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Resumo 

O presente relato de experiência tem como intuito de discorrer e refletir sobre a experiência de 

aplicação de um processo interno de Trainee dentro do Projeto Cíclica, ocorrido em conjunto 

com o Processo seletivo 2019.2 do Time Enactus UFPA, a partir de pesquisas de opinião 

tanto dos avaliadores quanto dos candidatos. Dessa forma, percorrer-se-á as condições, nas 

quais o Programa foi aplicado, toda sua estrutura, além de considerações feitas por todos os 

participantes. Com esse relato, pretende-se demonstrar os benefícios trazidos por esse 

Processo, entre eles, uma melhor visão dos avaliadores em relação aos perfis dos candidatos, 

o maior envolvimento dos futuros membros com o Projeto e por fim, contribuir para o 

aprimoramento dos processos de recrutamento nos demais projetos da rede. 
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Abstract 

This experience report aims to discuss and reflect on the experience of applying an internal 

Trainee process within the cíclica project, which occurred in conjunction with the 2019.2 

selective process of the Team Enactus UFPA, from research Opinion of both evaluators and 

candidates. In this way, the conditions, in which the program was applied, all its structure, and 

considerations made by all the participants. With this report, we intend to demonstrate the 

benefits brought by this process, among them, a better view of the evaluators in relation to the 

profiles of candidates, the greater involvement of future members with the project and finally, 

contribute to the improvement Recruitment processes in the other projects of the network. 
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INTRODUÇÃO 

No dia 04 de abril de 2019, foi aberto o Processo Seletivo 2019.2 do Time Enactus 

UFPA, utilizando a abordagem Headhunting, com o objetivo uma captação rápida e eficaz de 

novos membros, possuindo como diferencial a participação somente de pessoas indicadas por 

membros ativos do Time. 

Em paralelo a esse período o Projeto Cíclica se encontrava em uma situação incomum, 

a necessidade de entrada de um grande volume de membros. No total, foram solicitados 7 

integrantes novos, os que se não alinhados, poderiam levar à uma diminuição significativa do 

fluxo de atividades do Projeto. Este cenário levou o Projeto a pensar em novas formas de 

avaliação dos candidatos, que pudessem se encaixar ao Headhunting, sem comprometer seu 

andamento, permitindo uma melhor escolha e inserção dos futuros membros. 

Dessa forma, o Projeto Cíclica implementou o Programa Trainee – Cíclica 2019.2, um 

método interno de seleção organizado pelos próprios integrantes do Projeto e envolvendo 

somente os candidatos aprovados no Headhunting, que escolheram o Cíclica. 

 

A PROBLEMÁTICA DO PROJETO CÍCLICA 

No mesmo período em que iria começar a ocorrer o Headhunting, o Projeto Cíclica 

contava com um número pequeno de membros para suas atividades, além disso o mesmo 

passava por uma reestruturação. Anteriormente, o Projeto se dividia em três setores, sendo 

eles denominados Comunidade, Parcerias e Gestão Produtiva, no entanto, com a expansão das 

atividades do projeto, tornou-se necessária a abertura de mais setores, definidos como 

Marketing e Educação Ambiental.  

Cada setor dispunha de um gerente, sendo o mesmo um membro efetivo, exceto 

Marketing, cuja a pessoa iria entrar futuramente pelo processo seletivo, sendo um total de 5 

membros ativos no Projeto além do líder, Gestão produtiva ficou como possuidor de dois 

membros. No entanto, com um fluxo intenso de atividades, o grupo avaliou a entrada de 

novos membros. 

A quantidade de novos membros foi definida segundo as demandas de cada setor, 

sendo dividida em, 1 membro para Parcerias, 2 membros para Gestão Produtiva, 2 membros 

para Comunidade, 1 membro para Educação Ambiental e 1 membro para Marketing. Diante 

desse cenário, o grupo ficou temeroso com a entrada desse volume grande de membros e sua 

inserção na dinâmica do Projeto, pois, poderia dificultar o andamento das atividades, além de 
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se mostrar evidente a necessidade de uma participação ativa de todos os membros no processo 

de escolha dos futuros membros de seus setores.  

