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Resumo 

Este trabalho teve como escopo apresentar um relato de experiência do Processo Trainee do Time Enactus 

UFPA, verificando como o mesmo ocorre e quais os impactos na vida dos membros que se candidatam à 

vaga. A relevância desse estudo se deu, em especial, por ter sido desenvolvido por um membro que realizou 

o processo recentemente. Dessa forma, no decorrer do relato foram abordados tanto os aspectos positivos 

quanto os negativos dessa realização. Além disso, foi proposto um modelo que visa reduzir a gama de 

membros que não conseguem passar na fase de seleção mesmo tendo bastante potencial ou que, mesmo 

tendo sido aprovados, tiveram dificuldades no período de adaptação ao time, ocasionando uma evasão dos 

membros do projeto. 
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Abstract 

This paper aimed to present an account of the experience of the Trainee Process of the Time Enactus UFPA, 

verifying  how it occurs and the impacts on the lives of members who apply for the vacancy. The relevance 

of this study was given in particular to have been developed by a member who recently completed the 

process. In this way, during the report, both positive and negative aspects of this achievement were 

addressed. In addition, a model has been proposed that aims to reduce the range of members who are not 

approved in the selection phase, even though they have enough potential, or who, even if approved, had 

difficulties during the period of adaptation to the team, causing an evasion of project members. 
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INTRODUÇÃO 

Durante o segundo semestre de 2018 foi dado início ao Processo Seletivo 2018.2 do Time Enactus 

UFPA, tendo como finalidade recrutar novos membros do projeto. Além disso, o processo de trainee é 

também responsável por promover o crescimento profissional dos participantes e proporcionar um 

entendimento diferente do que é experimentado em sala de aula, enriquecendo de várias formas os que 

participam desse desafio. 

O processo como atualmente é estruturado é dividido em três fases, a primeira consiste em preencher 

um formulário contendo o Golden Circles (um formulário no qual será usado para verificar o interesse do 

candidato pelo Time e ter uma ideia do perfil da pessoa), a segunda consiste em entrevistar os candidatos 

já selecionados na primeira fase onde será verificado mais afundo os motivos, e será traçado de forma 

detalhada o perfil de cada membro e a terceira fase é o processo trainee que consiste em duas semanas de 

atividades voltadas ao empreendedorismo social, no qual as equipes são separadas de forma a ficar com um 

membro conselheiro a fim de guiar os membros em treinamento e verificar as potencialidades do mesmo, 

sendo a vitória da equipe irrelevante para definir quem entra no time Enactus UFPA.  Esse processo é 

positivo em vários quesitos, possuindo um bom grau de eficácia, no entanto não está isento de melhorias. 

 Dessa forma, no decorrer do relato, serão realizadas observações sobre o processo, além de 

propostas de possíveis melhorias sendo estas com a finalidade de aumentar o grau de precisão na escolha 

dos membros aptos que tenham o perfil do Time Enactus UFPA: liderança, comprometimento, resiliência 

e responsabilidade. 

 

1. O PROCESSO TRAINEE 

O processo de seleção se inicia com o Golden Circle, uma metodologia criada para mapear formas 

de pensamento e comunicação que tenham intuito de causar impacto no mundo. O processo ocorre com 

resposta de três perguntas de cunho pessoal, posteriormente o candidato deve escrever uma pequena 

redação explanando os motivos que o levaram a querer ingressar no time Enactus UFPA. Após isso, inicia-

se a fase de entrevistas (momento no qual os candidatos são entrevistados pelos membros do time). Ao ser 

aprovado nessas fases, o candidato torna-se apto a participar do Trainee. 

O Trainee se inicia com a alocação do candidato em grupos com outros participantes, podendo haver 

de cinco até dez pessoas em cada grupo. Nessa divisão, será eleito um membro conselheiro escolhido pelo 

próprio Time que terá a função de auxiliar os outros participantes. 

2. O AMBIENTE DO PROCESSO TRAINEE 
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Como Durkheim (2009) menciona  no livro “As regras do método sociológico”, o indivíduo não é 

uma pequena parte de algo muito maior que ele próprio, para contextualizar a opinião do autor considero 

que os integrantes de uma sociedade no modelo de organismo social como partes que colaboram para o 

funcionamento de um todo, ou seja, suas ações são direcionadas buscando o bem comum. 

