melhoria dos processos de 

recrutamento de outros times da rede, para que a Enactus possa cada dia contar com um maior 

número de alunos.   

 

Palavras-chave: processo seletivo; empreendedorismo social; inovação; design thinking; 

pitch. 

 

Abstract 

This case report will show the selective process 2018.2 of the enactus team IFCE Maracanaú, 

in the point of view from the organizers, that happened during the entire month of february 

and the beginning of the month april. This work describes not only the step-by-step of the 

selection, which are the online application, the immersion and the interviews with the adviser 

professors, but too the experimental phase of those who pass and the done divulgation. The 

principal objective is contribute for the facilitation and the improving of the recruitment 

process of the other team of the net, so that Enactus can every day count with a bigger number 

of students.  

 

Palavras-chave: selective process, social entrepreneurship, innovation, design thinking, 

pitch. 
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INTRODUÇÃO 

No dia 04 de fevereiro foram abertas as inscrições para o processo seletivo do time 

Enactus IFCE Maracanaú, para a seleção de novos membros, a fim de enriquecer suas vidas 

pessoais e profissionais e aumentar a rede Enactus. Este foi feito em três etapas, para que 

fosse possível conhecer as habilidades e competências individuais dos candidatos. 

Inicialmente, os interessados preencheram um formulário online com questões tanto pessoais, 

como sobre suas habilidades, suas competências e suas motivações. Em seguida foi realizada 

a primeira fase do processo seletivo: um momento de imersão, com apresentação do time, 

com palestras e com o desafio em grupo para todos os candidatos. Por último, os aprovados 

na primeira fase, passaram por uma entrevista com os professores conselheiros do time. As 

duas últimas possuíam caráter eliminatório. 

Em todos os momentos os participantes estavam sendo analisados e avaliados por 

membros efetivos e pelos professores, quanto à postura no trabalho em equipe, a possibilidade 

de desenvolvimento pessoal e profissional e ao perfil de liderança que cada um apresentava. 

As informações de todas as fases foram compiladas e examinadas pelos membros da gestão 

de talentos, para selecionar os novos membros. Vale ressaltar que todas as decisões foram 

tomadas com imparcialidade e responsabilidade, visando o melhor para o time. Para 

intensificar a divulgação foram usadas as redes sociais do time, feitas decorações no campus, 

blitz na hora do intervalo e propaganda nas salas de aula.  

 

 1. Processo seletivo 

       1.1. Inscrição online 

A primeira fase do processo seletivo se deu por meio de um questionário online, com 

endereço disponível nas redes sociais do time. Foram solicitadas não só informações pessoais, 

como nome completo, curso, horários livres, matrícula, telefone e e-mail, mas também foram 

feitos questionamentos sobre habilidades e competências, por exemplo, se o candidato se 

considera um líder, se sabe trabalhar em equipe, se tem mais interesse por gestão, inovação ou 

sustentabilidade, quais as principais habilidades e competências e quais as motivações para 

querer ingressar no time. É importante dizer que essa fase não possui caráter eliminatório. 

 

1.2. Imersão 

Após a confirmação da inscrição via e-mail ocorreu a segunda fase no dia 23 de 

fevereiro, com horário de início às 9 horas e término às 17 horas. Na parte da manhã, o time 

foi apresentado aos participantes e foram realizados treinamentos pelos próprios membros do 

time que ajudaram no desafio em grupo à tarde. Após os treinamentos foram lançadas 

problemáticas, nesse caso, relacionadas aos projetos do time Enactus IFCE Maracanaú e 

foram divididos grupos de no máximo 5 pessoas, essas não possuíam relacionamentos 

próximos, para que fossem avaliadas, além de todas as competências e as habilidades, como 

cada um trabalhava com pessoas que não possuíam proximidade. Posteriormente, os grupos 

ficaram concentrados em salas diferentes por quatro horas, para o desafio em grupo, que 

consistia em buscar soluções para um ou mais problemas dos projetos do time. Esse momento 

foi chamado de imersão, pois ocorreu durante a manhã e a tarde do sábado e era obrigatório 
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que todos os candidatos estivessem presentes em todos os momentos, principalmente, no 

período da tarde, em que somente era permitida a saída da sala apenas para ir ao banheiro. 

