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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar a proposta de construção do
TECSUL 2019 à disciplina Gestão do Conhecimento, ministrada pelo Professor Dr. Gilson
Ditzel Santos, bem como à comissão organizadora da Inventum 2019. A Inventum é uma feira
promovida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, representada
atualmente por Géri Natalino Dutra e Marcos Vinícius De Bortoli, e que neste ano englobou o
TECSUL entre suas atrações.
Nesse sentido, é salutar iniciar evidenciando que a Gestão do Conhecimento aqui é
entendida como um conjunto de esforços, processos e tecnologias aplicado à criação,
administração,

compartilhamento

e

aplicação

de

conhecimento

(DAVENPORT;

MARCHAND, 2004). Tal conhecimento converge a um acumulado de informações
disponíveis às demandas necessárias de uma organização, dando sentido ao mesmo
(MEADOW; YUAN, 1997) e permitindo a sua expressão via competências em ação.
Assim, a Gestão do Conhecimento têm sido explorada no último ano do Curso de
Bacharelado em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com o
objetivo de reunir diferentes tecnologias e técnicas apresentadas aos acadêmicos durante os
anos anteriores e aplicadas agora a realização de um evento de grande porte, neste caso, o
TECSUL 2019, por meio de um grande compartilhamento de conteúdos e informações.
Para tanto, após a apresentação da ementa da disciplina, a turma 2019 foi orientada a
escolher um evento para a aplicação prática, ou seja, o exercício da Gestão do Conhecimento.
Para auxiliar a escolha, foram apresentados os trabalhos resultantes da disciplina nos anos
anteriores, a saber: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Com os relatórios em mãos, foram realizadas análises baseadas na metodologia de
Gestão de Projetos, via Guia PMBOK1, o qual permitiu a visualização de oportunidades,
dificuldades, fraquezas e forças dos eventos anteriores. Tais constatações foram
documentadas de maneira sintetizada, para uma fácil visualização através dos pontos
positivos e negativos de cada evento (os quais estão expostos no decorrer deste pré-projeto) e
foram utilizados para a tomada de decisão, com base nos eventos históricos das demais turmas
de Administração. A partir da decisão iniciaram-se os rastreamentos dos atores envolvidos
(CHOO, 2003) e das sugestões e possibilidades para o TECSUL 2019.

1

O guia Project Management Body of Knowledge é um conjunto de práticas na gestão de projetos organizado
pelo instituto Project Management Institute – PMI e é considerado a base do conhecimento sobre gestão de
projetos por profissionais da área.

1.1 Justificativa

O TECSUL é um evento que ocorre na região Sudoeste do Paraná e congrega
diversas áreas de conhecimento e interesses, visando o desenvolvimento regional, científico e
tecnológico. A construção de conhecimento e as trocas de experiências na área de gestão,
tecnologia e inovação, fortalecem o empreendedorismo local e potencializam os benefícios à
comunidade.
Tais características, somadas as experiências de sucesso das turmas anteriores com
esse evento e a experiência da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação com a Inventum,
tornaram o TECSUL 2019 um atrativo aos acadêmicos 4DM 20192. A consolidação dos dois
eventos (TECSUL e Inventum) foi representativa para dar confiança a escolha realizada.
A palestra de abertura do TECSUL em 2018, obteve a participação de mais de 1 mil
pessoas. E nesse ano, os números deverão ser ainda melhores, pois o TECSUL ocorrerá junto
a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco – Inventum 2019. É um desafio que
justifica sua própria escolha.
Na primeira edição, em 2013, a Inventum alcançou mais de 30 mil visitantes, quando
oferecia mais de 50 horas de programação; em 2015, na segunda edição, foram mais de 60 mil
visitantes, com mais de 100 horas de atrações; já em 2017, terceira e mais recente edição,
quando ocorreu a primeira edição da Campus Party realizada no Sul do Brasil, no formato
“weekend”, foram mais de 110 mil visitantes, com mais de 300 horas de programação. Em
2019 foram mais de 180 mil visitantes na Feira Inventum, espaço onde o TecSUL 2019 se
destacou contribuindo por meio de conteúdo de qualidade em mais de 50H de programação
distribuídos em 3 ciclos de palestras.

2

Os acadêmicos 4DM da Disciplina de Gestão do Conhecimento são: Álvaro, Andrea, Ariadene, Daniel,
Dionatha, Douglas, Eduarda, Emerson, Evelyn, Fernanda, Jhonatan, Joao, Karina, Marcos, Mari, Maria, Mateus,
Nicolas, Paloma, Pedro, Ricardo, Ronieverson e Laís.

1.2 Objetivos

O presente tópico apresenta os objetivos deste projeto. Nesse sentido, está
organizado com o objetivo geral e os objetivos específicos, norteadores e necessários para o
planejamento e a conclusão do projeto proposto.

1.2.1

Objetivo Geral
O objetivo geral deste projeto foi promover o evento TECSUL 2019 em parceria com

a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, englobando a organização,
execução, monitoramento e avaliação do evento, baseando-se nos conhecimentos adquiridos e
nas competências desenvolvidas por meio do Curso de Administração.

1.2.2

Objetivos Específicos
Em busca do objetivo geral, verificou-se necessário o delineamento dos seguintes

objetivos específicos:
•

Realizar análise histórica dos eventos organizados pelas turmas 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 do 4° ano de Administração – Disciplina
Gestão do Conhecimento, orientados pelo conteúdo Guia PMBOK;

•

Realizar escolha do evento a ser organizado e promovido;

•

Rastrear alvo, atores e eventos relacionados a escolha realizada, orientados pelo
modelo de Análise de Informações de Inteligência Estratégica Antecipativa
Coletiva. Apresentar os rastreamentos justificando as escolhas para TecSul 2019;

•

Realizar reuniões entre os acadêmicos periodicamente, documenta-las e
disponibilizar via moodle o conteúdo de modo organizado;

•

Participar das reuniões periódicas da Inventum 2019;

•

Escolher a temática, organizar atrações, equipes de trabalho, buscar parceiros,
patrocinadores e voluntários;

•

Executar o cronograma e as atividades estipuladas, monitorar e avaliar as
atividades e o evento;

•

Apresentar

resultados

Administrativo).

em

projeto

final

(Relatório

de

Encerramento

2. TECSUL: EDIÇÕES ANTERIORES

O TECSUL é promovido pela Prefeitura de Pato Branco, por meio da Secretaria
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A UTFPR é uma das instituições parceiras do
TECSUL, por meio da atuação dos acadêmicos do 4° ano de Administração que organizam
uma programação voltada à disseminação de conhecimento e interatividade.
Com edições anuais desde 2006, o evento vem estimulando a vocação inovadora e
aproximando a tecnologia da população. O evento tem como objetivo proporcionar discussão
de ideias, promover novas perspectivas, problemas e tendências nas diversas áreas do
conhecimento.

2.1 Rastreamento dos Eventos Anteriores

Para análise dos eventos anteriores, foram utilizadas como categorias de análise:
Escopo, Tempo/Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação. Estas
categorias fazem parte das 10 áreas de conhecimento que possuem conceitos, termos e
atividades

necessárias

para

os

processos

de

iniciação,

planejamento,

execução,

monitoramento e controle e encerramento de um projeto.
A seguir, apresentar-se-ão os pontos positivos, negativos e as sugestões
(oportunidades) de destaque dos eventos realizados entre 2011 a 2018. Edições organizadas
pelos acadêmicos 4ADM.

2.1.1

Escopo
Quanto à análise de pontos positivos e negativos dos relatórios dos anos anteriores:

Relatório 2011 (I ENASP/TECSUL 2011: “Redes Sociais e o Cenário Organizacional: As
influências das redes sociais nas organizações e na carreira”)
•

Positivo
Criação de Comissões de Trabalho.

•
•

•

•
•

•

Negativo
Falta de planejamento dos eventos
culturais;
Ausência
de
um
planejamento
formalizado
do
cronograma
das
atividades a serem executadas durante o
evento;
Houve também um descontentamento do
público, que destacaram a ausência do
relacionamento das partes tecnológicas e
de gestão, o que foi contra o objetivo
proposto inicialmente;
Não foram pensados antecipadamente os
locais em que seriam distribuídos os
alimentos arrecadados durante o evento;
Não houve o monitoramento das
atividades do projeto, bem como o
controle de prazos e a descrição das
competências e das responsabilidades de
cada comissão;
Devido ao planejamento do escopo ser
simplista, o projeto pecou nas demais
partes de planejamento e controle.

Relatório 2012 (II ENASP/TECSUL 2012: “Economia Criativa: Compartilhando ideias,
Inovando negócios”)
•

Positivo
Contratação/documentação de palestras
via UTFPR, o que facilitou e minimizou
riscos de questão legal.

•
•
•

Negativo
Demora em se definir o tema e objetivo
do evento;
Falhas na divulgação (pré-projeto);
Falta de interação no projeto de forma
global.

Relatório 2013 (ENASUL/TECSUL 2013/Inventum: “Criatividade e ideias infinitas”)
Positivo
Negativo
• Os alunos elaboraram um quadro de
• Neste ano podemos constatar a pouca
possíveis riscos, com suas consequências
quantidade de comissões de trabalho
e o plano de ação;
entorno do projeto;
• Foi
elaborada
a
descrição
das
• Houve problemas com o descumprimento
responsabilidades de cada comissão e o
do cronograma do evento, o que
que cada membro realizou;
ocasionou uma má repercussão de quem
participou.
• Destacou-se a inovação proposta nos
meios de comunicação, para a divulgação
do evento.

Relatório 2014 (IV TECSUL/ ENASUL/Empreende Sudoeste: “Empreendedorismo”)
•
•
•
•

Positivo
Definição clara do escopo no relatório;
Salienta que é necessária uma atenção
especial à análise financeira na
elaboração do escopo;
Sugerem
uma
“equipe
de
acompanhamento” para todo o processo;
Feita uma tabela de controle de
problemas durante o projeto, para análise
posterior.

•
•

Negativo
Falhas de cronograma quanto
divulgação;
Falha no planejamento financeiro.

à

Relatório 2015 (ENASUL/TECSUL 2015/Inventum)
•

•

•

Positivo
As funções planejadas foram executadas
de acordo com o planejamento, os
responsáveis estiveram presentes e isso
colaborou para o bom andamento da
atividade;
Todos os processos presentes para o
evento foram descritos e detalhados,
contendo os responsáveis por cada ação
que seria executada previamente, durante
e posterior ao evento;
Houve uma grande evolução no quesito
do planejamento do escopo.

•

Negativo
Descumprimento do planejamento do
projeto,
no
quesito
de
prazos
principalmente, o que acarretou a falta de
alguns detalhes importantes durante o
decorrer do evento.

Relatório 2016 (SEAAD 2016: “Gestão Estratégica: criatividade, inovação e carreiras”)
•
•

Positivo
A equipe conseguiu cobrir os custos do
evento através de parcerias e patrocínios e
obteve sobra de recursos;
EAP descrita no projeto.

•
•
•
•

Negativo
Ausência de planejamento formalizado
do cronograma das atividades a serem
executadas durante o evento;
Problemas na gestão das pessoas
(centralizada em poucas pessoas);
Falhas no projeto de comunicação;
Falhas na divulgação do evento.

Relatório 2017 (TECSUL 2017/Inventum/Campus Party: “Empreendedorismo: os novos
horizontes trazidos pelas mídias digitais”)
Positivo
Negativo
• Definição clara de um escopo de projeto;
• O ponto negativo é o envolvimento de
alguns
acadêmicos
somente
na
• O controle de informações também foi
elaboração e execução do evento.
notório, o que impactou positivamente o
controle do escopo do projeto;
• Destaca-se também a análise das
informações pós-evento, auxiliando o
projeto de 2018 na execução do mesmo;
• O evento teve uma grande participação de
pessoas que não eram acadêmicas,
destacando pela inovação no conteúdo do
projeto.

•
•

•

•
•

•

•

Relatório 2018 (TECSUL 2018: “A ciência para redução das desigualdades”)
Positivo
Negativo
Detalhamento dos objetivos do projeto, e
• Os indicadores que foram criados, não
os meios para que os mesmos fossem
foram utilizados da forma como
alcançados;
deveriam, pois não houve o registro
formal das atividades que foram sendo
Definição de indicadores para análise do
executadas, nem a utilização dos
desenvolvimento do projeto, “tais como
indicadores para avaliação do andamento
tempo para tomada de decisões,
das atividades;
participação dos membros nas reuniões,
comunicação entre os membros, contatos
• Falha na organização dos grupos que
e fechamentos com patrocinadores e
desenvolveriam as atividades, pois houve
parceiros”;
dificuldade
no
engajamento
e
comprometimento de todos, o que
O planejamento e controle do projeto
dificultou o andamento do projeto. “Não
ocorreram desde o momento onde foi
foram tomadas decisões estratégicas,
realizada a leitura dos projetos dos anos
dificultando o desenvolvimento tanto do
anteriores, com a leitura e identificação
planejamento, por aumentar o trabalho de
de possíveis falhas dos projetos
busca por parte de alguns, quanto da
anteriores;
execução do evento, pois não se tinha
Documentação das atividades e reuniões
uma definição clara das tarefas e/ou
realizadas através de atas e planilhas do
responsáveis em cada dia; ”
Excel;
• Falta de métodos de gerenciamento de
Integração quanto à disponibilidade das
planejamento e controle, pois muitas
informações inerentes à realização do
ações eram realizadas por intuição dos
projeto para todos os envolvidos, de
acadêmicos;
forma on-line;
• “Voluntários perdidos” - houve alguns
Reuniões: facilitaram a comunicação
problemas quanto à orientação dos
entre os grupos, pois houve diversas
voluntários.
mudanças em relação as atrações que
necessitaram de decisões conjuntas;
Feedback.

Quanto às oportunidades e/ou sugestões de melhorias:

Contexto
Relacionamento interno para realização do
projeto (aspecto apontado por vários
relatórios, como desinteresse, falta de
motivação, acúmulo de funções, etc).
Falta de uma EAP clara e de forma visual.

Falta da utilização de indicadores.

Sugestão
Definição de critérios para a definição das equipes de
trabalho (afinidade interpessoal, conhecimento da área,
disponibilidade de horários, etc.); ponto que deve estar
presente desde o início do planejamento do projeto.
Definição de uma EAP (Estrutura Analítica de Projeto)
bem clara, juntamente com os mapeamentos de
processos e métodos já utilizados.
Criação e utilização de indicadores para várias áreas do
projeto, e método para que as mesmas sejam realmente
utilizadas.

