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Resumo 

O trabalho tem como objetivo discutir o processo de treinamento do Projeto Cíclica e os seus 

aprendizados, a importância do Trainee e o processo das atividades propostas pelo Cíclica. 

Além disso, a pesquisa tem função de relatar as experiências vivenciadas em cada setor de 

atuação do projeto, e o desenvolvimento profissional e acadêmico de estudantes universitários 

participantes de um projeto ambiental, empreendedor e econômico. Além disso, o relato 

também busca trazer de forma clara e objetiva, a relevância do processo Trainee como um 

método eficaz na avaliação do desempenho dos membros do Projeto. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento pessoal; Avaliação; Treinamento; Desafios; 

Aprendizagem. 

Abstract 

The work aims to discuss the training process of the Cíclica project and its learning, the 

importance of the Trainee and the process of the activities proposed by the Cíclica. In 

addition, the research has the function of reporting the experiences experienced in each sector 

of the project, and the professional and academic development of university students 

participating in an environmental, entrepreneurial and economic project. In addition, the 

report also seeks to bring clearly and objectively, the relevance of the Trainee process as an 

effective method in evaluating the performance of the project members. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho acadêmico tem como objetivo descrever as experiências dos estudantes 

da Universidade Federal do Pará no processo de avaliação do projeto Cíclica do Time 

Enactus UFPA, e através disso, relatar os aprendizados recorrente a todo o desafio 

proposto pelo Cíclica. 

Desse modo, o trabalho busca mostrar todo o processo de treinamento do Trainee 

do projeto. O projeto Cíclica foi um grande desafio de desenvolvimento de habilidades nos 

estudantes da UFPA, durante a graduação muitas informações são anexadas e exibidas de 

uma forma teórica para os graduandos. O Cíclica, assim como muitos projetos 

universitários, é uma grande oportunidade de usar de todas essas ferramentas que são 

ativadas na teoria e  para e aplicá-las na prática. Os estudantes buscam, por meio disso, 

encontrar um lugar para desenvolver e descobrir habilidades que serão úteis na vida 

profissional. 

Em razão disso, o relato acadêmico busca descrever toda a experiência de passagem 

pelo processo seletivo eliminatório do Cíclica (Comunidade, Gestão produtiva, Parcerias, 

Educação Ambiental e Marketing), como também busca mostrar o desenvolvimento no 

processo de participar desses desafios individuais, relatar as dificuldades e aprendizados de 

todo o Trainee do Cíclica. 

  

O PROGRAMA TRAINEE DO PROJETO CÍCLICA 

O Projeto Cíclica, do Time Enactus Brasil, utiliza o Trainee como uma das etapas 

do processo seletivo para inserção de novos membros, o qual consiste em duas semanas 

intensas de treinamento por meio de mentoria com os membros do Projeto e realização de 

determinados desafios propostos na etapa. 

Inicialmente, realizou-se uma reunião com o líder e gerentes de cada setor do 

projeto, apresentando o que é o Time Enactus e o time da UFPA , seus projetos, parcerias, 

eventos e prêmios. Nesta reunião, também foram apresentados os desafios a serem 

realizados, tendo em vista que os participantes desta etapa possuem autonomia para 

escolher qual desafio realizar dependendo da área pela qual são interessados. Além disso, 

foi elaborado um desafio financeiro, no qual todos os participantes participaram. Neste 

desafio, são formados pequenos grupos que recebem a missão de transformar trinta reais 
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em trezentos, onde o desenvolvimento de estratégias e a capacidade de trabalho em equipe 

são imprescindíveis. 

É importante ressaltar a mentoria realizada durante a execução dos desafios, todos 

os membros (líder e gerentes) ficam disponíveis para orientar, ajudar, e tirar dúvidas 

quanto aos desafios propostos. 

Ao final, os desafios são apresentados a uma banca de avaliadores (membros do 

Time Enactus UFPA), que baseados em critérios pré-determinados para cada área, 

atribuem nota aos trabalhos realizados. 

  

   1. DESAFIO DE COMUNIDADE 

1.1 Proposta do setor de comunidade: 

No setor de comunidade, o desafio proposto envolvia o levantamento de dados 

básicos da comunidade empoderada pelo Projeto Cíclica e identificar problemáticas 

presentes na comunidade e no Galpão, onde esta, trabalha. 

  

1.2 Visita a comunidade e realização das demandas: 

Para esta atividade, foram realizadas visitas ao Centro de Triagem, na qual o 

gerente do setor levou os interessados ao local e os apresentou à Presidente da associação e 

aos demais membros presentes no local no momento da visita. Em virtude de conflitos 

quanto à horário da faculdade, duas visitas foram necessárias, uma no turno da manhã e 

outra no turno da tarde, onde os participantes optaram pelo turno que lhes favorecia. Na 

visita, houve a aplicação de questionários elaborados pelos participantes, os quais 

continham perguntas objetivas e discursivas, nas quais foram abordadas variáveis como 

idade, escolaridade, renda, atuação do Projeto Cíclica, maiores dificuldades encontradas no 

Centro de Triagem. 