Nesse período de imersão, os grupos tiveram acesso às informações básicas dos 

projetos do time, para que pudessem utilizar na solução das problemáticas. Os candidatos 

também tiveram a possibilidade de usar computadores e smartphones para pesquisa 

bibliográfica e elaboração das apresentações dos pitch. 

 

1.2.1. Treinamentos 

Foram ofertados três treinamentos: a importância da criatividade para 

empreendedores, design thinking e pitch. O primeiro, baseando-se no conceito de criatividade, 

consistiu em possibilitar certa autonomia, levando o indivíduo a adotar uma postura 

empreendedora não só na sua vida profissional, como também na pessoal. Pesquisas recentes 

afirmam que pessoas que se identificam como criativas têm uma renda 13% maior do que as 

não-criativas. (STATE OF CREATE, 2016). Dessa forma, utilizá-la em situações em que 

precisa encontrar soluções para determinados problemas é crucial. Sendo necessário apenas 

aprimorá-la tendo ideias que tragam melhorias, tendo por base que a chave da criatividade 

está na inovação. Já o segundo treinamento trouxe a abordagem do Design thinking, que 

busca a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa, em uma perspectiva de 

empatia máxima com seus stakeholders (interessados): as pessoas são colocadas no centro de 

desenvolvimento do produto – não somente o consumidor final, mas todos os envolvidos na 

ideia (ENDEAVOR, 2019). A ideia foi apresentar aos candidatos como unir o conhecimento 

de diversas pessoas sobre um assunto, para solucionar um determinado problema, reunindo 

um repertório de informações e experiências dos indivíduos para avaliar um problema e 

buscar uma solução criativa, tendo como principal objetivo mostrar a importância do trabalho 

em grupo.  

Por último, os participantes conheceram o modelo de apresentação de projetos, 

chamado de pitch. Este é uma breve apresentação de uma ideia ou negócio, em poucos 

minutos (3 a 5 minutos), com o objetivo de despertar o interesse de um investidor, parceiro ou 

cliente.  

 

1.2.2. Desafio em grupo 

Foram apresentados os atuais projetos do time IFCE Campus Maracanaú: o Abre Alas, 

o Mandacaru, o Hortus e o Encaixe e os problemas enfrentados em cada um dos projetos, a 

partir disso os participantes deveriam participar de equipes de no máximo 5 pessoas. Vale 

ressaltar que estas foram formadas na hora, da seguinte forma: foram distribuídos papéis de 5 

cores diferentes para os participantes do processo, posteriormente foram formados grupos 

com aqueles que tinham o papel de mesma cor, dando enfoque que, o grupo que tivesse 

candidatos com relacionamentos próximos, deveriam trocar um dos mesmos. 

As equipes já formadas foram deslocadas até as salas, onde ficariam imersos por 4 horas 

elaborando soluções para as problemáticas apresentadas. Em cada uma tinha pelo menos um 

representante do time, observando e anotando os seguintes aspectos dos candidatos: 

linguagem e organização, revelação de comportamentos espontâneos, exploração das opiniões 

do grupo, fomentação de debates, capacidade de se expressar em público, estilos de liderança 

e o trabalho em equipe. Ademais, representantes do projetos passaram nas salas para explicar 

mais aprofundadamente sobre, principalmente, do escolhido e para sanar dúvidas. 
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 Além disso, era necessário que fizessem uma apresentação em até 6 slides com uma 

duração de 3 minutos, denominada pitch, como já descrita no tópico anterior, que seria feita 

ao final do tempo por pelo menos um integrante, para todos os membros do time.  

 

1.2.3. Apresentação dos pitchs 

Após às quatro horas de trabalho em grupo, todos voltaram à sala de início, então, foi 

feito o sorteio da ordem das apresentações. Vale dizer que para aquecer as pessoas após esse 

longo período, foi feita uma dinâmica, que consistiu em dançar com alguém que nunca se 

havia tido nenhum contato por três minutos, também servindo de integração. Para a avaliação 

e para causar uma maior pressão, foi feita uma banca avaliadora, formada por quatro pessoas 

do próprio time, após a apresentação de cada equipe, os jurados tinham direito a fazerem 

perguntas durante três minutos. Estas podiam ser respondidas, não só pelo apresentador, mas 

por todos os participantes da equipe. Entretanto, a apresentação em si não era o principal a ser 

avaliado, e sim a postura e como as pessoas lidavam com perguntas, críticas e pressão.  