 

HEADHUNTING 

O processo seletivo Headhunting 2019.2 do Time Enactus UFPA teve início no dia 04 

de abril de 2019, com o envio de um documento explicando e detalhando todas a vagas 

disponíveis nos projetos e áreas do Time, assim como um formulário de inscrição. O 

formulário deveria ser preenchido com informações como nome completo, curso, idade, email 

e número para contato, além disso, o candidato deveria responder ao Golden Circle, 

metodologia utilizada comumente pelo Time Enactus UFPA, e indicar sua área ou projeto de 

interesse, assim como o cargo almejado, sendo possível determinar uma primeira e segunda 

opção por candidato. 

Esses documentos só seriam enviados para pessoas indicadas por membros ativos do 

Time Enactus UFPA, de forma a alcançar pessoas que já apresentassem potencial e perfil para 

os projetos e áreas, e assim pudessem ser inseridas de forma mais rápida nas atividades. 

Após o preenchimento do formulário, os candidatos eram encaminhados para 

entrevistas com dois membros do projeto ou área escolhidos. Ao final do processo foram 

escolhidos 11 candidatos para prosseguirem para a próxima etapa, o Programa Trainee - 

Cíclica 2019.2 

 

O PROGRAMA TRAINEE - CÍCLICA 2019.2 

 O Programa Trainee teve seu início no dia 19 de abril de 2019, consistindo em duas 

semanas de desafios, mentorias e atividades, nas quais os candidatos interagem diretamente 

com os membros do grupo e tem a oportunidade conhecer mais a fundo o Projeto, a fim de 

facilitar sua avaliação e inserção. 

A estrutura do trainee  

O Programa Trainee foi estruturado de forma que cada setor do Projeto pôde 

desenvolver um desafio relacionado a suas atividades e que possibilitasse a análise de 

habilidades específicas necessárias para sua área, como o setor de Marketing não possuía um 

gerente, a elaboração de sua atividade foi realizada pelo líder do departamento de Marketing 

do Time Enactus UFPA. Além disso, foi desenvolvido um desafio em grupo, voltado para 

captação de recursos, sendo esse de participação de todos os candidatos. 
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Os candidatos tinham acesso a todos os membros do projeto Cíclica para sanar 

eventuais dúvidas, mentorias e possíveis problemas que viessem a ocorrer durante o Trainee. 

Cada desafio tinha como mentor o gerente do seu respectivo setor, exceto o desafio em grupo, 

no qual foram definidos mentores diferentes para cada grupo. 

Durante o Programa, foram realizadas, uma palestra inicial de apresentação do Projeto e 

abertura do Trainee e a apresentação dos desafios, uma reunião presencial com os membros 

do Projeto, de forma a fornecer mentorias, duas visitas, não obrigatórias na comunidade na 

qual o Projeto atua, uma reunião com o Time Enactus UFPA, para conhecerem seu cenário 

atual, uma ação de educação ambiental, aberta para qualquer candidato, e por fim, uma tarde 

para a exposição de propostas e resultados dos candidatos para todo o Projeto, assim como 

para outros membros do corpo executivo do Time Enactus UFPA. 

Desafios 

 Durante o Trainee, cada participante poderia escolher os desafios que gostaria de 

realizar, não havendo número mínimo ou máximo. No entanto, o de captação de recursos era 

obrigatório. Os desafios de cada setor eram de cunho individual, sendo listados brevemente 

abaixo: 

a. Parcerias - O desafio do setor consistia em procurar, identificar, analisar e 

viabilizar um possível parceiro para o projeto, incluindo justificativas em relação a 

escolha do parceiro. 

b. Gestão Produtiva - O desafio do setor consistia em definir como funciona a 

padronização de serviços no gerenciamento de resíduos sólidos, utilizando como 

base pesquisas e referências de empresas da área. 

c. Comunidade - O desafio do setor consistia em realizar um levantamento de dados 

básicos da comunidade e identificar uma problemática pela qual estão passando. 

d. Educação Ambiental - O desafio do setor consistia em elaborar e apresentar uma 

dinâmica a ser trabalhada em uma escola, sobre o tema Resíduos Sólidos e 

apresentar as etapas da dinâmica escolhida.  

e. Marketing - O desafio para a área de mídias consistia na criação de um "selo 

verde" para o Projeto Cíclica. 