Sendo assim, podemos conceber que cada pessoa tem uma função bem definida e que ela deve 

colaborar conforme é estabelecido pelas normas impostas da sociedade. Ao imaginar um ambiente onde as 

pessoas não se conhecem, mas precisam demonstrar habilidades, competências e trabalho em equipe e ao 

mesmo tempo se preocupem com sua avaliação e imagem perante todos do grupo, surgem então alguns 

questionamentos: Como a equipe formada irá se tornar funcional e prosperar? Quais papéis cada membro 

irá assumir? O papel assumido condiz com o membro? Muito provavelmente por falta de cooperação das 

partes envolvidas haverá uma quebra no que é esperado pelo sistema e o mesmo não irá impulsionar os 

membros para algo concreto. 

 Portanto, uma solução plausível e defendida por vários filósofos como Maquiavel (2004) em "O 

Príncipe" é colocar uma figura de liderança a fim de coordenar a organização como um todo. No entanto, 

é difícil promover essa função, uma vez que a competitividade estimula que a maioria dos participantes 

almejam alcançar esse cargo por estarem em constante avaliação. 

Apresento então uma problemática percebida por mim a respeito do processo de seleção do time: 

ao ser feita a triagem dos potenciais membros, podem ser classificados entre excelentes e os que 

provavelmente não conseguirão se adaptar com êxito. Dou destaque a uma problemática: por vezes alguns 

membros com potencial para ingressar no time não são selecionados, enquanto outros com menos potencial 

adentram o Time. 

 

3. PERCEPÇÃO INDIVIDUAL A RESPEITO DO PROCESSO AVALIATIVO DO TIME 

ENACTUS UFPA 

Assim, com base nessa experiência em participar da Gestão de uma equipe foi notado que igual 

como se pontua peças no xadrez podemos classificar as pessoas que participam do trainee de acordo com 

uma pontuação, que seria o seu grau de importância em determinado grupo. No livro "O Xadrez e a Arte 

da Guerra" as lições de Sun Tzu são empregados determinadas posições estratégicas para conseguir a vitória 

no xadrez, e como Jonathan Simon Speelman (1981 Analysing the Endgame), matemático, escritor inglês 

e Grande Mestre de Xadrez definiu, é possível saber se estamos na reta final quando o número de peças no 

tabuleiro tem uma determinada soma. Portanto, atribuindo o sistema 1-3-5-9 para a pontuação das peças 

podemos fazer o mesmo para membros de trainee, sendo os membros que recebem a nota 9 de maior 
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importância e os que recebem a nota 1 de menor relevância à equipe. Dessa forma, imaginando uma equipe 

de 7 pessoas, a questão a ser respondida é: será que uma equipe de 7 pessoas com nota 9, faz um grupo ser 

melhor do que um que possua variedade entre os valores dos membros? 

 Ao entrar em contato com membros que fizeram o processo seletivo atualmente considero que uma 

equipe com divisão e espaçamento em seus valores têm mais chance de obter sucesso e ter a maior 

aprovação de membros do que uma equipe que possuem somente excelentes membros. Ou seja, diferente 

da premissa popular de que um grupo não é melhor que seu membro mais fraco, no processo trainee do 

Time Enactus UFPA – por não termos atividades e setores bem definidos e as atividades serem 

extremamente rápidas e dinâmicas e não conhecermos os membros considerados mais fracos – muitas vezes 

bons líderes trabalham bastante e dão destaque a pessoa com menos esforço por estarem integradas no 

mesmo grupo, e membros considerados bons abandonam o projeto ou não tem tanto destaque por não se 

sentirem úteis devido a estarem em grupos na qual a ânsia por proatividade é demasiadamente grande e não 

há espaço para o mesmo criar, liderar e inovar. 

Dessa forma, podemos ver que existem um limite nessa dispersão, ainda usando um grupo formado 

por  sete (7)  pessoas se todas tem um valor nove (9), a pontuação em peso do grupo será de 63, e se todos 

forem um (1) a pontuação será nove (9) , mas o limiar que garante que um grupo terá uma estrutura para 

acolher e desenvolver membros bons e filtrar os ruins está entre esses limites, onde se houver um excesso 

no limite superior tendendo ao número 63 membros bons serão prejudicados e os ruins podem se erguer e 

se houver falta no limite inferior tendendo a nota 9, tanto membros bons quanto ruins serão prejudicados. 