2.1.2

Tempo/Cronograma
Quanto à análise de pontos positivos e negativos dos relatórios dos anos anteriores:

Relatório 2011 (I ENASP/TECSUL 2011: “Redes Sociais e o Cenário Organizacional: As
influências das redes sociais nas organizações e na carreira”)
Positivo
Negativo
• Cronograma organizado por tarefas,
• A Programação ofereceu eventos diurnos
instituições realizadoras, comissão de
e noturnos, em locais diversos, em 06 dias
organizadores (Comissão financeira, de
de evento.
palestras,
cultural,
de
trabalhos
• Recepção
e
Estacionamento
(não
científicos,
de
comunicação,
de
organizou-se previamente as pessoas para
logística).
tais funções).
• Ferramenta: Utilizou-se o Microsoft
• Baixa formalização dos cronogramas.
Project (registravam a atividade, o tempo
• A descentralização e as mudanças do
para a sua realização e o membro
projeto dificultaram o controle real das
responsável).
atividades simultâneas. O cronograma não
• A
documentação/registros
foi
seguiu atualizado.
disponibilizada via moodle.
• Não foi criado um cronograma de
atividades a serem executadas durante o
evento, muito menos separadas equipes
para realizar tais atividades.
• Problemas com o transporte de alunos
(horário).
• Problemas atribuídos a inexperiência em
eventos dessa natureza.
Relatório 2012 (II ENASP/TECSUL 2012: “Economia Criativa: Compartilhando ideias,
Inovando negócios”)
Positivo
Negativo
• A Programação ofereceu eventos
• O cronograma não previa a organização
noturnos, em locais diversos, em 02 dias
do espaço em função de um objeto usado
de evento.
por um palestrante (bicicleta).
• Repasse de informações (formais e
• Concentração de responsabilidades.
informais),
de
maneira
escrita,
• Em um dia houve problema com uma
rapidamente após reuniões e encontros
palestra que ultrapassou o tempo, também
informais com a comissão organizadora e
houve problemas com o transporte de um
outros promotores do evento.
palestrante.
• Problemas inesperados como a greve,
exigiu adequações no cronograma e
forma de execução do projeto.
• A
documentação/registros
foi
disponibilizada via moodle.
• Utilização do Project para fins de
organização/controle de cronograma e
distribuição de tarefas.
• Cronograma organizado por atividade e
responsável.
Relatório 2013 (ENASUL/TECSUL 2013/Inventum: “Criatividade e ideias infinitas”)
Positivo
Negativo
• A Programação ofereceu eventos
• Houve falta de pessoal em outros setores
noturnos, em locais diversos, em 04 dias
da organização, no estacionamento e nas
de evento.
palestras, mudança de local em uma das
palestras.
• Diferentes propostas de cronograma.

•
•
•

Consideração
de
obstáculos/riscos
relacionados ao tempo (imprevistos).
Comissões: Divulgação e Marketing,
Criação, Infraestrutura e Logística,
Revisão e Acompanhamento.
Comissões -> funções -> tarefas =
Cronograma individual por comissão e
por responsável (responsável / ação ou
tarefa / resultado).

Relatório 2014 (IV TECSUL/ ENASUL/Empreende Sudoeste: “Empreendedorismo”)
Positivo
Negativo
• A Programação ofereceu eventos
• Problemas com o tempo na recepção
noturnos, em locais diversos, em 03 dias
(internet, leitura de QR Code).
de evento.
• Falhas na execução do cronograma no 1º
dia de evento (cronograma do dia, não do
• Decisões e informações documentadas e
postadas no Facebook.
projeto como um todo).
• Cronograma por atividade e tempo.
• Workshops, muitas opções simultâneas,
baixa
inscrição,
dificuldades
de
localização para participantes externos da
UTFPR (não encontravam as salas).
• Cronograma dos certificados. No
realizado ocorreram atrasos nesse aspecto
(na inscrição e na emissão dos
certificados).
• Atrasos burocráticos.

•
•

Relatório 2015 (ENASUL/TECSUL 2015/Inventum)
Positivo
Negativo
As palestras não atrasaram.
• Planejamento da recepção (problemas
com internet).
Cronograma por mês, fases do projeto.
• Problemas com os processos burocráticos
envolvidos nas palestras.

Relatório 2016 (SEAAD 2016: “Gestão Estratégica: criatividade, inovação e carreiras”)
Positivo
Negativo
• Cronograma por mês e por fases;
• Problemas internos (turma).
• Dificuldades com o cronograma em
• Ausência de um ministrante (Workshop).
função
de
dificuldades
• Falta de um planejamento formalizado do
financeiras/recursos para o projeto.
cronograma e das atividades que foram
executadas no evento.
• A equipe organizadora foi dividida de
acordo com as aptidões, experiências,
habilidade e conhecimento de cada
membro, formando uma estrutura
organizacional composta por seis equipes
de trabalho: coordenação geral, atrações,
marketing, infraestrutura, certificados e
inscrições, captação de recursos. Além
dos grupos foi definido ainda um líder de
cada grupo, que ficou responsável pelo
acompanhamento e cumprimento das
metas.

Relatório 2017 (TECSUL 2017/Inventum/Campus Party: “Empreendedorismo: os novos
horizontes trazidos pelas mídias digitais”)
Positivo
Negativo
• Cronograma
de
deslocamentos
• Dificuldades com o cronograma do dia
(palestrantes).
dos eventos, em contrapartida houve
pontualidade nas palestras.
• Utilizado PMBOK.
• Problemas com cancelamento de
• Cronograma por mês, fases do projeto,
palestrantes
e
burocracias
em
equipes (coordenação geral, marketing,
contratações.
atrações, recepção e certificados,
financeiro e estrutura).
Relatório 2018 (TECSUL 2018: “A ciência para redução das desigualdades”)
Positivo
Negativo
• Cada
grupo
desenvolveu
seu
• Mudanças de datas e cancelamentos com
cronograma de atividades, com as datas
palestrantes.
e ações a serem realizadas.
• Os grupos iniciaram a utilização do
Trello como ferramenta de controle e
cronograma de atividades, as atividades
eram classificadas como realizadas ou
concluídas.
• Reuniões semanais.
• Cronograma do evento, das etapas a
serem organizadas por mês, por equipes.

Quanto às oportunidades e/ou sugestões de melhorias:

Contexto
Eventos no mesmo dia

Sugestão

Somente a noite, considerando o nosso público-alvo. 1
evento por noite.
Problemas com QR Code (recepção)
Buscar inovações, analisar outros eventos para isso.
Burocracias (palestra)
Adiantar processos contratuais, assim que delineado o
tema do evento.
Tarefas individualizadas
Nominar os responsáveis.
Datas específicas (entregas/etapas)
Cronograma com datas (não apenas mês).
Cronograma geral
Possuir diferentes cronogramas; Geral (fases a serem
realizadas), específicos (por equipes e responsáveis),
cronograma para os dias dos eventos e para os
palestrantes.
Relacionamento interno p/ realização do Considerar afinidades, habilidades e disponibilidade
cronograma
para que o cronograma seja harmonioso e não pesado.
Falta de organização para o dia do evento
Fazer reunião com todos os voluntários semanas antes
do evento, para explicar como o mesmo irá ocorrer.
Explicado os locais, horários, além de realizar
treinamentos com o uso do sistema que será utilizado.
Problemas com inscrições
Fazer as inscrições efetivas para as Palestras apenas na
hora. (O público faz o seu cadastro, com suas
informações no sistema, e o sistema gera o QR Code da
pessoa. Na hora da palestra os voluntários apenas fazem
as leituras dos QR Codes, confirmando assim somente
na hora a inscrição da pessoa). Dessa forma evitaríamos
os problemas com desistências e falta de vagas.

Outras sugestões:
• Escolher o evento e reunir-se com os principais parceiros/promoter, para então escolher em
definitivo o tema e os demais elementos constituintes do evento.
• Realizar internamente uma Palestra-aula sobre organização de eventos.
• Realizar Cronograma para o pré-evento, durante evento e pós-evento. Atualização contínua
(administrar mudanças, com a atualização constante do cronograma).
• Nos prazos, considerar mudanças necessárias, conforme artefatos usados por palestrantes
(ex: o mágico em 2019, a bicicleta em 2012).
• Pensar o tempo/ambiente antes das palestras e pós.
• Considerar situações como:
o Se houver atraso nas palestras? O que fazer?
o Se a palestra passar do horário? O que fazer?
o Estacionamento e Horário dos ônibus dos estudantes de fora de PB.
• Importante: deixar um ‘relógio’ a vista dos palestrantes.
• Cronograma para deslocamento (carros e instituições, palestrantes).

2.1.3

Custos
Quanto à análise de pontos positivos e negativos dos relatórios dos anos anteriores:

Relatório 2011 (I ENASP/TECSUL 2011: “Redes Sociais e o Cenário Organizacional: As
influências das redes sociais nas organizações e na carreira”)
Positivo
Negativo
• Planilha com previsão dos Custos.
• Planejamento Tardio
• Utilização de Pacotes de patrocínio
• Falta de embasamento no assunto, seja em
facilitando na contabilização e previsão.
informações anteriores ou de outros
projetos.
Relatório 2012 (II ENASP/TECSUL 2012: “Economia Criativa: Compartilhando ideias,
Inovando negócios”)
Positivo
Negativo
• Categorização bem definida dos custos
• Planejamento estratégico na questão dos
no planejamento.
custos mal desenhado, houve uma
estimativa de público não condizente com
• Previsão das despesas.
a realidade, o que impactou no retorno e
• Gastos efetivos cobertos apenas com as
saldo negativo se não houvesse os
arrecadações junto aos patrocinadores.
patrocinadores.
• Baixa variação entre o custo estimado e o
efetivo.
Relatório 2013 (ENASUL/TECSUL 2013/Inventum: “Criatividade e ideias infinitas”)
Positivo
Negativo
• Comunicação com o todo, uma vez que
• Não identificado no relatório.
custos exigem estar em contato
diretamente com o escopo e cronograma.
• Palestrantes pagos através do saldo do
evento anterior.
Relatório 2014 (IV TECSUL/ ENASUL/Empreende Sudoeste: “Empreendedorismo”)
Positivo
Negativo
• O evento possuía definições assertivas
• Alguns gastos tiveram que ser
para os valores de palestras, marketing,
redimensionados, tendo que devolver
transporte, hospedagem, entre outros.
grande parte desses recursos por não ser
Desse modo, os valores não puderam ser
possível aplicá-los em outras despesas do

remanejados para finalidade diversa do
evento, visto que eram formados por
que foi estabelecido no orçado.
receitas públicas.
Relatório 2015 (ENASUL/TECSUL 2015/Inventum)
Positivo
Negativo
• Análise de viabilidade financeira.
• Planejamento estratégico mal estruturado.
Não foi verificado o acontecimento de
• Cobertura dos Custos.
um evento concorrente na semana, fato
• Receitas para cobertura de custos
este que levou a reformulação de alguns
advindas da ideia de um bar que contava
pontos, gerando atraso.
com recursos emprestados.
Relatório 2016 (SEAAD 2016: “Gestão Estratégica: criatividade, inovação e carreiras”)
Positivo
Negativo
• Palestrantes pagos com dinheiro do
• Não foi verificado consulta a informações
evento anterior.
de eventos retroativos no relatório.
• Planejamento e divisão detalhada dos
custos.
Relatório 2017 (TECSUL 2017/Inventum/Campus Party: “Empreendedorismo: os novos
horizontes trazidos pelas mídias digitais”)
Positivo
Negativo
• Planejamento
dos
custos
bem
• Não foi verificado consulta a informações
desenvolvido.
de eventos retroativos no relatório
Relatório 2018 (TECSUL 2018: “A ciência para redução das desigualdades”)
Positivo
Negativo
• Cobertura dos custos.
• Os brindes foram planejados em desacordo
com os recursos em um primeiro
• Categorização e previsão dos custos.
momento.

Quanto às oportunidades e/ou sugestões de melhorias:

Contexto
Pontos Positivos: Anos em que parcerias e
patrocínios cobriram em 100% o custo;
Possibilidade de geração de caixa para anos
futuros; Comunicação com o todo, uma vez
que custos exigem estar em contato
diretamente com o escopo e cronograma;
Pontos Negativos: Planejamento estratégico
reformulado devido a baixa coleta de
informações; Consulta a dados de eventos
anteriores

•
•

•

Sugestão
Dar uma atenção maior ao cronograma e escopo,
procurando que haja integração e comunicação
entre todas às áreas;
Procurar viabilizar um maior número de
parcerias e patrocínio a fim de minimizar os
gastos, ou ainda otimizar a utilização dos
recursos disponível, sejam eles materiais,
capitais, humanos e etc;
Verificar com maior riqueza detalhes mínimos
que possam de última hora estar impactando
diretamente no orçamento;

2.1.4

Qualidade
Quanto à análise de pontos positivos e negativos dos relatórios dos anos anteriores:

Relatório 2011 (I ENASP/TECSUL 2011: “Redes Sociais e o Cenário Organizacional: As
influências das redes sociais nas organizações e na carreira”)
Positivo
Negativo
• O tema “Revolução das Redes Sociais no
• Demora na entrega dos certificados;
Cenário
Organizacional”
chamou
• Ausência
de
um
planejamento
atenção do público;
formalizado das atividades a serem
executadas durante o evento;
• As apresentações culturais foram muito
bem avaliadas.
• Problemas com emissão de boletos, falta
de informações
Relatório 2012 (II ENASP/TECSUL 2012: “Economia Criativa: Compartilhando ideias,
Inovando negócios”)
Positivo
Negativo
• O tema do evento foi relevante e atual;
• Problemas no site, emissão de boletos;
• Público presente satisfeito; as inscrições
• Site não enviou relatórios dos pagantes,
nos dias do evento foram feitas
• Falta de planejamento para a recepção
rapidamente, evitando filas e tumulto de
• Houve muita reclamação dos participantes
pessoas.
pela questão de o evento estar dividido em
três locais de apresentação (FADEP,
UTFPR e SEBRAE).
Relatório 2013 (ENASUL/TECSUL 2013/Inventum: “Criatividade e ideias infinitas”)
Positivo
Negativo
• Uso do Whatsapp facilitou a comunicação
• Horário de início das palestras foi
interna;
diferente dos horários divulgados;
• Os alunos elaboraram um quadro de
• Falta de planejamento na logística e
possíveis riscos, com suas consequências
acomodação de um dos palestrantes.
e o plano de ação a ser executado.
Relatório 2014 (IV TECSUL/ ENASUL/Empreende Sudoeste: “Empreendedorismo”)
Positivo
Negativo
• A quantidade de público atendeu às
• Houve dificuldade de se utilizar os
expectativas do que foi planejado para o
recursos disponíveis para o evento, pelo
evento;
fato de serem recursos públicos, limitados
por editais;
• A utilização de um questionário que foi
aplicado
na
universidade
trouxe
• Ocorreram problemas na emissão dos
facilidade no momento da definição do
certificados do evento por falta de arte.
tema do evento e de possíveis
palestrantes.
Relatório 2015 (ENASUL/TECSUL 2015/Inventum)
Positivo
Negativo
• Conseguiu-se atingir o número de
• Houve dificuldades na confirmação do
participantes planejado;
contrato
dos
palestrantes
em
consequência da burocracia que envolve
• As funções planejadas foram executadas
o processo realizado pela UTFPR.
de acordo com o planejamento.
Relatório 2016 (SEAAD 2016: “Gestão Estratégica: criatividade, inovação e carreiras”)
Positivo
Negativo
• O tema chamou atenção do público;
• Dificuldades de comunicação
• Local dos eventos: fácil acesso, estrutura
• Ausência de cronograma das atividades
adequada e ótimo estacionamento.
durante o evento.