  

1.3 Desafios enfrentados, experiências e aprendizados: 

Durante a realização do desafio, é notório algumas dificuldades, os conflitos de 

horário para a realização da visita, a elaboração dos questionários e aplicação destes. 

Entretanto, o desafio foi de grande aprendizado, pois durante a aplicação do 

questionário, tem-se a oportunidade de conhecer os trabalhadores e suas histórias de vida, 

seus desafios diários e trabalho desenvolvido na associação, além de conhecer o local onde 
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é realizada a triagem dos materiais, sua estrutura física e administrativa, sendo possível 

chegar ao objetivo do desafio. 

Dessa forma, o desafio foi de sumo valor pessoal, acadêmico e profissional, pois 

coloca os participantes em contato com uma realidade desconhecida por muitos e 

marginalizada pela sociedade. Neste sentido, percebe-se o quão é importante usar o 

conhecimento adquirido na vida acadêmica, enquanto estudantes, para a melhoria de vida e 

trabalho dessas comunidades, não usando apenas para benefício próprio enquanto 

profissionais, mas disseminando-o, gerando inclusão social, ganhos ambientais e 

movimentação econômica. 

    

2. DESAFIO DE GESTÃO PRODUTIVA 

2.1 Atividade proposta pelo setor de Produção: 

No desafio do setor de Gestão Produtiva, o objetivo era realizar uma análise inicial 

do serviço a ser oferecido pelo Cíclica de consultoria ambiental, gerenciamento de resíduos 

sólidos e educação ambiental. 

Para alcançar tal objetivo, os participantes deveriam pesquisar serviços e 

diferenciais de empresas do mesmo ramo do Projeto, assim como o valor de mercado dos 

mesmos, analisando como funciona a padronização de seus serviços e o que poderia ser 

implantado para melhoria dos serviços oferecidos pelo Cíclica. 

  

2.2 Dificuldades enfrentadas no processo de implementação da tarefa: 

Durante a realização da pesquisa, a maior dificuldade foi quanto aos valores de 

mercado dos serviços ofertados, pois a maioria das empresas não disponibilizam seus 

valores, mas possuem um formulário de cotação para gestão de resíduos com o envio do 

orçamento sendo realizado posteriormente por email. Outro impasse foi o de identificar 

serviços para implementação no cíclica, visto que alguns não se enquadram à realidade da 

comunidade com a qual o projeto trabalha. 

  

2.3 Aprendizados: 

Entretanto, o desafio foi bastante esclarecedor quanto à importância da gestão dentro 

de um projeto, tendo em vista que o controle, a administração, a estruturação dos serviços e 

captação de recursos e valores são geridos por este setor, onde o objetivo é o crescimento. 
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Ademais, se fez mais evidente como é realizada a padronização dos serviços da comunidade, 

assim como a execução dos demais serviços ofertados pelo Projeto, além da coleta seletiva 

feita pela comunidade. 

  

3. DESAFIO DE PARCERIAS 

3.1 Atividade idealizada pelo setor: 

No setor de Parcerias, o desafio consistia em realizar um mapeamento de possíveis 

parceiros para o Projeto, apresentando as contrapartidas de ambos, e ao final, vender o 

Projeto Cíclica para um parceiro fictício, representado pelos membros do Projeto. 

  

3.2 Processo de efetivação da tarefa: 

Primeiramente, foi realizada uma análise de locais que geram um grande número de 

resíduos, a logística, sua localização e contrapartidas que poderiam oferecer ao Cíclica. Em 

seguida, foram levantadas informações inerentes ao Projeto, como em qual comunidade ele 

atua, suas atuais parcerias, e demais serviços que são ofertados, como educação ambiental, 

o acompanhamento da gestão de resíduos sólidos da empresa, pacotes visuais de 

conscientização, entre outros. 

  

3.3 Desafios e aprendizados: 

Durante a execução do desafio, surgiram dificuldades em relação à falta de análise 

quanto à logística e contrapartidas, por falta de maior conhecimento no assunto, visto que 

devem ser interessantes tanto para a comunidade quanto para a realização dos demais 

serviços oferecidos pelo Projeto. 

No entanto, o desafio agregou ainda mais conhecimento sobre o projeto, visto que é 

necessário o levantamento de informações para a venda do mesmo, além da mentoria que 

pode nos orientar sobre como é feita a identificação de um parceiro em potencial para o 

Cíclica. 

  

4. DESAFIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4.1 Atividade proposta pelo setor: 

No desafio de Educação Ambiental foi estabelecida a elaboração de uma 

apresentação com uma dinâmica sobre um determinado assunto para um público estudantil 
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específico. Com isso, os participantes do desafio tinham que desenvolver à dinâmica 

dentro de um tema proposto, e montar uma apresentação de acordo com um tema 

relacionado ao Meio Ambiente. 