Ademais, vale ressaltar que o sistema de atribuição de notas citado acima, é definido da seguinte 

forma: 

1 - São membros que não possuem muita relevância para equipe, mas ainda assim podem vir a 

surpreender e designar algumas funções interessantes; 

3 - Membros esses que designam bons papéis tem a vontade de trabalhar, mas não se sentem 

motivados a isso; 

5 - São membros ótimos, e com um grande potencial e motivação, mas que podem acabar se 

perdendo durante o processo; 

9 - São membros excelente, e líderes natos que sempre tomam a frente do projeto e procuraram 

exercer as funções com maestria; 

Essa pontuação não é algo visível ou que exista no processo Trainee, é algo observado durante o 

processo sendo imposto diretamente ou indiretamente a todos que participam dessa seleção. Portanto a 

definição da pontuação foi percebida da seguinte maneira: 
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1 (Razoável)→ A pessoa mostrou interesse, mas poderia ter feito mais; 

3 (Bom) → A pessoa mostrou interesse e capacidade na área; 

5 (Ótimo)→A pessoa mostrou interesse e capacidade na área ainda conseguindo inovar; 

9 (Excelente) → A pessoa é um definitivo membro do time Enactus UFPA; 

 

4. EFEITOS DO PROCESSO AVALIATIVO NO DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES 

Como dito, estar no Time Enactus UFPA e ter a honra de participar do trainee, são processos bem 

diferentes, o que pode vir a prejudicar novos membros que estão iniciando. Onde de um lado temos algo 

que será criado do zero e do outro temos novos integrantes tendo que se adaptar a algo grande e que já tem 

uma história e normas bem definidas. A partir de minha experiência e do que foi observado aos novos 

integrantes que foram aprovados e passaram do trainee para o time, pode-se verificar que a maioria senão 

todos os membros novos, principalmente os membros que se enquadram no perfil de notas três e cinco 

passam por alguns estágios de adaptação, sendo esses: Conhecimento, Adaptação e Sinergia. 

A fase de conhecimento, se refere ao processo no qual o indivíduo vai conhecer o projeto e as 

metodologias. Nessa etapa temos algumas instabilidades, nas quais os participantes podem se adaptar ou 

não, é aqui que a motivação pode surgir e o interesse para com o projeto poderá aumentar bastante. No 

entanto, em alguns casos isso ocorre não por culpa do projeto ao qual o membro foi designado ou pelo 

Time, mas sim por uma quebra de expectativa ou uma compreensão errada do que é de fato fazer parte 

desse Time. 

Isso ocorre pois o membro vivenciou o trainee, e participou durante três ou duas semanas de trabalho 

árduo, mas pode por vezes não ter compreendido o que realmente é trabalhar pra equipe Enactus UFPA. 

Geralmente, a pessoa que chega nessa fase ainda não tem ciência ou conhecimento sobre o seu papel de 

fato no time e não basta saber que ela é responsável pelas vendas ou por criar algo. Se ela não tiver a devida 

orientação ela pode perder o apreço ou nem mesmo criar afinidade ao projeto e assim o Time estaria 

perdendo um membro em potencial. 

Adaptação diz respeito quando o novo integrante já tem ciência do que é o Time Enactus UFPA e 

de qual é o seu papel na mesma, mas ainda não se acostumou ao ritmo das tarefas que por muita das vezes 

difere das tarefas e rotinas realizadas em um estágio, trabalho ou dos estudos como um todo. Esse estágio 

que é definido se o membro vai continuar ou não no processo. A sinergia é quando finalmente o indivíduo 

se tornou membro eficaz, aqui ele já sabe muito bem qual o seu papel e se tornou uma peça do organismo 

social, podendo trabalhar em conjunto com todos os outros. 
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

Em vista do que foi exposto podemos abordar a proposta de melhoria do processo Trainee, poderia 

ser citado aqui os 5Cs da sobrevivência de trabalho e  várias metodologias de avaliação de grupo em geral, 

porém esse trabalho procura trazer um método novo e aplicado somente ao trainee do Time Enactus UFPA, 

levando em consideração minha experiência. Como dito neste trabalho, o resultado de um Trainee 

incompleto repercute por algumas semanas e até mesmo por meses no projeto. 