Relatório 2017 (TECSUL 2017/Inventum/Campus Party: “Empreendedorismo: os novos
horizontes trazidos pelas mídias digitais”)
Positivo
Negativo
• Na opinião dos acadêmicos, o evento foi
• Grande percentual do público que fez
um grande sucesso tanto em número de
inscrições
antecipadas,
não
participantes, quanto em qualidade nas
compareceram ou não validaram a
principais palestras ministradas, visto que
inscrição;
a organização estava bem empenha em
• Grande percentual do público que
realizar o evento com melhor nível de
compareceu no dia do evento não
serviço oferecido ao público em geral;
realizou inscrições antecipadas, não
sendo possível no momento a realização
• As palestras iniciaram-se no horário
informado, somente com ajuste no
das inscrições pelo encerramento devido
horário da última Palestra.
ao total ofertado de vagas no sistema.
Relatório 2018 (TECSUL 2018: “A ciência para redução das desigualdades”)
Positivo
Negativo
• Os resultados esperados com a
• A falta de pró-atividade em nível macro e
realização do evento foram alcançados,
a sobrecarga de alguns dos integrantes do
superando
as
expectativas,
4ADM;
principalmente resultados ligados a
• Falta de hierarquia pré-estabelecida quanto
obtenção de patrocínios e público de
as atividades desenvolvidas durante o
algumas atrações;
evento;
• Os lugares escolhidos para a realização
• Falta de liderança dos grupos;
do evento satisfizeram as necessidades
• Comunicação não foi um ponto forte
de espaço das atrações.
durante a organização do evento;

Quanto às oportunidades e/ou sugestões de melhorias:

Contexto
Das dificuldades em 2011
Das dificuldades em 2012
Das dificuldades em 2013
Das dificuldades em 2014
Das dificuldades em 2015
Das dificuldades em 2016
Das dificuldades em 2017
Das dificuldades em 2018

Sugestão
Ter um cronograma das atividades a ser realizadas; Ter um site que facilita
a visualização das inscrições, emissão de boletos.
Ter um site que facilita o usuário; Planejamento das atividades.
Realizar planejamento de todas as atividades a ser executadas.
Criar um cronograma para iniciar as divulgações para não ocorrer
insatisfação por parte do público e dos palestrantes.
Escolher um bom site para efetuar as inscrições, gerar certificados.
Realizar um planejamento formalizado do cronograma das atividades.
Escolher um bom site para efetuar as inscrições, gerar certificados.
Estabelecer um líder de cada grupo; Ter uma comunicação mais ativa para
todos os colaboradores.

Outras sugestões:
• Planejamento de todos os “setores/ações” para que nada seja feito equivocadamente.
• Pesquisa prévia em redes sociais onde o alcance do público alvo é maior, sobre assuntos e
ou palestrantes que desejariam ter presente no evento.
• Divulgação antecipadamente do evento, esclarecendo e deixando as pessoas integradas.
• Utilizar redes sociais, promover sorteios, fechar parcerias, realizar posts diários.
• Implantação de totem com pesquisa de satisfação nos eventos, pode ser conseguido através
de patrocínio de empresas de tecnologia.
• O sucesso exige a participação de todos os membros da equipe, portanto para ter maior
engajamento ter reuniões e comunicações frequentes com a equipe.
• Cronograma de todas as atividades a ser executado e os responsáveis de cada atividade.
• Utilizar folhas de verificação para ter controle de todos os equipamentos e atividades.

2.1.5

Recursos Humanos
Quanto à análise de pontos positivos e negativos dos relatórios dos anos anteriores:

Relatório 2011 (I ENASP/TECSUL 2011: “Redes Sociais e o Cenário Organizacional: As
influências das redes sociais nas organizações e na carreira”)
Positivo
Negativo
• O planejamento da semana acadêmica
• Recepção e Estacionamento (não
desenvolvido com a participação de toda a
organizou-se
previamente
as
turma, assim, os alunos foram divididos em
pessoas para tais funções).
grupos, onde cada grupo foi nomeado comissão
• Problemas
atribuídos
a
organizadora. O grupo foi dividido em seis
inexperiência em eventos dessa
comissões, por afinidade, cada uma com uma
natureza.
responsabilidade específica.
• Centralização da gestão em poucas
• O
relacionamento
se
desenvolveu
pessoas,
dificuldades
na
principalmente através do Moodle, das redes
comunicação e repasse das
sociais e na sala de aula. Estas comissões
informações, visto que nem todos
identificaram o que deveria ser feito em sua
conseguiam acompanhar todas as
respectiva área, e postava no moodle, o que iria
postagens e discussões em sala e
realizar e o que precisa.
por meio da ferramenta de
• Os líderes foram “eleitos” pelos próprios
socialização das informações;
membros da comissão, sem nenhuma espécie de
• Falta de uma camiseta de
imposição, de forma natural, sem nenhuma
identificação
para
os
contradição.
organizadores, para que as pessoas
que tivessem dúvidas soubessem a
• Uma das maiores preocupações era em relação
ao cronograma de tarefas, a fim prevenir
quem se reportar.
possíveis erros no período antecedente e
também durante o evento.
• As tarefas foram distribuídas a partir de um
software, Microsoft Project (cada grupo).
• O gerenciamento das atividades através do
Microsoft Project possibilitou a sistematização
das tarefas, tornando eficiente o controle da
organização do evento.
• Os membros das comissões auxiliaram na
realização do evento em sua grande maioria,
principalmente os que ficaram na mesa de
credenciamento,
atuando
de
maneira
cooperativa. No entanto, houveram momentos
que faltou o comprometimento de alguns.
Relatório 2012 (II ENASP/TECSUL 2012: “Economia Criativa: Compartilhando ideias,
Inovando negócios”)
Positivo
Negativo
• A comissão organizadora foi divida em grupos
• Concentração
de
por afinidade no assunto, entanto, essa divisão
responsabilidades.
em equipes, não excluiu a necessidade de
• Alguns
membros
não
interação dos demais grupos com o andamento
demonstraram
uma
efetiva
do projeto como um todo.
participação e empenho na
organização e desenvolvimento do
• O meio de comunicação entre os membros do
grupo foi por meio do Moodle, e-mail,
projeto.
facebook, MSN e telefone e reuniões
• Envolvimento dos acadêmicos 4º
quinzenais.
ano: não houve uma interação no
• No decorrer do planejamento houve greve na
projeto de forma global. Em toda a

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

UTFPR, apesar disso, o grupo continuou se
comunicando via moodle e reuniões quinzenais.
Alguns acadêmicos se destacaram a frente do
processo de organização do evento. Esses, por
estarem mais envolvidos tornaram-se líderes,
assumindo grande importância para o
andamento e desenvolvimento do evento.

trajetória até os dias que
anteciparam o evento houve a
percepção que alguns membros da
equipe estavam mais empenhados
na organização, mobilização e
desenvolvimento
do
projeto,
tomando a frente do processo,
enquanto, alguns apenas estavam
“levando” as atividades.
Relatório 2013 (ENASUL/TECSUL 2013/Inventum: “Criatividade e ideias infinitas”)
Positivo
Negativo
Comissões: Divulgação e Marketing, Criação,
• Houve falta de pessoal em outros
Infraestrutura e Logística, Revisão e
setores da organização, no
Acompanhamento.
estacionamento e nas palestras,
mudança de local em uma das
Na segunda fase do projeto foi realizada
palestras.
reunião, visando identificar os entraves, e foram
elencados os problemas e as possíveis soluções
• O sistema de credenciamento, na
que seriam desenvolvidas. A sala que era
primeira noite, funcionou por
dividida em 2 grupos, passou a ser dividida em
pouco tempo, a solução encontrada
4 grupos de acordo com as habilidades e
foi fazer de forma manual,
aptidões.
anotando os códigos e/ou nomes
para em outro momento repassar
Com os grupos formados, cada indivíduo ficou
ao sistema.
responsável por uma função específica e foi
criado um cronograma de ações/tarefas com
data de entrega;
A utilização dos aparelhos de celular durante o
evento, via WhatsApp, foi essencial para a
comunicação interna durante o período do
evento, pois as informações fluíram e eram
visualizadas em tempo real, facilitando o
processo de comunicação e tomadas de
decisões.
Relatório 2014 (IV TECSUL/ ENASUL/Empreende Sudoeste: “Empreendedorismo”)
Positivo
Negativo
Decisões e informações documentadas e
• Os workshops tiveram um número
postadas no facebook.
pequeno de inscrições por serem
realizados durante o período da
A quantidade de público atendeu às expectativas
tarde,
além
de
apresentar
do que foi planejado para o evento.
dificuldade para os participantes
no momento de localizar as sala na
UTFPR.
Relatório 2015 (ENASUL/TECSUL 2015/Inventum)
Positivo
Negativo
O evento conseguiu-se atingir o número de
• Planejamento
da
recepção
participantes planejado. Isto se deu pelo
(problemas com internet).
conjunto de meios de divulgação.
• Inicialmente, houve dificuldades
na confirmação do contrato dos
As funções planejadas foram executadas de
acordo com o planejamento, os responsáveis
palestrantes em consequência da
estiveram presentes e isso colaborou para o bom
burocracia que envolve o processo
andamento da atividade.
realizado pela UTFPR.
Recepção funcionou dentro do planejamento, as
pessoas responsáveis estiveram presentes nas
três noites, tiraram as dúvidas e direcionaram os
participantes.

•

A equipe teve flexibilidade para resolver os
problemas que surgiram com o a queda na
internet.
Relatório 2016 (SEAAD 2016: “Gestão Estratégica: criatividade, inovação e carreiras”)
Positivo
Negativo
• O tema “Revolução das Redes Sociais no
• Problemas internos (turma).
cenário organizacional” chamou atenção do
• A gestão foi centralizada em
público, e além de fazer a interação entre as
poucas pessoas;
áreas do conhecimento, foi de grande relevância
• Dificuldades de comunicação e
para a participação do público.
repasse das informações;
• Empresas da área de tecnologia foram as
• Falta de uma camiseta de
principais colaboradoras e deram total suporte
identificação dos organizadores.
ao evento.
Relatório 2017 (TECSUL 2017/Inventum/Campus Party: “Empreendedorismo: os novos
horizontes trazidos pelas mídias digitais”)
Positivo
Negativo
• O relacionamento entre os membros da turma
• Houve divergência de pensamentos
aconteceu de maneira satisfatória. Ao longo da
em alguns quesitos e alguns
realização do projeto houve apenas um pequeno
desentendimentos devido aos
conflito, o qual foi denominado de ponto crítico.
problemas ocorridos no primeiro
Que foi devidamente tratado em uma reunião.
dia.
• O grupo Coordenação Geral avaliou o
• A Coordenação Geral possuía
desempenho dos indivíduos e das equipes, o
maior expectativa com relação ao
grau de envolvimento entre os membros do
desempenho de alguns alunos, por
grupo e o empenho na entrega e realização de
ao longo dos anos do curso
tarefas solicitadas através de reuniões semanas,
demonstrarem maior envolvimento
questionários, conversas formais e informais,
com a turma e pelas habilidades e
análise das tarefas entregues, acompanhamento
competências
que
possuem.
e análise da realização de tarefas, participação
Porém, esses acabaram deixando a
dos grupos nas tomadas de decisões e
desejar, não contribuindo o quanto
efetividade dos grupos nos processos do projeto.
poderiam.
• Objetivos Alcançados: Na opinião dos
• A
falta
de
internet
em
acadêmicos, o evento foi um grande sucesso
determinados
momentos
do
tanto em número de participantes, quanto em
primeiro dia, gerou aglomeração e
qualidade nas principais palestras ministradas,
tumulto na recepção e na validação
visto que a organização estava bem empenha em
de inscrições; sendo necessária a
realizar o evento com melhor nível de serviço
liberação do público para assistir a
oferecido ao público em geral. Em análise de
palestra sem certificação de
comentários de outros cursos de graduação,
inscrições;
entre outros, houve manifestações positivas
• Grande percentual do público que
quanto a organização do evento TECSUL, o que
compareceu no dia do evento não
de fato foi excelente para alavancar a
realizou inscrições antecipadas,
participação do Curso de Administração no
não sendo possível no momento a
evento. Contudo, nos dias que se realizou o
realização das inscrições pelo
evento, foi possível perceber uma melhor
encerramento devido ao total
interação e pró atividade de todos acadêmicos,
ofertado de vagas no sistema.
voluntários e colaboradores, envolvidos na
realização da TECSUL;
• Relevância dos Temas.

•
•

•

•

•

Relatório 2018 (TECSUL 2018: “A ciência para redução das desigualdades”)
Positivo
Negativo
Reuniões semanais.
• Houveram atrasos.
A área da Liderança, que foi responsável pela
• Houveram alguns imprevistos e
comunicação dos trabalhos do núcleo para o
problemas, tais como, filas para
grupo de líderes, para o repasse de novas tarefas
check-in 66 decorrentes ao número
vindas do grupo de líderes e pela gestão de todo
de pessoas inscritas e a forma
o processo. Essa tarefa foi desempenhada por
como ficaram dispostos os
uma integrante, que também realizou atividades
voluntários para realização do
na área de programação de postagens.
check-in, eles foram separados de
forma que uma fila efetuasse o
Durante as reuniões do TecSUL na Secretaria de
check-in da primeira palestra e a
Tecnologia, um dos objetivos do evento era
outra da segunda, desta forma a
reduzir a desigualdade social, o 4º de
pessoa que chegava tinha que
Administração decidiu então realizar ações
passar por ambas as filas tornando
sócias para aproximar o TecSUL desse objetivo.
o processo mais demorado.
Após um rastreamento das entidades da cidade,
• Outro fator que aconteceu e pode
decidiu-se pela doação dos alimentos para o
ter causado impacto na recepção
S.O.S. Vida que atualmente atende mais de 70
no primeiro dia é que muitas
homens em situação de vulnerabilidade social e
pessoas
estavam
repassando
de saúde.
informações diferentes para os
Contato com o responsável pelo sistema: a líder
voluntários e os mesmos em alguns
do grupo de inscrições manteve contato
momentos ficaram ‘perdidos’.
constante com a empresa responsável pelo
• Ao final do processo foi possível
sistema para que pudesse entender como ele
identificar que as atividades da
funcionava e se houvessem emergências fossem
Recepção e Certificados foram
solucionadas de maneira eficaz. O sistema
realizadas na maior parte das vezes
escolhido foi o Sympla que possibilitou a
por um ou dois integrantes, sendo
criação do sistema e o cadastramento dos
que a equipe era composta por 5
eventos para disponibilização e inscrição.
pessoas,
que
acabou
sobrecarregando alguns membros
em determinadas tarefas.