O desafio de captação de recursos, foi instituído para analisar a aptidão 

empreendedora dos participantes, sua criatividade e principalmente, trabalho em equipe. O 
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desafio consistia em transformar R$30,00 em R$300,00, para isso, os participantes foram 

divididos em três grupos, os quais possuíam um mentor exclusivo, membro do Projeto. 

Foi repassado para os participantes um documento contendo a descrição de cada 

desafio, assim como seu método de avaliação e as regras gerais do Programa Trainee. 

Posteriormente, foi enviado um formulário no qual os participantes indicaram os desafios que 

gostariam de participar, no entanto, o eventual acréscimo ou retirada de um desafio era 

totalmente possível, desde que comunicasse alguém do Projeto.  

Avaliação 

 As avaliações dos candidatos foram realizadas em duas frentes: uma referente ao 

desafio do setor escolhido, e a outra relacionada ao seu desempenho no desafio de grupo. Em 

relação às atividades individuais, suas avaliações foram realizadas durante todo o período do 

Trainee até a apresentação dos resultados, levando em consideração o engajamento dos 

candidatos, suas buscas por informações, capacidade de lidar com assuntos desconhecidos, e 

por fim sua metodologia para obter os resultados apresentados ao Grupo. Para isso, foi 

necessário estimular a comunicação entre os candidatos e os membros do Projeto.   

 No desafio em grupo, sua avaliação foi relativamente mais simples, pois cada grupo 

possuía um mentor, o qual observava e auxiliava, quando solicitado, a elaboração da solução 

da problemática. Dessa forma, a análise da interação de cada grupo, o desempenho e 

engajamento de seus membros, assim como sua criatividade, proatividade, instinto 

empreendedor e organização se tornaram mais claras para os avaliadores.   

 

ANÁLISE DO PROGRAMA TRAINEE - CÍCLICA 2019.2 

 Após a apresentação dos resultados e escolhas dos novos membros, foi elaborado pelo 

corpo organizador do Trainee questionários, tanto para os participantes do Programa, quanto 

para os avaliadores, com o objetivo de analisar sua eficácia e aceitação. Os questionários 

possuíam perguntas discursivas como objetivas, de modo a permitir uma melhor abertura para 

os entrevistados expressarem suas opiniões.  

 Ressalta-se que o questionário destinado aos candidatos, foi aplicado independente de 

sua entrada ou não no Projeto Cíclica, além de suas respostas não serem identificadas, a fim 

de lhes proporcionar mais conforto ao responderem. 

Análise dos questionários aplicados aos participantes do programa trainee 
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 O questionário aplicado, foi produzido por membros do projeto Cíclica, com o intuito 

de fazer uma avaliação das experiências vividas pelos participantes do Programa. Dessa 

forma, o questionário foi estruturado na forma de perguntas de resposta aberta e perguntas 

objetivas. Nesse cenário, 100% dos entrevistados afirmou ser o seu primeiro processo seletivo 

para o Time Enactus UFPA, além disso, ao analisar o conhecimento dos participantes acerca 

do projeto Cíclica antes do trainee, muitos afirmaram conhecer pouco, ou apenas que envolvia 

empoderamento de uma comunidade de catadores e que era um projeto voltado para 

sustentabilidade. 

Ao analisar as dificuldades com as atividades propostas durante o período do 

programa, 60% dos participantes afirmou sentir dificuldade na realização dos desafios, 20% 

afirmou não sentir dificuldade e 20% talvez. Pode-se observar a partir dos questionários, que 

as principais dificuldades estavam relacionadas com: temáticas desconhecidas pelos 

participantes, gestão de tempo, conflito de horários com a faculdade e fluxo intenso de 

atividades.  

Foi questionado acerca da contribuição do Trainee para um maior conhecimento das 

atividades do Projeto, tendo 90% de respostas afirmando essa contribuição, e 10% 

concordando em parte. Ao perguntar sobre os aprendizados adquiridos em relação ao Projeto 

e comunidade, muitos citaram a nova visão em relação ao funcionamento da comunidade e 

como o Projeto se insere nesse contexto. 