A entrevista deverá ser responsável por fazer a triagem de membros, garantindo que eles fiquem em 

equipes na qual possam prosperar, por isso a atribuição de uma pontuação ou colocação se faz necessária. 

Os fatores que devem ser obtidos na entrevista de forma direta ou indireta são: Produtividade referente a 

uma pessoa ser objetiva no que faz e conseguir realizar as tarefas de uma forma ou de outra. Resiliência 

que é o fato de uma pessoa ser capaz de se adaptar. Responsabilidade é o fato do quão bem uma pessoa 

assume compromissos e vai até o fim deles. Independência que está ligado à autonomia. 

Assiduidade/pontualidade, algo extremamente difícil nos dias de hoje, mas de suma importância para uma 

equipe. As perguntas a serem feitas não serão abordas para evitar que o avaliador se prenda a elas, e não 

sinta liberdade de criar, o que deve ser ressaltado é que o mesmo tem que formular as perguntas e 

metodologia a fim de encaixar os membros nas áreas citadas acima. 

Tendo todos os membros sido catalogados, no processo trainee começa a segunda fase que consiste 

em criar dinâmicas em grupos, sendo separados em equipes que consistirá em pessoas que possuam 

habilidades complementares aos seus parceiros, dessa forma equilibrando o grupo e garantindo a harmonia. 

Aqui também será verificado se realmente a pessoa condiz com o que ela disse ser, por exemplo, se  o 

entrevistador classificou ela como uma pessoa com alto grau de responsabilidade e durante o processo ela 

mostra o contrário, sua nota será pautada referente ao que ela foi definida pela banca avaliadora, ou seja, o 

indivíduo avaliado terá uma nota geral que será embasada somente em suas habilidades. 

Na terceira fase os grupos vão ser separados de acordo com a nota obtida por cada um e por suas 

áreas de atuação. Uma pessoa que disse querer fazer parte da área de Marketing do time Enactus UFPA, 

teve como habilidade ressaltada Responsabilidade e Produtividade, e obteve uma nota nove (9) na avaliação 

em grupo deverá ser alocada em um grupo que tem baixa nessas habilidades. A fim de nivelar a todos, a 

soma dos pesos dos integrantes não deve ultrapassar o limite superior definido. Portanto, deve-se rever a 

metodologia de avaliação atual a fim de maximizar o número de membros realmente aptos a entrar no 

projeto e filtrar membros que não possuem a característica do Time Enactus UFPA 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Em vista desses problemas que transcendem o processo de três semanas do trainee e acabam 

afetando os membros interinos do Time Enactus UFPA fica a necessidade de se rever conceitos e métodos 

de avaliações que, embora possam ser baseados em tradições e ter uma margem de sucesso e eficiência de 

quase 90% ainda, como dito anteriormente, podem e devem ser melhorados. Sendo assim, uma proposta 

de melhoria, e uma exposição do problema enfrentado por algumas pessoas que passaram pelo processo. 

Assim, no que diz respeito ao método de avaliação atual podemos encontrar brechas que acabam 

por não valorizar os membros que de certa forma tem o perfil do Time Enactus UFPA, por detrimento de 

falhas no processo de avaliação como já ressaltado, que começa no preenchimento do Golden Circles e se 

estende até quando membro já ter sido aprovado e estar realizando atividades em algum projeto ou área. 

Porém, a mudança pode e deve acontecer a fim de sempre procurar renovar e se reinventar. 

Nesse sentido, mesmo não sendo possível recuperar membros que abandonaram o Time Enactus 

UFPA afetado por esse problema, poderemos receber os novos membros com uma estrutura e suporte 

melhor que antes. Embora, haja a dificuldade de designar membros interinos, alumminis e etc. para realizar 

a mentoria dos novos membros depois do trainee ainda sim essa proposta se faz válida devido ao fato de 

melhorar a base de todo o Time Enactus UFPA que seria a iniciação dos novos membros. 
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