Quanto às oportunidades e/ou sugestões de melhorias:

Contexto
Sugestão
Comunicação do Seria adequado uma comunicação boa entre o grupo, para que assim, todos estejam
grupo
situados no evento e que ninguém fique sobrecarregado de tarefas.
Equipe
Quando houver uma alteração no que diz respeito à estrutura do projeto em questão,
deve-se realizar o mais rápido possível a reestruturação da equipe, para que não haja
a dispersão da equipe e todos possam estar integrados na nova estrutura do projeto.
Comunicação
Boa comunicação entre o grupo.
Engajamento
Melhor comunicação entre os membros da equipe. Toda a equipe deve se preocupar
em engajar membros que não tenham tanto empenho na realização do evento.
Acompanhamento Sugere-se que o acompanhamento do processo de licitação de recursos junto a
nos processos
UTFPR, e aos demais parceiros seja constante, solicitando sempre informações
sobre seu andamento junto ao setor responsável, para evitar atrasos.

2.1.6

Comunicação
Quanto à análise de pontos positivos e negativos dos relatórios dos anos anteriores:

Relatório 2011 (I ENASP/TECSUL 2011: “Redes Sociais e o Cenário Organizacional: As
influências das redes sociais nas organizações e na carreira”)
Positivo
Negativo
• Mídias sociais bem utilizadas para
• Não foram usados muitos meios de
divulgação, principalmente site e
divulgação na própria UTFPR, sendo feita
Facebook;
muito em cima da hora;
• Inscrições por meio do site;
• Em geral foi direcionada a poucos cursos;
• Twitter durante o evento, para
• Não foram utilizados nenhum tipo de
participação e interação do público.
panfletos, nem rádio e tv, se resumindo
apenas em divulgação na internet.
Relatório 2012 (II ENASP/TECSUL 2012: “Economia Criativa: Compartilhando ideias,
Inovando negócios”)
Positivo
Negativo
• Mídias sociais expressamente utilizadas.
• Falta de material físico para a divulgação;
• As outras instituições de ensino não
receberam divulgação adequada, pois ao
invés de distribuição de Flyers, por
exemplo, foram responsabilizadas às
coordenações de cada curso a divulgação
do evento, atingindo poucas pessoas e de
forma precária.
Relatório 2013 (ENASUL/TECSUL 2013/Inventum: “Criatividade e ideias infinitas”)
Positivo
Negativo
• Utilizaram mais o formato de e-mail para
• Os Flyers ficaram desatualizados,
contatar parceiros;
passando informações incorretas, bem
como no próprio site, que mesmo sendo
• Utilizaram divulgação impressa, até
um serviço contratado, não acompanhou
mesmo no jornal do município;
as mudanças.
• Utilizaram a rádio, enviaram e-mails para
as
demais
instituições,
vídeo
promocional, mídias sociais e até a
participação em um programa de tv;
• O
Facebook
era
continuamente
atualizado, evitando que mudanças
gerassem problemas;
• O Whatsapp foi muito usado no dia para
comunicação interna, em tempo real.
Relatório 2014 (IV TECSUL/ ENASUL/Empreende Sudoeste: “Empreendedorismo”)
Positivo
Negativo
• Foram muito bem utilizadas as mídias
• A divulgação foi atrasada, no site e no
sociais, como o Facebook, Whatsapp e o
Facebook;
próprio site;
• Falta de criatividade na divulgação
• Foi aplicado um questionário para
impressa.
definição do tema e de palestrantes.
Relatório 2015 (ENASUL/TECSUL 2015/Inventum)
Positivo
Negativo
• Boa exploração das mídias sociais e
• A divulgação do evento foi feita muito
demais meios de comunicação;
em cima da hora.
• Questionário para definição do público-

alvo e toda a programação;
• O site funcionou perfeitamente;
• Facebook com ampla divulgação;
• Logomarca bem planejada e sem custo;
• Envio de convites diretamente para lista
de e-mails dos acadêmicos, professores e
coordenadores, além de empresas da
cidade;
• Todos os acadêmicos envolvidos foram
responsabilizados pela divulgação, indo
pessoalmente nas salas de aula, e
distribuindo cartazes pela universidade;
• Três anúncios no jornal local.
Relatório 2016 (SEAAD 2016: “Gestão Estratégica: criatividade, inovação e carreiras”)
Positivo
Negativo
• Uso de matriz e Bizagi para organizar as
• Pouquíssimas informações no relatório
tarefas.
apresentado.
Relatório 2017 (TECSUL 2017/Inventum/Campus Party: “Empreendedorismo: os novos
horizontes trazidos pelas mídias digitais”)
Positivo
Negativo
• Utilização do Instagram e criação de uma
• Acesso tardio à página do Facebook e ao
página do Facebook, as quais foram
site da Inventum;
utilizadas de forma bastante positiva;
• Divulgação somente nos cursos noturnos
na UTFPR;
• Foi utilizado bastante material físico para
divulgação;
• Não foi utilizado o recurso da rádio.
• Foram colados cartazes também em
Francisco Beltrão, e em estabelecimentos
comerciais locais;
• A divulgação conseguiu atingir o público
alvo e foi bastante satisfatória.
Relatório 2018 (TECSUL 2018: “A ciência para redução das desigualdades”)
Positivo
Negativo
• Desenvolvimento de um cronograma de
• Alteração de horário após o lançamento
fácil leitura, com datas e horários de cada
do evento e dos materiais – esses que
reunião ou palestras para todos os
permaneceram com a data antiga;
envolvidos no evento;
• Pouco alcance de público através das
publicações não patrocinadas do evento;
• Disposição dos organizadores durante os
eventos para informar e ajudar os
• Falha e queda no sinal da internet do
participantes;
local, prejudicando tanto a leitura dos QR
• Disponibilidade de tradutores de libras
Codes, quanto a interação virtual do
nas palestras;
público.
• Utilização de QR Code para entrada e
identificação dos espectadores;
• Além do Facebook e Instagram, o uso
também do Twitter, que além de divulgar,
facilita a obtenção do feedback dos
participantes de cada palestra em tempo
real;
• Site do evento – o mesmo podendo ser
desenvolvido por algum patrocinador do
evento - com informações de fácil acesso
e compreensão.

Quanto às oportunidades e/ou sugestões de melhorias:

Contexto
Organização
atividades

Sugestão
das Uso do mapeamento de processos para identificar e organizar todas as
atividades a serem desenvolvidas.

Utilizar de outros meios que substituam ou colaborem com o meio.
Exemplo: touchcodes.
Promoção e alcance
• Destinar uma parte do orçamento para patrocinar as publicações
maior de público
nas mídias sociais (Instagram e Facebook), como forma de
atingir usuários que não seguem as páginas do evento;
• Sugerir aos patrocinadores que compartilhem as publicações do
evento em suas páginas nas mídias sociais, sem nenhum custo
adicional para os organizadores;
• Incentivar o público a fazer check-in no evento para conectar à
internet sem-fio (Wi-Fi).
Escolha
de
temas, Usar da ferramenta enquete, disponível no stories do Instagram e
também na página do evento no Facebook, para saber a opinião do
palestras e horários
público.
Deter de ferramentas adicionais - leitores de QR Code (para os
Problemas ferramentais
ingressos), microfone, roteador de Wi-Fi, etc. – para evitar maiores
problemas caso ocorra a falha dos mesmos.
Outras sugestões:
• Realizar reuniões periódicas para deixar todas as partes informadas sobre os processos
do evento;
• Ainda nas reuniões, seguir sempre uma pauta e fazer relatórios com as informações e
assuntos tratados;
• Criação de um grupo privado no Whatsapp para cada equipe de cada setor
(comunicação, cronograma, RH, etc.), como forma de comunicação rápida e fácil;
• Criação de um grupo privado no Whatsapp com um responsável de cada setor
(comunicação, cronograma, RH, etc.), para repassar as atividades que estão sendo
desenvolvidas.
Problemas com QR Code

2.1.7

Considerações Parciais dos Eventos Anteriores
A análise dos eventos anteriores permitiu a tomada de decisão a favor do evento

TecSUL 2019, visto sua relevância para o município, para os gestores e para os acadêmicos
que integram o público-alvo. Também foi possível verificar os cuidados que devem ser
considerados quanto a temática e a organização do evento.
Nesse sentido destacaram-se a necessidade de superação de lacunas como:
engajamento

das

equipes

de

trabalho,

planejamento

contingencial

(considerando

possibilidades fora da programação original), bem como atenção a recepção e o dia do evento,
pois esses três aspectos foram as maiores fragilidades dos anos anteriores. Enquanto que, a
criatividade e a inovação de parcerias, materiais e experiências exigiram superação, para
elevar o padrão dos eventos que historicamente estão sendo executados.

3. TECSUL: A EDIÇÃO 2019

O presente tópico aborda a descrição do planejamento inicial proposto para a
realização do TECSUL 2019, bem como a execução real no evento promovido. Assim, serão
apresentados: o modelo de organização, a localização da realização de cada atração, o
público-alvo, o período de realização, o cronograma para as atrações, a identificação da marca
para 2019, a temática abordada para o evento, os recursos financeiros e não-financeiros, a
participação do público e as propostas de atrações e demais características na perspectiva do
planejado x realizado, como modo de auto-avaliação e encerramento administrativo do
evento, por isso, serão usadas as seguintes categorias: desempenho técnico, desempenho de
custos, desempenho de cronograma, controle e planejamento do projeto, mapeamento de
processos, relacionamento com os stakeholders, relacionamento entre os membros da equipe,
comunicação; problemas e soluções, benefícios previstos e reais, e recomendações para
projetos futuros.
De modo a contextualizar, é importante destacar que, o 4DM, além do planejamento
e organização do TecSUL 2019, realizou também: o Lançamento da Programação TecSUL
2019 (em 18 de outubro de 2019), as atividades de Pré-palestras com o QuizTEC, as palestras
com o Protagonistas TecSUL (11, 12 e 13 de novembro), apoiou os ciclos de palestras NTI e
OAB, promoveu uma ação social e o Integra Inventum. Foram mais de 50H de conteúdo
oferecidos a comunidade. Na sequência o presente relatório aborda as principais definições do
evento e as análises do previsto e realizado.

3.1 Delineamentos do evento

3.2 Desempenho Técnico
•

Dos objetivos do projeto:

Planejado: O objetivo geral do projeto foi “Promover o evento TECSUL 2019 em parceria
com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, englobando a organização,
execução, monitoramento e avaliação do evento, baseando-se nos conhecimentos adquiridos e
nas competências desenvolvidas por meio do Curso de Administração”.

Realizado: O objetivo de forma geral foi realizado conforme o planejado, o evento foi
realizado em parceria com a SMCTI, bem como com a UTFPR e os parceiros patrocinadores.
Muitos conhecimentos e competências foram necessárias durante planejamento e execução,
tais como: planejamento estratégico, gestão de stakeholders, memória organizacional, gestão
de custos, logística, recursos humanos e etc.
•

Da estrutura analítica do projeto

Planejado: Durante a análise dos relatórios anteriores, foi identificada a “falta de uma EAP
clara e de forma visual”, portanto para atender tal contexto, foi criada uma Estrutura Analítica
organizada por fases, “onde se utilizam como base as fases do ciclo de vida do projeto”. A
seguir apresenta-se o modelo planejado para organização do TecSUL 2019:

Planejamento

Definição de
objetivo e
tema

Pré - Evento

Divulgação/
Marketing

Evento

Pós - Evento

Recepção

Fechamento
de contas

Definição das
equipes de
trabalho

Estrutura

Logística de
materiais e
equipes

Feedbacks de
público e
parceiros

Orçamento

Treinamento
de equipe

Apoio aos
palestrantes

Emissão de
certificados

Inscrições

Fechamento

Finalização e
apresentação
do projeto

Captação de
Recursos

Realizado: A "decomposição" em subgrupos ocorreu de acordo com a EAP desenhada, já a
realização destas atividades, não seguiu exatamente essas fases: os subgrupos “Orçamento” e
“Captação de Recursos” foram realizados no pré-evento, em virtude da mudança do Plano de
patrocínio e entrada no Edital da UTFPR. Portanto, a estrutura analítica realizada foi a
seguinte:

•

Da organização da equipe:

Planejado: Em relação a organização das equipes, inicialmente foram feitos dois tipos de
divisão: Equipes para Atividades Estruturantes e Equipes de Trabalho, cada aluno tinha um
grupo para cada tipo de equipe, ou seja, os alunos faziam parte de um grupo para atividades
estruturantes e de outro grupo para equipes de trabalho.
Para as Atividades Estruturantes (que são as atividades relacionadas ao
conhecimento e habilidades para a gestão do projeto), foram definidos os seguintes grupos:
Custos, Qualidade, RH, Escopo, tempo/cronograma e comunicação, conforme o livro
PMBOK, o qual foi utilizado para a Gestão do Projeto. Com estas equipes foram realizadas
atividades Estruturantes, como a análise de conteúdo que foi feita dos relatórios dos projetos
anteriores, criando assim uma memória organizacional.

Para as Equipes de trabalho, ficaram estabelecidos os seguintes grupos: Gerência
(organização geral), Marketing (mídias, materiais de divulgação), Patrocínio (captação de
recursos e parcerias), Financeiro (orçamentos e controle de entradas e saídas), Estrutura
(atrações, materiais, palco, deslocamentos), TI (softwares, aplicativos), Recepção e
Recrutamento (captação e treinamentos de voluntários). Tais equipes eram responsáveis pela
parte de execução do evento, a parte prática, que em sua maioria era feita fora do horário de
aula, como a equipe de marketing que realizava as artes para as redes sociais e a equipe de
patrocínio que realizava reuniões com possíveis patrocinadores para apresentar o projeto.