 

1.3. Entrevistas com professores 

 Os candidatos aprovados na segunda fase passaram por entrevistas com os professores 

conselheiros do Time Enactus IFCE Maracanaú, que se dividiram para atender a todos os 

alunos. Estas ocorreram na última semana de fevereiro, do dia 25 de fevereiro ao dia 1 de 

março. Nos processos seletivos anteriores, os candidatos eram entrevistados apenas pelos 

alunos do time. No entanto, observou-se a necessidade de dar maior credibilidade à entrevista, 

considerando-a como ponto forte da seleção de novos membros, por isso, optou-se pela 

presença dos conselheiros nesta etapa. As entrevistas foram acompanhadas pelos membros do 

setor de Gestão de talentos do time, que também observaram os candidatos nas etapas 

anteriores do processo. 

 Durante as entrevistas, os candidatos foram questionados sobre suas motivações para 

ingressar no time, suas experiências com alguma atividade empreendedora, sua 

disponibilidade de horários para dedicar aos projetos, seu perfil de liderança. Algumas 

situações foram apresentadas para que eles pudessem se colocar e demonstrar quais seriam as 

suas reações, por exemplo, com relação às críticas, às dificuldades de lidar com pessoas que 

pensam diferente.  Desta forma, os entrevistadores puderam decidir quais candidatos se 

identificavam mais com a visão e os valores do time. 

 

2. Fase de experiência 

No primeiro mês foi feita uma análise quanto ao engajamento, à dedicação e à 

responsabilidade com as atividades do time. Nas pessoas que não foi possível observar esses 

aspectos não assinaram o termo de compromisso após esse período, logo não se tornaram 

membros do time. Após a aprovação em todas as fases, foi enviado um e-mail tanto para os 

aprovados, como para os reprovados. Os novos integrantes foram divididos entre os membros 

da Gestão de talentos, que eram os seus mentores, de uma forma que cada um ficasse com 

aproximadamente a mesma quantidade. Este apresentou o time de forma mais aprofundada, 

falou sobre os projetos e os setores e tirou qualquer outras dúvidas.  
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Após uma semana, foram realizados os momentos setores e projetos, nos quais os novos 

membros puderam conhecer e fazer perguntas, para que pudessem ver com quais tinham 

maior afinidade. Esses momentos foram organizadas pelos setores e as equipes dos projetos e 

foi durante toda uma semana, tendo um a dois por dia.  

Depois disso, no final de semana os novos membros tiveram o tempo para refletir e 

decidir em quais áreas queriam atuar, precisaram mandar duas opções de setores e duas de 

projetos para o seu mentor.  

A gestão de talentos juntamente com a liderança, baseando-se nas opções dos novatos e 

nas análises feitas durante todo o processo seletivo, dividiram-nos nos projetos e nos setores. 

Entretanto, existia a possibilidade de serem feitas mudanças. 

 

 

3. Divulgação 

Inicialmente foram feitas postagens nos stories do Instagram do time Enactus que só 

continham a data que as inscrições seriam iniciadas e a frase “save the date”. Após isso, no 

dia de abertura das inscrições, foi postado uma imagem e um vídeo anunciando a abertura das 

inscrições, no vídeo continha pequenos exemplos das atividades do time e um convite para 

todos participarem. 

Ademais, foram feitas divulgações nas salas de aula não somente do processo seletivo, 

mas também do time em geral, para despertar o interesse, com autorização dos professores 

que estavam ministrando a aula. Uma observação plausível é que o foco foi direcionado para 

os primeiros semestres. 

Ao se aproximar da data limite das inscrições, foram feitas espécies de blitz pelo 

campus, com músicas e integrantes do time convidando alunos que estavam no local, 

conseguindo ainda mais inscritos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo seletivo realizado pelo time Enactus IFCE Maracanaú buscou, além de recrutar 

novos membros, promover um momento de interação, observando características como o 

comportamento no trabalho em equipe, o perfil de liderança, à criatividade e a capacidade de 

solucionar problemas com foco na sustentabilidade. Desta forma, os candidatos puderam 

vivenciar um pouco da rotina do time. Além de que foi possível ter uma avaliação completa 

dos candidatos, o que evitou não só a evasão dos novos membros, mas também foi essencial 

para a seleção de candidatos que se encaixassem nos perfis procurados. Por fim, tivemos 72% 

dos inscritos no formulário online no dia da imersão, por conta da divulgação. 
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