  

4.2 Elaboração da dinâmica e objetivos: 

A elaboração da dinâmica tinha objetivo principal de explorar a ODS 11 (Cidades e 

Comunidades Sustentáveis), a principal ODS do Cíclica. Além de, aplicá-la na dinâmica de 

vivências com a cidade, no caso, a cidade de Belém. Com isso, atribuir tanto o 

conhecimento de assegurar e tornar a cidade mais sustentável, com ambientes mais 

positivos, salvaguardando o patrimônio natural como educando todas as faixas etárias a 

estarem proativos na relação com os resíduos sólidos, assim como também a educação 

ambiental. 

  

4.3 Resultados e Aprendizados: 

O desafio construiu uma sensibilidade perante os problemas demonstrados nas 

pesquisas e na realidade, vivenciada na cidade, após a participação no Trainee do projeto 

Cíclica. Agregou uma busca mais consciente nos usos e destinações do resíduo sólido, bem 

como, a participação nas discussões da aplicação de uma educação ambiental mais atuante 

e representativa. Concomitantemente, desenvolveu um olhar mais crítico e sistemático a 

partir da área profissional e como é possível agregar a toda uma estrutura administrativa, 

não só isso, mas como as ODS's do projeto Cíclica impactaram uma eficiente 

interdisciplinaridade entre o desafio, o caráter pessoal, profissional e acadêmico. 

  

5. DESAFIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA 

5.1 Desafio do setor: 

O desafio para a área de Mídias do Projeto Cíclica consistiu na elaboração de um 

"Selo Verde". Foi deliberado liberdade criativa durante o período de desenvolvimento  com 

a observação, levantada pela equipe, do cuidado com a identidade estabelecida do projeto 

em questão. 

 

5.2 Desenvolvimento do selo: 
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Após o esclarecimento do desafio foram levantados três pontos iniciais para a 

preparação e organização do desenvolvimento do Selo Verde. Os três pontos se dividiram 

na importância de constituir o selo verde, o objetivo e a sua a sua aquisição. Por meio, foi 

observada uma grande estruturação de normas e compromissos estabelecidos por diversos 

países e empresas que viram como uma ferramenta de conscientização e práticas 

empreendedoras em decorrência do contexto de degradação do meio ambiente pelo 

homem. 

  

5.3 Aprendizados: 

Contudo, a proposta foi de grande relevância para entender a atuação de diversos 

setores para promover uma sensibilização coletiva e a busca por comprometimento social, 

cultural, econômico e ambiental. Dentro desse panorama de pesquisas é interessante a 

percepção da integração do conhecimento de impacto ambiental e como ele está presente 

no projeto Cíclica através dos projetos desenvolvidos nos últimos ciclos e como ele refletiu 

nas propostas dos desafios no período do Trainee. 

  

DESAFIO FINANCEIRO 

O desafio financeiro consistiu em transformar trinta reais em trezentos reais. Dentro 

do desafio foi observado a criatividade, a gestão de pessoas, financeira e o engajamento 

dos membros no período estabelecido no Trainee. Aliado a esse ponto foi agregado nas 

discussões de levantamento a busca de um público-alvo para restringir o campo de idéias. 

A proposta final para multiplicar o valor de trinta reais foi dividida em duas idéias, 

vendas e sorteios. Então, foi desenvolvido meio para divulgação tanto do sorteio quanto 

das vendas. O prêmio foi escolhido pela característica do público, relação custo-benefício e 

a locomoção para se usufruir o prêmio. As vendas se concentraram nos locais de estudo 

dos participantes e encomendas externas o que gerou um retorno de pedidos maior do que 

o planejado e motivando os membros a finalizar o desafio. 

Com isso, se observou que o não completar do desafio foi por conta da 

incompatibilidade de horários e comunicação entre os membros. O desafio foi de grande 

importância para a construção de liderança, gestão do tempo entre o desafio financeiro e a 

rotina estudantil dos membros. 
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AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO 

A avaliação funcionou em formato de exposição, os membros efetivos do Cíclica, o 

vice presidente de projetos e o presidente da Enactus UFPA,  se encontravam presentes 

para avaliar de forma efetiva as demandas propostas pelos participantes e levantar 

feedbacks sobre as apresentações individuais. As avaliações do processo seletivo foram 

pontos muito importantes no processo de aprendizagem e de resultados de todos os 

participantes do Trainee. Além disso, trouxe para os membros a experiência de trabalho 

em diversas áreas. Ademais, as apresentações trouxeram confiança, domínio de palco e 

domínio da oratória para a maioria dos participantes do período Trainee. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o término do programa Trainee do projeto Cíclica, pode se constatar que o 

treinamento oferecido pelo projeto foi de grande aprendizado para consolidar experiências 

no âmbito acadêmico e profissional dos participantes 

O programa Trainee trouxe uma visão clara do funcionamento de um projeto 

ambiental, e os impactos sociais e econômicos que são efetivados na comunidade. 

Ademais, agregou conhecimentos de índole social, conhecimentos estes que, servirão para 

a formalização de um profissional bem qualificado. 

Além disso, ficou claro o sucesso do treinamento realizado, constando que outros 

possíveis Trainees  poderão ser realizados futuramente  dentro do projeto. 

  

  

 