Realizado: Tal forma de organização foi praticada por um tempo, pois com a proximidade do
evento, houve a necessidade de trabalhar apenas nas Equipes de trabalho, pelo foco necessário
mais na parte prática e também para não haver “confusões” pelo fato de estarem em duas
equipes ao mesmo tempo, portanto, houve fusão das equipes das atividades estruturantes às
equipes de trabalho prático.
•

Do público alcançado

Planejado: Considerando os eventos anteriores e os espaços disponíveis para a realização do
evento, foi estimado um público de 4.500 pessoas.

Realizado: As atrações do TecSUL 2019 e de seus eventos apoiados alcançaram um público
de 3.376 pessoas, conforme tabela a seguir. Tais informações foram extraídas do Sympla
(página das inscrições do evento e de registro de Check-ins).

Data

Atração

Público

08/11/2019

Solenidade Abertura Inventum + TecSUL

Aprox. 1300

11/11/2019

Palestra: Inovação que gera Transformação.

301

12/11/2019

Palestra: Hackeando a Dobra.

215

13/11/2019

Palestra: O impacto do mercado de
pagamentos/Trajetória Stone

143

13/11/2019

Palestra: A Ciência da Felicidade.

213

13/11/2019

Transmissão ao vivo

83

11, 12 e 13/11/2019

Trilhas do Conhecimento - NTI

255

11, 12 E 13/11/2019

Ciclo de Palestras - OAB

866

TOTAL

3.376

Apesar de um número satisfatório de participantes, o objetivo de público não foi
alcançado, tal resultado atribui-se ao grande número de atrações simultâneas. Cerca de 7 a 8
palestras por noite aconteciam simultaneamente nos dias 11, 12 e 13 de novembro.
•

Das atrações PRÉ e PÓS evento (QuizTEC, TecSOCIAL e Integra Inventum)

Planejado: Uma das novidades do TecSUL 2019, o QuizTEC foi uma proposta de
entretenimento pré-palestra para gerar interação entre os espectadores e o TecSUL, bem como
promover a distribuição dos brindes e o marketing dos parceiros e apoiadores. A ferramenta
planejada inicialmente foi o Kahoot. O sistema permite a realização de perguntas de
conhecimento geral e apresenta em tempo real os “vencedores” do Quiz. O Tec SOCIAL era
uma atração também participativa, onde compartilhávamos a ideia de ação social via
arrecadação de alimentos não perecíveis. A proposta não incluía a geração de certificados,
pois o convite era para um protagonismo genuíno e voluntário. O Integra Inventum,
estabeleceu a programação de uma palestra por dia + o tempo para a visitação da Feira.

Realizado: Em geral as três atrações funcionaram muito bem! Do QuizTEC, a execução foi
através do Mentimenter e foram distribuídos vários brindes dos nossos apoiadores:
HandMade Store, Pato Futsal, Pato Basquete e Strike Boliche. Os brindes entregues foram:

No Lançamento (14 brindes)
Acessório Feminino Handmade
Acessório Masculino Handmade
Boné Pato Basquete
Camiseta Pato Futsal
Par de Ingresso jogo Pato Futsal
7 Cupons R$20 Aiqfome
1 Cupom 25% desconto Strike Boliche
No Evento (3641 brindes)
2500 cupons de desconto Handmade
6 Camisas comemorativas Pato Futsal
1 Camisa Pato Basquete
1 Make Profissional
1 Serviço de Barber
2 Carteiras Quero Dobra
1 Prêmio Mademoiselle
3 Cupons 25% desconto Strike Boliche
420 Cupons Aiqfome (3 R$30 + 3 R$25 + 3 R$20 + 105 R$15 + 106 R$ 10 + 200 R$5)
700 Suculentas ou Cactos
6 Bonsais

Quanto ao TecSOCIAL, foram arrecadados mais de 50 kg de alimentos, os quais
foram destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual se responsabilizou pela
distribuição dos mesmos. Referente ao Integra Inventum, após cada palestra realizada, os
espectadores foram convidados à Feira. E aos organizadores das palestras, foram realizados
momentos de Coffee Break com os palestrantes.

•

Análise Geral (resultados, qualidade, mudanças)

Todos os projetos desde o lançamento, o pré-palestra e pós-palestra foram realizados com
êxito. As maiores alterações foram adaptações necessárias na medida que os dias do evento se
aproximavam e também em função de alguns acordos realizados por meio do Edital da
UTFPR (edital de parcerias e patrocínios), os quais serão abordados mais adiante.

3.3 Desempenho Custos
•

Palestras:

Planejado: Os maiores custos de um evento como o TecSUL são os valores investidos nos
contratos de palestrantes (palestra, transporte, hospedagem, alimentação, etc). Para o ano de
2019, foram definidos dias temáticos e para um destes, os protagonistas sugeridos (perfis de
interesse para expressar aos prováveis patrocinadores o sentido de cada proposta).
Inicialmente foram cogitados os seguintes nomes e seus respectivos orçamentos:

Data

Dia Temático

Palestrante

Valor da palestra

08/11

Ciência e Tecnologia

Marcos Pontes

SMCTI (sem custos)

11/11

Inovação Tecnológica

Gil Giardelli

R$ 16 mil

12/11

Elas Inspiram e Empreendem

Camila Farani

R$ 28 mil

13/11

Desenvolvimento Empresarial

Caito Maia

R$ 40 mil

*esse valor não inclui despesas com viagem, hospedagem, alimentação e etc.

Realizado: Os nomes dos palestrantes foram definidos em conjunto com os patrocinadores. A
medida que os másters definiam o dia temático que gostariam de oferecer, os nomes foram
sendo elencados e contratados. Na sexta-feira, a abertura foi um oferecimento do Município
de Pato Branco, por meio da SMCTI (Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação). Por questões relacionadas ao estado de saúde do Ministro Marcos Pontes a
abertura foi realizada em uma formalidade que contou com a presença de lideranças políticas
e institucionais de organizações que alavancam a tecnologia e o empreendedorismo no PR.
Para a segunda-feira (11/11/2019) o parceiro Sebrae selecionou e patrocinou a vinda
do Palestrante Protagonista Gil Giardelli o qual abordou a temática através da palestra
“Inovações que Geram Transformações”. Na terça-feira (12/11/2019), a equipe 4DM uniu os
esforços financeiros dos patrocinadores ouro (PB Shopping, Aiqfome, Planta Garden, VMT e
Luminustech) e contratou Andressa Gallas para falar do seu trabalho na empresa Dobra.
Andressa realizou a palestra: “Hackeando a Dobra: por dentro de uma das 10 mais
conscientes startups do Brasil”. E para fechar a noite do ciclo Dias Temáticos TecSUL, na
quarta-feira (13/11/2019) o evento ofereceu duas palestras. A Stone, também patrocinadora
máster, falou de sua própria trajetória por meio do presidente da Stone Augusto Lins na
primeira palestra. Na sequência, em uma parceria entre TecSUL – SMCTI – NTI, Luiz Gaziri
falou sobre a Ciência da Felicidade. Nessa conjuntura os orçamentos passaram a ser de:

Data

Dia Temático

Palestrante

Valor da palestra*

08/11

Ciência e Tecnologia

Autoridades Convidadas

SMCTI (sem custos)

11/11

Inovação Tecnológica

Gil Giardelli

R$ 16 mil

12/11

Elas Inspiram e Empreendem

Andressa Gallas

R$ 4 mil

13/11

Desenvolvimento Empresarial

Augusto Lins e Luiz Gaziri

R$ 34,7 mil

*esse valor não inclui despesas com viagem, hospedagem, alimentação e etc.

•

Outros custos e despesas

Planejado: A seguir estão discriminados os itens planejados para o TECSUL 2019. Os
mesmos foram orçados e estimados para compreensão dos recursos e parcerias que seriam
necessárias para a realização do evento:

Itens
Camisetas
Copa
Coquetel
Cupons
Despesas gerais
Despesas MKT
Diárias
FADEP
Passagem Aérea
Planta Garden
Protagonistas
Sociedade Rural
Som
Treliça
Túnel de Led
Voluntários
TOTAL

Valores Estimados
R$ 1.750,00
R$ 447,00
R$ 1.050,00
R$ 4.000,00
R$ 2.443,34
R$ 1.951,00
R$ 602,50
R$ 2.500,00
R$ 2.150,00
R$ 5.000,00
R$ 58.700,00
R$ 5.000,00
R$ 4.500,00
R$ 2.800,00
R$ 5.000,00
R$ 18.000,00
R$ 115.893,84

Realizado: As fontes e os destinos dos recursos e parcerias seguem nas tabelas separadas por
parceiro:

SEBRAE – Patrocinador Master
Entrada da cota
R$ 25.000,00
Palestra, despesas de viagem e assessoria
-R$ 25.000,00
Saldo
R$
-

NFS/observações
Em serviços
Palestra: Gil Giardelli e Apoio

STONE – Patrocinador Master
Entrada da cota
R$
Palestra, despesas de viagem e assessoria
-R$
Saldo
R$

NFS/observações
Em serviços
Palestra: Augusto Lins e Apoio

25.000,00
25.000,00
-

PLANTA GARDEN – Patrocinador Ouro
Entrada da cota
R$
5.000,00
Saída em serviços
-R$
5.000,00
Saldo
R$
-

NFS/observações
Em serviços
Orçamento nº4500 (móveis e plantas)

PB SHOPPING – Patrocinador Ouro
Entrada da cota
R$
5.000,00
Palestra Dessa Gallas
-R$
4.000,00
Transporte Gaziri
-R$
600,00
Despesas
-R$
400,00
Saldo
R$
-

NFS/observações
Em dinheiro
NFS-e 201913 e 201918
NF 221
(cupons)

VMT – Cota Ouro cedida pela UTFPR
Entrada da cota
R$
5.000,00
Camisetas Rosa de Saron
-R$
1.000,00
Letreiro, impulsionamento, crachás
-R$
850,00
02,5 diárias San Pietro
-R$
602,50
Coquetel
-R$
1.050,00
Banner de Lona
-R$
860,00
Saldo
R$
637,50

NFS/observações
Em dinheiro
NF 3474
NFS 201900022
NF 41345
NF 623 (coffee break)
NF 7520
Depositado para Funtef

LUMINUS TECH – Patrocinador Ouro
NFS/observações
Entrada da cota
R$
5.000,00 Em serviços
Túnel, montagem e desmontagem
-R$
5.000,00 Orçamento nº179 (túnel de led)
Saldo
R$
AIQFOME – Patrocinador Ouro
Entrada da cota
R$
Cupons/brindes lançamento
-R$
Cupons/brindes palestras
-R$
Custos e despesas Copa
-R$
Despesas diversas
-R$
Despesas dia do evento
-R$
Saldo
R$

5.000,00
120,00
3.880,00
447,00
453,09
99,91
-

NFS/observações
R$ 4000 (serviços) R$ 1000 (dinheiro)
Cupons
Cupons
NF 119
Cupons diversos
Camarim, papelaria, mercado

Outras formas de apoio:
Prefeitura
Passagens Dessa
Palestra Gaziri
Fadep (1 dia)
Salão Nobre SR (2 dias)
Divulgação/site
Saldo

R$
R$
R$
R$
R$

2.150,00
4.700,00
2.500,00
5.000,00

NFS/observações
não houve custos para o evento (Prefeitura forneceu)
Parceria da Prefeitura com NTI
não houve custos para o evento (Prefeitura forneceu)
não houve custos para o evento (Prefeitura forneceu)

14.350,00 Total do serviços/produtos fornecidos

UTFPR/DIREC/COADM
Banners de lona
-R$
991,23
Transp. Palestrante/Aeroporto -R$
300,00
Camisetas voluntários
-R$
750,00
Ônibus
-R$
350,00
Palco e Cadeiras
não informado
Saldo
R$
2.391,23

NFS/observações
Contribuição COADM Semana Acadêmica
não houve custos para o evento (DIREC forneceu)
não houve custos para o evento (DIREC forneceu)
não houve custos para o evento (DIREC forneceu)
Fornecido pelo edital de patrocínio UTFPR (A1)
Total do serviços/produtos fornecidos

3.4 Desempenho de Cronograma

Planejado: As atividades do projeto iniciaram em março com o levantamento dos pontos
negativos e positivos dos relatórios dos eventos anteriores. Logo após, foi realizado uma
votação no WhatsApp, se a turma preferia o TecSUL ou Semana Acadêmica. Na ocasião, foi
mais votado o TecSUL, então, a turma marcou uma reunião com o secretário Municipal de
Ciência e Tecnologia e Inovação (SMCTI), Geri Dutra e o diretor do Parque Tecnológico,
Marcos de Bortoli para ouvir suas propostas. Em março também foi feito a divisão de grupos,
para fazer atividades estruturantes (qualidade, custo, tempo/cronograma, recursos humanos,
comunicação e escopo) e gestão do projeto (gerência, estrutura, recepção/RH, marketing, TI,
financeiro e patrocínio). Com essa divisão, cada acadêmico, era integrante de dois grupos
diferentes, dificultando na realização das tarefas. Para resolver essa questão, no dia 21 de
agosto de 2019, foi acordado em ter somente um grupo para a realização das atividades em
sala e do projeto.
As reuniões do 4DM para planejar e tomar decisões do TecSUL, deu início 16 de
abril de 2019, sendo dirigida todas as semanas, até na semana do evento (05 de novembro).
Nas primeiras reuniões já tinha algumas sugestões sobre os temas do TecSUL (motivação,
empreendedorismo, sobrevivência no mercado e empoderamento), com ideia de brindes mais

sustentáveis (lápis com semente, canudo de vidro, caneca reciclável) e palco temático estilo
TED (série de conferências).
Em maio foi decidido o tema e slogan da TecSUL. Sobre os palestrantes foi pensado
em trazer: Caito Maia - dono da Chilli Beans; Marcos Pontes - ministro da ciência e
tecnologia; Camila Farani - Shark Tank; Gil Giardeli – estudioso da cultura digital e Tabata
Amaral – deputada federal.
Em junho, foi definido o Trello, como um dos indicadores de participação e de
realização de tarefas/atividades de cada grupo que foram apresentados na disciplina de Gestão
do Conhecimento. Foi também realizado a reunião do 4DM com o Prof. Neimar e o aluno
Guilherme, para analisar o plano de patrocínio em conjunto com a UTFPR.
Em julho, foi planejado e realizado uma reunião de conselheiros do 4DM, com Géri
Dutra, Marcos de Bortoli, Luciano Minghini, Elizandra Follman e demais representantes do
4ADM das turmas de 2010 a 2018 com o intuito de compartilhamento de experiências por
parte dos egressos e compartilhamento do material “Projeto TecSUL 2019”.
Em agosto, foi planejado em fazer camisetas para divulgação, procura de patrocínios,
decisão do site TecSUL em formato single page e divulgação do calendário de marketing no
grupo 4DM.
Em setembro, foi planejado, pelos menos um integrante do 4DM, para participar das
reuniões semanais da Inventum realizada pela prefeitura. Foi entregue as camisetas para
divulgação do TecSUL e decidido trazer o palestrante Luiz Gaziri. No mês de setembro
também houve o lançamento da Inventum, fechamento com os patrocínios e planejamento
para o lançamento Oficial da TecSUL.
Em outubro foi visto os orçamentos de materiais para o TecSUL, busca de brindes
para o TecSUL, feito o lançamento oficial da TecSUL no anfiteatro da UTFPR, o cadastro das
palestras no site, realização dos contratos de prestação de serviços, decisão das camisas do
evento (polo/camiseta), resolver o problema das letras em mdf, treinamento com o QuizTEC,
cadastro dos organizadores no Sympla, divulgação do evento TecSUL presencialmente e via
e-mail nas faculdades e escolas de Pato Branco/PR. E em novembro foi dividido o grupo em
duplas para fazer divulgação do evento em escolas/colégios municipais de Pato Branco e
organização na sociedade rural.