Ao serem questionados se houve contribuição no âmbito pessoal, 100% dos candidatos 

afirmaram que sim, em diversos aspectos, principalmente em relação a suas visões sobre a 

sociedade, ao entrarem em contato com as histórias de vida da comunidade. Em relação à 

existência de contribuição em suas vidas profissionais, 100% dos participantes, afirmaram que 

o Trainee trouxe novas perspectivas sobre seu desenvolvimento profissional, em como 

conseguiram aplicar seus conhecimentos em atividades práticas, na forma em que precisaram 

desenvolver suas ideias, expor argumentos e melhorar sua gestão de tempo. 

  Por fim, quanto à satisfação com o Programa como um todo, 100% dos candidatos 

afirmaram que consideraram um bom método. No entanto, foram deixadas sugestões para 

melhorias, sendo elas, o aumento no número de mentorias, novos horários para as reuniões, 

controle no tempo das atividades de forma a evitar atrasos e incluir a visita à comunidade 

como parte obrigatória do processo. 

Análise dos questionários aplicados aos avaliadores do programa trainee 
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 O questionário aplicado teve como público alvo todos os avaliadores, sendo eles 

membros do Projeto e do corpo executivo do Time, possuindo perguntas tanto objetivas como 

discursivas. Nesse contexto, 100% dos entrevistados afirmaram que o Trainee proporcionou 

uma melhor escolha de futuros membros, citando ser uma avaliação pautada na análise da 

atuação dos participantes frente à desafios, não somente em uma entrevista, sendo possível 

identificar suas características e perfis de uma forma mais assertiva. No entanto, essa análise 

dependia do nível de interação dos participantes com o grupo, pois, quanto mais próximo dos 

avaliadores, mais fácil a identificação de seus perfis. 

 Ao analisar a metodologia que possibilitou aos participantes a escolha do desafios que 

gostariam de realizar sem restrição de número, houveram divergências, pois, uma parte 

acredita que essa abordagem não prejudicou o desenvolvimento do Programa, no entanto, 

outra parte pontuou que os candidatos que escolheram muitos desafios, acabaram por não 

realizá-los de forma eficaz, acarretando na desistência de alguns desafios e no não 

desenvolvimento completo de outros. 

 Em relação à contribuição do Trainee no âmbito pessoal e/ou profissional, todos os 

entrevistados concordaram que o Programa trouxe algo de novo para suas vidas, 

principalmente por assumirem uma posição de avaliador e orientador de um grupo de pessoas, 

contribuindo com uma melhor comunicação, liderança e principalmente uma melhor visão 

sobre si mesmos como profissionais, pois afirmaram reconhecer suas dificuldades e lacunas 

ao precisarem passar conhecimentos para outras pessoas. 

 Finalmente, 100% dos avaliadores consideraram o Programa Trainee satisfatório, e 

100% gostaria que ele fosse aplicado novamente no futuro. No entanto, sugeriram algumas 

modificações, entre elas, haver mais rigorosidade no controle de tempo de apresentação dos 

resultados dos candidatos e das atividades do Programa, possivelmente aumentar o número de 

mentorias e adicionar capacitações de comunicação e apresentação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o experimento, o projeto Cíclica pode constatar a melhorias trazidas no processo 

de seleção por meio processo interno de Trainee, que propiciou uma maior demonstração da 

seriedade do trabalho desenvolvido pelo grupo. 

O programa Trainee – Cíclica 2019.2 trouxe uma nova visão dos avaliadores, pois, 

possibilitou uma maior proximidade com os candidatos, de forma a observarem seus 
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desempenhos, orientá-los quando necessário e assim escolher com mais clareza os futuros 

membros de seus setores.   

Os participantes do programa Trainee demonstraram um maior envolvimento com o 

Projeto, aumentando seu engajamento com a causa, além disso, o conhecimento adquirido no 

processo em relação a dinâmica de funcionamento do grupo, acabou consequentemente 

facilitando sua inserção nas atividades do Projeto. 

 Apesar de ser a primeira experiência de aplicação de um programa interno de 

Trainee no Projeto Cíclica, foi constatado sua alta aceitação e eficácia tanto entre os 

integrantes do projeto, como entre os participantes, abrindo assim possibilidades para 

aprimorar esse processo seletivo, para reproduzi-lo em futuros recrutamentos. 

 Por fim, espera-se poder contribuir para o aprimoramento dos métodos de recrutamento de 

novos membros nos demais projetos da rede Enactus Brasil, a fim de ajudá-los em seu 

crescimento. 

 