Cronograma planejado das atividades para o projeto:
Período
13/03/2019
03 a 11/04
02 a 11/04
10/04/2019
11/04/2019
17/04 a 30/05/19
17/04 a 30/05/19
16/04/2019
18/04/2019
02/05/2019
02/05/2019
16/05/2019
05/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
18/06/2019
11/06 a 25/06/19
28/06/2019
18/06 a 03/07/2019
18/06 a 03/07/2019
Até 11/2019
Mês 07/2019
Mês 07/2019
Mês 07/2019
Mês 07/2019
Mês 07/2019
Mês 08/2019
Mês 09/2019
Mês 10/2019
Mês 11/2019

Descrição da Atividade
Apresentação da disciplina pelo Prof. Gilson
Avaliação dos eventos anteriores promovidos via 4ADM
Discussão sobre as propostas (TecSUL/Semana Acadêmica)
Apresentação da proposta Inventum e TecSul 2019 por Géri e Marcos
Tomada de decisão (qual evento realizar)
Rastreamentos auxiliares para traçar um perfil do evento 2019
Levantamento de atrações (palestrantes, n° de palestras, local)
Reunião 4ADM (Ata 001-2019)
Reunião 01 com a Inventum
Reunião 02 com a Inventum
Reunião 4ADM (Ata 002-2019)
Reunião 4ADM (Ata 003-2019)
Definição de Lideranças e equipes de trabalho
Reunião 4ADM 004-2019 (Convidados: Marcos/Géri)
Reunião Edital Patrocínio (Andrea, Marcos, Neimar, Márcia eGuilherme)
Reunião 4ADM 005-2019 (Convidados: Neimar/Guilherme)
Definição de ferramentas: Plano de MKT, Mídias, Site de Inscrições, Site do
Evento, Ferramenta de gestão de projetos, Plano de patrocínio
Parceria UTFPR para 30 camisetas de voluntários (Márcia)
Levantamento e lista de necessidades para ser enviada a prefeitura e A1
Definição de Indicadores
Registro e acompanhamento das atividades no Trello
Negociação com palestrantes
Busca de patrocínio e parcerias
Preparação de conteúdos para a mídia
Calendário e Cronograma das comunicações a serem realizadas de maneira
integrada a UTFPR.
Camisetas para organização
Captação e integração de voluntários
Fechamento da Programação TecSUL 2019 e Lançamento TecSUL 2019
Abertura das Inscrições
Realização do Evento e Pós-evento (Pesquisa de Satisfação e Relatório)

Cronograma planejado para as datas do evento:
Data
08/11/2019

11/11/2019

12/11/2019

13/11/2019

Horário
19h30min
20h
21h
19h30min
20h
21h
19h30min
20h
21h
19h30min
20h
21h

Atração
Credenciamento e Kahoot!+brindes
Palestra 1
Integra Inventum
Credenciamento e Kahoot!+brindes
Palestra 2
Integra Inventum
Credenciamento e Kahoot!+brindes
Palestra 3
Integra Inventum
Credenciamento e Kahoot!+brindes
Palestra 3
Integra Inventum

Local
Sociedade Rural

Anfiteatro

Sociedade Rural

Sociedade Rural

Realizado: O cronograma sofreu atrasos em função da demora nos contratos com os
patrocinadores e palestrantes (período após o mês 8).

Cronograma alterado para as atividades da equipe:
Período Alterado
Mês 09/2019
Mês 09/2019
Mês 09/2019
Mês 09/2019
Mês 10/2019
Mês 10/2019
Mês 10/2019
Mês 11 e 12/2019

Descrição da Atividade
Negociação com palestrantes
Fechamento de patrocínio e parcerias
Preparação de conteúdos para a mídia
Calendário e Cronograma das comunicações a serem realizadas de maneira
integrada a UTFPR.
Captação e integração de voluntários
Fechamento da Programação TecSUL 2019 e Lançamento TecSUL 2019
Abertura das Inscrições
Realização do Evento e Pós-evento (Pesquisa de Satisfação e Relatório)

Outra mudança de destaque foi a alteração no palestrante oferecido pela Stone
(informação na semana do evento) no qual viria o sócio Mateus Biselli, e este foi alterado
pelo presidente da Stone Augusto Lins. A mudança nesse caso refere-se a conteúdo e não ao
prazo/tempo.

Cronograma alterado para as datas do evento:
Data

Horário
18h

Atração
Organização do local da palestra

Local

08/11/2019

19h

Recepção + Solenidade de Abertura

Sociedade Rural

21h

Integra Inventum

18h

Organização do local da palestra

19h

Credenciamento e Menti + brindes

20h

Palestra 1

21h
19h
20h
21h

Integra Inventum
Credenciamento e Menti + brindes
Palestra 2
Integra Inventum

18h

Organização do local da palestra

19h

Credenciamento e Menti + brindes

20h

Palestra 3

21h

Palestra 4

22h

Organização do local da palestra

12h

Recolhimento do material TecSUL

11/11/2019

12/11/2019

13/11/2019

14/11/2019

Anfiteatro
FADEP

Sociedade Rural

Sociedade Rural

Sociedade Rural

3.5 Planejamento e Controle

Planejado: No aspecto do planejamento, foi utilizado como base para o projeto do evento
relatórios dos anos anteriores, além de rastreamentos de variáveis que poderiam impactar o
evento, como: palestrantes, stakeholders, fornecedores, eventos concorrentes, referências de
ambientes/decoração, etc. Tendo essas informações em mãos, foram feitos encontros com o
4DM para tomadas de decisão, além de reuniões com os responsáveis pela Inventum da
Prefeitura Municipal de Pato Branco e da UTFPR, campus Pato Branco. A figura a seguir
mostra o fluxograma das etapas delineadas no mapeamento do processo de planejamento:

Realizado: As etapas foram respeitadas, porém com alguns prazos alterados conforme já
descrito no tópico cronograma. Para o controle, foi utilizada, principalmente, a plataforma
Trello. Nela, os integrantes de cada área do evento (marketing, RH, estrutura, financeiro, TI,
patrocínio) anexavam as atividades realizadas e a realizar, com informações como descrição,
tempo de entrega, responsável e depois o seu status era atualizado. O WhatsApp também
colaborou para o controle, pois nele os responsáveis de cada área trocavam informações e
tiravam dúvidas com os outros líderes, através dos grupos. Para questões fiscais e financeiras,
foram utilizadas planilhas e cópias dos contratos. Documentos informativos como Atas eram
disponibilizados no Moodle da disciplina de Gestão do Conhecimento.

Atividades prioritárias eram tratadas separadamente e controladas na disciplina de
Administração Estratégica, como foi o caso da Gestão dos Stakeholders. Essas atividades
eram esmiuçadas e direcionadas a responsáveis nomeados para sua realização. Exemplo:
Contratos com os patrocinadores. Esse material foi sendo disponibilizado no Trello e no
Moodle da disciplina de Administração Estratégica (árvore de atividades e suas prioridades):

Priorida
des
P0

Operação
DIVULGAÇÃO

Atividades

Subatividades

Responsáveis

-

-

-

-

Criar a imagem

P0.1

-

P0.1.1

-

Instagram/
Facebook
-

P0.1.2

-

-

Postar

P0.1.3

-

-

Impulsionar

Pedro e Dionatha
Fernanda, Maria e
Jhonatan
Daniel

Criar arte

Dionatha

Enviar para confecção

Dionatha

P0.2

Banners

P0.2.1
P0.2.2
P0.3

-

P0.3.1

-

Visitas
Divulgação
-

P0.3.2

-

-

Organizar as equipes

4DM

P0.3.3

-

-

Visitar as salas da FADEP

Andrea e Mari Izabel

P0.3.4

-

-

Visitar as salas do MATERDEI

Andrea e Dionatha

P0.3.5

-

-

Visitar as salas da UTFPR E OUTRAS

Andrea e Mari Izabel

P0.4

-

E-mails

-

-

P0.4.1

-

-

Enviar para as faculdades

Andrea

P0.4.2

-

-

Enviar para os colégios públicos

Nicolas

P0.4.3

-

-

Nicolas

P0.4.4

-

-

P0.5

-

Convites

Enviar para os colégios privados
Enviar para associações comerciais e
prefeituras da região
-

P0.5.1

-

-

Confeccionar o convite

Dionatha

P0.5.2

-

-

Enviar para os parceiros e autoridades

Andrea e Daniel

P1

ESTRUTURA

-

-

-

P1.1

-

Decoração

-

-

P1.1.1

-

-

Confeccionar as letras "#TECSUL"

P1.1.2

-

-

Fazer a base para as letras

P1.1.3

-

-

Pintar as letras

Andrea e Dionatha
Andrea, Dionatha e
Ricardo
Andrea

P1.1.4

-

-

Definir as plantas

P1.1.5

-

-

Definir os móveis

-

4DM

Requisitar autorização da entidade

Andrea

Daniel
-

Eduarda e Maria Alice
Andrea, Eduarda e
Maria Alice

3.6 Relacionamento com os stakeholders

Planejado: Inicialmente as cotas de patrocínio foram elaboradas pela cequipe responsável
pelos patrocínios e foi construída com base nos custos e na cota dos anos anteriores (20172018): Cota PREMIUM (a partir de R$ 11.000,00), Cota VIP (de R$ 5.700,00 até R$
10.999,99), Cota ESPECIAL (de R$ 1.500,00 até R$ 5.699,99), e Parceiros Apoiadores
(Cotas com valores inferiores a R$ 1.500,00). Entretanto, em reunião entre equipe
organizadora TecSUL 2019 e UTFPR, ocorrida em 18 de junho de 2019, uma nova proposta
foi desenvolvida, em que a UTFPR e TecSUL tornam-se parceiros na busca por patrocínio.
Assim, os patrocinadores ganharão com uma maior circulação da marca, entre os 13 eventos
confirmados da UTFPR na Inventum 2019, e o TecSUL terá a disposição uma legaligalidade
e institucionalidade via edital da UTFPR para tais patrocínios, além do auxilio direto da
Prefeitura.

Realizado: Por meio do Edital de Patrocínio da UTFPR foram estabelecidas duas cotas:
Patrocínio Master R$ 25.000,00 e Patrocínio Ouro R$ 5.000,00:

As parcerias com patrocinadores permitiram o acesso a um total de R$ 80.600,00 de
recursos, sendo R$ 11.000,00 em dinheiro e R$ 69.600,00 em serviços e produtos prestados e

utilizados no evento. Foram Patrocinadores Masters do TecSUL 2019: Sebrae e Stone, e
Patrocinadores Ouro: Luminustech, PB Shopping, Planta Garden e Aiqfome. Também foram
direcionados para o TecSUL os recursos da VMT como Cota Ouro da UTFPR e alguns
recursos provenientes da A1 Formaturas Patrocinador Master da UTFPR.
A parceria com o Sebrae foi realizada em 09/2019 e incluiu: Palestra Gil Giardelli;
despesas com a viagem, hospedagem e alimentação do palestrante; disponibilização de
aplicativo para utilização durante o evento, assessoria via Sebrae e auxílio com estrutura,
como o caso da disponibilização de treliças e espaço de divulgação. Fechando a cota de R$
25.000,00.
A parceria com a Stone foi realizada em 10/2019 e incluiu: Palestra Matheus Biselli
despesas com a viagem, hospedagem e alimentação do palestrante; divulgação e
disponibilização brindes para o evento. Fechando a cota em R$ 35.000,00. Contudo, durante o
evento ocorreu a mudança de palestrante para o presidente da Stone Augusto Lins, e não
houve a entrega de brindes no dia da palestra Stone.
A parceria com a Luminustech foi realizada em 09/2019 e incluiu: materiais,
instalação e desinstalação do túnel de LED feito especialmente para Inventum/TecSUL 2019.
A parceria com o grupo PB Shopping foi realizada em 10/2019 e incluiu: a cota de R$
5.000,00 em dinheiro. A parceria com a Planta Garden foi realizada em 09/2019 e incluiu:
materiais decorativos para o lounge e palco, além de bonsais, suculentas e cactos para brindes
aos espectadores e presentes aos palestrantes.
O patrocínio alcançado foi suficiente para a realização do evento realizado, porém
muitas dificuldades burocráticas atrasavam a disponibilização do dinheiro para pagamento de
fornecedores. Tal dificuldade exigia muitas vezes a utilização de valores pessoais para
posterior reembolso.

3.7 Relacionamento entre a equipe

Relacionamento Planejado 4DM: Para melhor gerenciar o relacionamento do 4DM foram
identificadas as seguintes ações a serem realizadas durante o processo de planejamento e
execução do projeto:
• Montagem das equipes através do PMBOK;
• Ter um bom relacionamento com a equipe;
• Aumentar o engajamento dos membros através de dinâmicas com a equipe do 4DM;
• Monitorar as atividades através de listas de presenças, relatórios de atividades, atas;
• Líder de cada equipe, e cada equipe determinava suas próprias atividades.
• Divisão homogênea das atividades.
• Ter boa comunicação com o grupo, via reuniões, encontros, além de utilizar de tecnologias a
fim de melhorar a comunicação do grupo, como WhatsApp, Moodle e Trello;

Relacionamento Realizado 4DM: De acordo com o planejado a divisão das equipes foi feita
a partir das divisões do PMBOK, conforme a tabela abaixo. Cada integrante se incorporou
dentro da equipe com o tema que tinha mais afinidade.
A relação da equipe 4DM foi produtiva, mas tivemos alguns desentendimentos no
caminho, por exemplo, uma dos problemas que mais afetou a relação e que causou um
conflito entre membros, foi um desentendimento que tivemos com a UTFPR, devido a
sugestão/proposta feita sem conversar com todos da equipe, foi proposto colocar nossa
palestra de abertura do Gil Giardelli junto a abertura do Sei/Sicite, porém a própria equipe
4DM votou e não concordou, optando assim por fazer nossa palestra no auditório da FADEP
devido a não ter a Sociedade Rural disponível. Tal situação gerou grande desconforto e em
diversos momentos o apoio e o relacionamento com a UTFPR demonstrou-se fragilizado. Isso
também gerou desconforto entre alguns membros da equipe. Contudo, toda a equipe mantevese firme em posicionar-se com a palestra separada e isso demonstrou-se uma opção acertada,
visto que o evento Sei/Sicite passou do horário da feira, demonstrando que não seria viável
duas palestras nesta ocasião.
Quanto às dinâmicas para aumentar o engajamento, em razão da pouca
disponibilidade (tempo) dos membros da equipe e alta demanda de atividades em sala de aula,
poucas dinâmicas de grupo específicas foram realizadas. Uma atividade realizada com este
foco foi a discussão dos objetivos do projeto na perspectiva do TecSUL (evento), pessoal,

liderança (equipes), na aula de Administração Estratégica, o qual permitiu verificar o
alinhamento das metas e uma discussão sobre o plano de ações.
Todas as reuniões tiveram atas e listas de presença, quanto às atividades do projeto
toda semana cada equipe era responsável por publicar as atividades realizadas por cada
integrante, ambas postadas no moodle. Nos dias do evento também foi feito lista de presença,
contendo o nome e horário de chegada. Pela primeira vez no projeto 4DM, toda a equipe
esteve presente em todos os dias do evento. Já nas reuniões, tivemos muitas faltas de
membros das equipes, geralmente os mesmos faltantes, alguns justificavam e outros tinham
aula durante a maioria das reuniões, mas tivemos casos de pessoas que faltavam e não
justificavam falta, o que gerou momentos de descontentamento na equipe.
Em relação a divisão homogênea das atividades, devido a pouca disponibilidade e o
baixo envolvimento de alguns membros da equipe, alguns membros acabaram ficando
sobrecarregados de atividades, principalmente nos dias do evento. Foi solicitado a ajuda para
irem mais cedo quem pudesse para ajudar na organização do salão e decoração, mas poucos
puderam ir, o que acabou sobrecarregando alguns, e durante as palestras e as atividades eram
mais leves e sossegadas todos estavam presente, por isso gerou essa divergência de esforço e
trabalho na prática.
A comunicação do grupo foi feita principalmente com o uso do aplicativo de
WhatsApp, por ser uma ferramenta simples e por todos os membros da equipe terem acesso
fácil e rápido. Além disso, foram feitas 17 reuniões formais e encontros para
compartilhamento de informações e tomada de decisões em grupo.

Avaliação do Relacionamento Realizado 4DM: O conflito que a equipe teve em relação a
palestra do Gil Giardelli nos trouxe aprendizado, os membros responsáveis pelo 4DM
realizaram uma conversa com os representantes da UTFPR e colocaram seus receios e
argumentos. Com essa conversa foi esclarecido e resolvido esse conflito.
Em relação às faltas nas reuniões, compreende-se a dificuldade de ter a equipe 100%
comprometida, muito em função deste ser um trabalho ‘voluntário’ e acadêmico, ou seja,
realizado além das nossas atividades diária. A equipe tinha 100% de seus membros
colaboradores de empresas, isso era um importante limitador.
A relação da equipe 4DM foi construída durante o ano todo, todos buscando ter um
bom relacionamento, para evitar conflitos desnecessários e o desgaste da relação entre toda a
equipe. Buscando ter uma relação assertiva. Em alguns momentos houve desentendimentos

sim, mas foi conversado e resolvido sem maiores transtornos. É possível citar esse
envolvimento entre “grupos” diversos como o ponto mais prazeroso do projeto 4DM.
Sobre a seleção e organização das equipes, esta foi realizada sem conflitos. Houve
algumas alterações na metade e outra no final do ano para equilibrar o número de integrantes
com as demandas das equipes. Sobre o monitoramento das atividades, o controle das
presenças em reuniões e das atividades foram bem executadas, foram postadas no moodle
para todos ter acesso.

Relacionamento Planejado Voluntários: O planejamento inicial estabeleceu: Recrutar
acadêmicos do curso de administração para voluntariado nas palestras do TecSul 2019, ciclo
OAB e Trilha Tecnológica NTI; Selecionar voluntários que realmente estiverem engajados e
partir disso criar cronogramas de atividades; Realizar reunião com os voluntários sobre como
iria funcionar o evento, quais as atividades a serem desempenhadas e treinamento com a
ferramenta de realização de check-in; Realizar boa comunicação com os voluntários a fim de
que todos tivessem informações sobre o evento, data e lugar em que cada um deveria estar;
Criar um grupo no WhatsApp com todos os voluntários escalados para passar todas as
informações pertinentes; Incentivar Participação efetiva dos voluntários; Oferecer
Voluntariado estimado de 5 horas trabalhadas por noite, para cobrir qualquer imprevisto que
pudesse a vir acontecer, solicitamos que ficassem à disposição por esse tempo.

Relacionamento Realizado Voluntários: Inicialmente realizou-se o recrutamento de
acadêmicos interessados em voluntariado no TecSul 2019, por meio de listas de interesse
distribuído em todos os anos do curso de Administração. A partir disso, notou-se alta
demanda de voluntários, nesta etapa conseguimos 63 acadêmicos interessados.
A partir desta lista de interessados, realizou-se uma reunião com todos os voluntários
para passar as informações pertinentes ao evento e passar um breve treinamento sobre a
ferramenta de check-in, o Sympla. Nessa etapa, a equipe de Recursos Humanos ficou
responsável e teve o auxílio da equipe de Tecnologia da Informação e de Gerência. Além
disso, na reunião verificamos a disponibilidade de cada voluntário para os dias do evento e
fizemos uma lista de presença. A partir da lista de presença, fizemos uma seleção pelo critério
de quem compareceu na reunião foi escalado (descartando os ausentes), dessa forma
selecionamos 44 acadêmicos para o voluntariado.
Posteriormente, construímos um cronograma de atividades e de trabalho conforme a
disponibilidade dos voluntários. Entretanto, uma semana antes do evento fomos informados

pela prefeitura e UTFPR que toda a equipe de organização e voluntariado obrigatoriamente
deveriam estar credenciados e com a camiseta do evento, porém só foi disponibilizado apenas
25 camisetas para o evento (sendo que havíamos solicitado mais de 30 pela UTFPR, parceiro
que disponibilizaria camisetas padronizadas para os voluntários do edital). Assim, para
atender esse requisito tivemos que refazer e alterar todo o cronograma, reduzindo o pessoal
escalado em 25 pessoas/dia, o que dificultou todo o planejamento.
Como queríamos que todos que mostraram interesse participassem em pelo menos
um dia, tivemos que colocar pessoas diferentes em cada dia de evento, além de que, os
voluntários escalados deveriam devolver a camiseta para que no próximo dia de evento outro
voluntário pudesse participar, o que gerou um trabalho a mais para a equipe de RH e
incompreensão por parte de alguns voluntários.
Por fim, para cada dia de evento ficou escalado: 1 responsável do 4DM e 5 (cinco)
voluntários para o Ciclo OAB, 1 responsável do 4DM e 5 (cinco) voluntários para a Trilha
Tecnológica do NTI, 1 responsável do 4DM e 15 (quinze) voluntários para o TecSul 2019.
A comunicação com os voluntários foi realizada por meio do WhatsApp, porém
muitas vezes demonstrou-se ineficaz. As mensagens, informações e arquivos mandados no
grupo não eram lidos ou abertos, ocasionando falha de comunicação, muitas perguntas
repetidas, muitas respostas repetidas e grande falta de interpretação das informações enviadas.
A fim de solucionar esse problema, um membro da equipe de Recursos Humanos ficou
responsável por confirmar o local de cada voluntário e entrega e devolução das camisetas.
Apesar de alta demanda de voluntários e escala de trabalho, 6 (seis) voluntários não
compareceram no dia escalado, por ser um número baixo, felizmente não ocasionou um
desfalque na equipe. De maneira geral, os voluntários tiveram participação efetiva no evento.
O ponto mais crítico em relação ao trabalho voluntário ocorreu nas participações de
recepções da Trilha Tecnológica NTI. Alguns voluntários não queriam ficar até o final da
realização dos check-ins (que era às 21h40), mesmo sendo informado que o tempo de
voluntariado seria de 5 horas a partir das 18h40. Isso gerou estresse entre a equipe de
voluntários e organização.

Avaliação do Relacionamento Realizado Voluntários: Grande parte dos voluntários foi
bem interessada e pontual. Ajudaram-nos com todas as atividades solicitadas, foram
engajados, com responsabilidade e comprometimento com o evento. Alguns voluntários até
ficaram após o horário para ajudar a equipe do 4DM com a organização das cadeiras e local
do evento. De um modo geral o relacionamento com os voluntários nos dias do evento foi

positivo, e tivemos grande ajuda da parte deles, o que foi essencial a organização da TecSul
2019. O principal ponto negativo da organização da equipe de voluntários foi: a comunicação
falha. Felizmente, com pequenas mudanças conseguimos resolver todos os obstáculos e
imprevistos. A escala de voluntários que construímos foi muito eficiente para mantermos o
controle de presença e de onde cada voluntário teria que estar nos dias do evento. Além disso,
em cada evento tinha um aluno do 4DM escalado como responsável por aquela equipe de
voluntários para melhor controle.

3.8 Comunicação

De acordo com o a 5ª edição do Guia PMBOK, o gerenciamento das comunicações
do projeto inclui processos que sejam capazes de assegurar que o planejamento, coleta,
criação, registro, disseminação e gerenciamento das informações do projeto sejam dispostas
de maneira oportuna e apropriada.

Planejado Comunicação: Para facilitar o contato com todos os membros da equipe TecSUL
2019, bem como os membros da SMCTI e os professores UTFPR envolvidos, utilizamos
quase que exclusivamente o WhatsApp. Dentre os meios de comunicação disponíveis, optouse por esse canal, devido a fácil acessibilidade, registros e a boa integração que este
proporciona. Para uma melhor organização foram criados grupos específicos para cada
divisão de grupo (marketing, gerência, RH, TI, patrocínio, financeiro) e um grupo geral, o

qual continha todos os membros do evento. Para cada grupo foi escolhido um líder para
gerenciar sua equipe de trabalho.
Sobre a comunidade aos externos do projeto, as divulgações do evento foram
realizadas através do Instagram, Facebook, rádio, televisão e jornal. A partir das tarefas
estabelecidas pelo professor Gilson Ditzel e as atividades prioridades projetadas em
Administração Estratégica, criou-se um cronograma, o qual foi seguido até o termino do
evento. Segue o Cronograma desenvolvido para as comunicações externas:

DATA

HORA

ASSUNTO

FORMATO

TEMA

28/10/19

12:00

INFORMAÇÕES SOBRE
INSCRIÇÃO

FOTO/ TEXTO/
STORIES

INFORMATIVOS

28/10/19

18:00

PATROCINIO

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

29/10/19

18:00

PALESTRANTES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

29/10/19

12:00

TEMATICA DO DIA

FOTO/ TEXTO/
STORIES

PALESTRAS

30/10/19

18:00

PALESTRANTES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

30/10/19

12:00

TEMATICA DO DIA

FOTO/ TEXTO/
STORIES

PALESTRAS

31/10/19

18:00

PALESTRANTES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

31/10/19

12:00

TEMATICA DO DIA

FOTO/ TEXTO/
STORIES

PALESTRAS

01/11/19

18:00

PALESTRANTES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

01/11/19

12:00

TEMATICA DO DIA

FOTO/ TEXTO/
STORIES

PALESTRAS

02/11/19

18:00

PALESTRANTES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

02/11/19

12:00

TEMATICA DO DIA

FOTO/ TEXTO/
STORIES

PALESTRAS

03/11/19

18:00

INFORMAÇÕES SOBRE
INSCRIÇÕES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

INFORMATIVOS

03/11/19

18:00

INFORMAÇÕES SOBRE LOCAL

FOTO/ TEXTO/
STORIES

INFORMATIVOS

04/11/19

18:00

POST DE TODAS AS
PELESTRAS/ LOCAIS/
INCRIÇÕES

FOTO/STORIES
TODOS OS DIAS

CONTAGEM
REGRESSIVA

05/11/19

18:00

INFORMAÇÃO SOBRE HORAS
COMPLEMENTARES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

05/11/19

12:00

POST SOBRE A DOAÇÃO DE
ALIMENTOS

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

06/11/19

18:00

PATROCINIO

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

06/11/19

18:00

POST DE TODAS AS
PELESTRAS/ LOCAIS/
INCRIÇÕES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

07/11/19

12:00

POST DE TODAS AS
PELESTRAS/ LOCAIS/
INCRIÇÕES

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

07/11/19

18:00

LEMBRETE SOBRE PALESTRA
DIA 08

FOTO/ TEXTO/
STORIES

CONTAGEM
REGRESSIVA

08/11/19

18:00

PALESTRA DO DIA/
INVENTUM

FOTO/ TEXTO/
STORIES

EVENTO

09/11/19

18:00

INVENTUM

FOTO/ TEXTO/
STORIES

EVENTO

10/11/19

18:00

LEMBRETE SOBRE PALESTRA
DIA 11

STORIES

EVENTO

11/11/19

18:00

PALESTRA DO DIA/
INVENTUM

FOTO/ TEXTO/
STORIES

EVENTO

11/11/19

18:00

LEMBRETE SOBRE PALESTRA
DIA 12

STORIES

EVENTO

12/11/19

18:00

PALESTRA DO DIA/
INVENTUM

FOTO/ TEXTO/
STORIES

EVENTO

12/11/19

18:00

LEMBRETE SOBRE PALESTRA
DIA 13

STORIES

EVENTO

13/11/19

18:00

PALESTRA DO DIA/
INVENTUM

FOTO/ TEXTO/
STORIES

EVENTO

Por meio do Instagram foi possível verificar o alcance de cada uma das publicações,
juntamente com a interação do público. As quais obtiveram grande sucesso em obtenção de
visualizações, e obter informações relevantes para cada postagem, conforme será apresentado
na avaliação da comunicação.

Realizado Comunicação: Para realização da comunicação entre acadêmicos e professor foi
utilizado o Moodle como o principal meio de comunicação, no qual era realizada a postagem
de conteúdos pertinentes para a realização do projeto, elaboração das atividades necessárias
na matéria de Gestão do Conhecimento e consulta a materiais de eventos anteriores. Através
do Moodle eram apresentados os novos conteúdos e as atividades necessárias para realizar em
relação aos conceitos estudados.
Para controle de atividades de cada grupo, pessoa e processos do projeto, o grupo
responsável pela TI sugeriu o Trello como ferramenta de controle e planejamento do projeto.
A plataforma presentou-se como uma ferramenta interativa que acabou não sendo utilizada
por todas as equipes, visto que a utilização de grupos de WhatsApp concedia mais rapidez e

controle no fluxo de informações. Algumas equipes interagiram muito pouco com a
ferramenta, fazendo com que não fosse utilizada no seu potencial máximo.
A comunicação entre os membros participantes da organização da TecSUL foi
realizada, em uma sua maioria, através do WhatsApp, utilizando-se de grupos na plataforma
com base nas áreas do PMBOK (marketing, gerência, recursos humanos, tecnologia da
informação, patrocínio e financeiro), sendo um grupo “geral” onde informações relevantes à
todas as áreas eram disseminados e outros grupos de cada área do PMBOK utilizada para que
pudesse haver a troca de informações de uma maneira mais específica, ou seja, a
disseminação da informação à quem realmente competia o assunto.
As mídias sociais Instagram, Facebook, WhatsApp e LinkedIn foram as ferramentas
usadas para disseminação das informações para o público a respeito do evento, patrocínios,
conceitos e informações sobre os palestrantes. Além disso, em alguns momentos houve a
divulgação através de rádios e programas televisivos locais, para atingir uma gama maior de
pessoas. No entanto, é importante ressaltar que o Instagram foi o principal e mais usado meio
de comunicação com o público e também se mostrou como uma ótima ferramenta de
divulgação para alcançar o público pretendido, permitindo atingir mais pessoas para prestigiar
os eventos, com uma comunicação mais direta, descontraída e criativa.
No tocante a comunicação com os palestrantes, suas equipes ou seus representantes o
4DM utilizou-se de contato telefônico, e-mails e WhatsApp, onde o grupo responsável pelas
atrações contatava, fazia a divulgação e estudava a possibilidade de contratar os palestrantes
para agregar conhecimento e valorizar o evento. A utilização desses meios por parte da equipe
de atrações para negociar e contatar os palestrantes foi de acordo com o planejado e não gerou
nenhum grande problema na comunicação.

Avaliação da comunicação interna: Em relação à comunicação interna, utilizou-se de
ferramentas para melhor disseminar as informações sobre o projeto. Foram utilizadas as
ferramentas WhatsApp e Trello, onde ocorria a comunicação direta dos membros do projeto.
Porém de modo geral foi possível perceber que a comunicação interna não foi um ponto forte
durante a organização do evento. Todas as informações eram compartilhadas com todos os
membros da equipe, mas nem sempre os participantes acompanhavam o que estava
ocorrendo, e acabavam não participando de reuniões e/ou de demais encontros por falta de
atenção nas atividades marcadas.

Avaliação da comunicação externa: No auxílio da programação e criação das postagens foi
desenvolvido um calendário de postagens, onde continham quais postagens seriam feitas em
cada dia conforme mencionado anteriormente. Para o envio das artes foi utilizado a
ferramenta do google drive, onde seria divido por pastas a arte utilizada em cada dia, bem
como foram compartilhados os demais arquivos, como folders, banners e logos.

Meios de comunicação externa:
•

TELEVISÃO

Foi realizada a participação em um programa de TV local, o TV Total da Tv Sudoeste no dia
02 de Novembro de 2019. A participação ocorreu juntamente com o Secretário de Ciência
Tecnologia e Inovação do Município, Geri Dutra, o que valorizou a divulgação do Evento,
que também ocorreu simultaneamente com a Inventun 2019. No programa foi possível passar
um pouco da programação e falar dos objetivos do evento.
•

RÁDIO

Assim como na televisão, foi programado a participação em programas regionais de rádio
para a divulgação do evento. Esse objetivo também pode ter sido considerado cumprido, pois
ocorreram participações em programas de rádio sendo elas na Rádio Itapuã, Ativa FM, Rádio
Cidade, Liberdade FM, Movimento FM.
•

JORNAIS E PÁGINAS ONLINE

Foram realizadas publicações com relação a Inventum e a Tecsul, no jornal eletrônica Diário
do Sudoeste, na página da UTFPR e no site da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Ao todo
foram 7 matérias realizadas por jornalistas da região falando sobre o evento.

•

VISITAS AS ESCOLAS

O TecSUL 2019 aceitou o desafio de ser um Evento Sustentável, e isso significou a impressão
de zero folders, por isso as escolas mais acessíveis aos organizadores foram visitadas. Nas
visitas os organizadores conversaram com professores e alunos, realizando o convite e
ajudando nas inscrições para as palestras. Também foi fornecido 01 ônibus e 01 micro-ônibus
para o deslocamento de cerca de 90 alunos/noite para participarem do evento.
•

REDES SOCIAIS

Foram escolhidas para atuação o Facebook, Instagram e o Linkedin. Dentro dessas 3 redes
sociais as publicações foram realizadas entre os dias 28 de Junho á 13 de Novembro. O
projeto Tecsul 2019 deu ênfase a rede social Instagram, por ser a rede social do “momento”,
onde há mais interação por parte dos seguidores e por ser mais acessada pelo público alvo do
projeto de 2019. A rede social Instagram possui no final do projeto 1245 seguidores. Foram
realizadas durante o período 38 publicações do Feed da rede entre fotos e vídeos, e 238
stories.

Indicadores das Publicações:
DATA

CURTIDAS

COMENTÁRIOS

COMPARTILHAMENTOS

ALCANCE

SEGUIDAS

IMPRESSÕES

13/06

46

0

0

521

0

752

28/06

30

0

0

415

0

608

28/06

32

0

0

446

0

570

28/06

26

0

0

407

0

544

05/08

55

1

14

587

4

1222

13/08

45

2

10

539

3

1152

19/08

41

0

7

468

0

912

22/08

35

0

19

503

2

779

25/08

44

0

15

500

1

717

27/08

41

0

16

489

2

755

03/09

27

1

10

424

0

854

11/09

33

1

10

455

3

916

04/10

26

0

6

448

0

926

05/10

33

2

5

474

0

1029

06/10

23

4

9

441

0

668

07/10

41

6

21

526

2

915

07/10

43

3

16

597

2

1126

08/10

39

0

11

494

2

1019

09/10

74

8

47

695

13

1467

14/10

118

247

139

931

19

1983

21/10

104

12

13

840

1

1520

27/10

47

1

1

634

1

1208

27/10

50

1

0

561

1

1117

28/10

34

1

30

612

4

967

29/10

41

0

13

551

0

835

30/10

42

2

18

581

0

968

31/10

39

3

48

561

1

897

01/11

30

1

20

509

2

754

01/11

27

1

15

457

1

704

03/11

31

1

16

488

2

706

04/11

28

0

23

475

1

983

05/11

81

95

12

817

0

1317

06/11

37

0

8

522

0

728

08/11

36

0

7

564

0

863

10/11

69

0

0

608

0

1123

11/11

39

1

8

460

0

963

11/11

24

0

9

386

0

843

12/11

33

1

13

498

0

1403

13/11

27

0

11

431

0

768

No Facebook foram realizadas as mesmas postagens que o Instagram, as quais eram
compartilhadas simultaneamente nas duas redes. Bem como outros conteúdos que foram
postados e compartilhados por outros administradores da página os quais não fazem parte da
equipe de organização, destas a maioria voltada para conteúdos referente a Feira Inventum.

Na rede social Facebook foi possível levantar-se dados como o alcance das
publicações postadas, conforme imagens abaixo.

Ainda com relação às postagens, foi realizado o impulsionamento (serviço adquirido)
de algumas das publicações realizadas, as quais disponibilizavam o link direto para a
inscrição no site da TecSUL. Na sequência os dados sobre a ação realizada.

•

BANNERS E CARTAZES

Os banners e Cartazes foram elaborados pela equipe de Marketing e demais membros do
projeto, enfatizando o slogan do Tecsul 2019 “Pense Grande, Seja Protagonista”, bem como
dando valor aos patrocinadores, onde foram expostos conforme a classificação de patrocínio,
Master e Ouro, bem como foram inclusos nos materiais os apoiadores do evento, não
classificados com patrocinadores.

•

LANÇAMENTO OFICIAL DO TECSUL 2019

A edição do ano de 2019 contou com um evento inédito nas edições do Tecsul, o Tecsul
Launch a equipe organizadora organizou um lançamento oficial para o evento, que ocorreu no
dia 18 de outubro de 2019, no Anfiteatro da UTFPR, contou com a presença de figuras
importantes representando a UTFPR, com o Diretor do câmpus, representantes dos
patrocinadores, Secretários Municipal de CTI e professores, bem como alunos, voluntários e
demais convidados especiais. No Tecsul Launch foi possível demonstrar como seria a
programação no dia do acontecimento do evento, demonstrar como eram feitas as inscrições
para as palestras e também testas o QuizTec.

Avaliação geral Comunicações: Em um contexto geral no que se refere ao impacto das
mídias como Televisão, Jornal Impresso, rádio, outdoor, banners de divulgação, folders e o
evento de lançamento, foram de forma incalculável, muito importante, todos tiveram papel
relevante para o objetivo geral de fixação de marca, bem como a divulgação do evento.
Com relação à comunicação interna, mesmo que possuindo falhas em algumas situações,
pode-se concluir que a equipe de uma forma geral esteve conectada neste período de
organização e realização do evento, soube resolver conflitos, e contornar situações
inesperadas. O que pode ser levado em consideração para os próximos eventos, como uma
dica para melhoramento, a comunicação interna entre os membros da equipe. Levando em
consideração o conteúdo apresentado no presente relatório, bem como a vivencia no decorrer
da organização do evento e na realização, pode-se dizer que a marketing juntamente com a
equipe TecSUL 2019, cumpriu sua missão e o objetivo geral proposto.

3.9 Problemas X Soluções

Diferente dos anteriores que considera o planejado e o realizado de cada dimensão,
esta sessão apresenta um descritivo das principais adversidades percebidas pelos integrantes
de cada grupo, bem como suas formas de solução.

Equipe: Estrutura
Problema
Solução
Mais de um evento num mesmo dia, utilizando a Organização de todo o espaço destinado ao
mesma estrutura. Isso gerou transtorno com TecSUL, com o engajamento de todos os
materiais e equipamentos utilizados, pois não participantes para ordenar o ambiente. Além de
havia cuidado adequado com os materiais de facilidade de comunicação com os responsáveis
outros eventos.
pelos materiais de cada evento via Whatsapp.
Sinalização (bilhetes) com informações sobre os
materiais exclusivos do TecSUL.
Para o dia 11/11/2019 o Salão Nobre da Optamos pelo anfiteatro da Fadep e em reunião
Sociedade Rural estava reservado ao Sei/Sicite. com a UTFPR e com o Géri, demonstramos os
Estavam disponíveis para o TecSUL o antfiteatro argumentos da escolha: estética, conforto, lugares
do Parque de Exposições e o anfiteatro da Fadep. disponíveis. Quando ao marketing da instituição,
A UTFPR não queria que utilizássemos do espaço lembramos que o evento pertence ao Município e
da Fadep por questões ligadas ao marketing da que durante a realização deixamos claro a
instituição.
participação da UTFPR e do 4DM.
Camarim destinado aos palestrantes trancado no Adequação de espaços externos (utilização do
último dia de Palestra TecSUL (13/11/19)
lounge) para maior comodidade aos palestrantes.
Goteiras no espaço destinado às palestras do dia Reorganização das cadeiras.
13/11/2019.
Dificuldade com acesso dos veículos dos Contato com o Geri para autorização da entrada
organizadores para a organização do evento.
dos veículos dos organizadores, porém mesmo

com esta orientação em algumas situações a
entrada não foi respeitada.
Problemas de conexão com a internet para a Utilização de dados móveis e de planilhas para a
realização dos Check-ins e inscrições dos realização do check-in, bem como novas
participantes.
inscrições de forma manual. Foi um caso bem
pontual.
Decoração do ambiente: alguns materiais Solicitamos a outros parceiros. Sebrae, Prefeitura,
solicitados a A1 não foram disponibilizados como Arled e os próprios organizadores forneceram
combinado.
alguns materiais.
Equipe: COPA
Problema
Solução
Os fardos de bebidas abertos deveriam ser pagos Não foram abertos todos os fardos comprados,
inteiros, não seriam aceitas unidades soltas para para que assim, fosse otimizada a devolução do
devolutiva.
que não fosse vendido.
No primeiro dia o caixa da copa não possuía troco Utilizamos dinheiro da equipe para aumentar o
suficiente para notas grandes (ex: R$100).
troco do caixa.
Equipe Gerência
Problema
Solução
Tomada de decisões momentâneas e/ou Mesmo com muitas reuniões realizadas
imediatas, pois não havia tempo hábil para que semanalmente e com a disponibilização de todos
todos da equipe dessem sua opinião acerca do que os documentos, arquivos, materiais, etc. do
deveria ser decidido.
projeto. Muita coisa precisou ser decidida
momentaneamente, principalmente nos dias de
TecSUL.
Relação com a UTFPR, após desencontros de Reuniões com os responsáveis pelo edital da
informações e de decisões sem a conscientização UTFPR, para a aquisição de patrocínio, além de
da equipe do 4DM. Além de falta de contato constante, para o repasse de informações.
transparência, com algumas questões contidas no
edital de patrocínio.
Falta de comprometimento por parte de parceiros. Solicitamos material MDF para o Géri. O
Ex: Letreiro TecSUL (prefeitura havia se material foi cortado pelo MaterDei, porém nós
disponibilizado em fazer e não foi entregue). custeamos a estruturação e a pintura do mesmo.
Camisetas voluntários (havíamos combinado mais Sobre as camisetas, rearranjamos os voluntários
de 30 unidades e foram entregue 25). A1 não em 25 pessoas/dia. Materiais faltantes foram
compreendeu que ser patrocinador máster da reclamados a organização da UTFPR e foram
UTFPR incluía a estrutura TecSUL.
solicitados a outros parceiros.
Edital publicado pela UTFPR, sem uma prévia Foi necessário adaptar nossos parceiros alvos, por
avaliação do 4DM, para validação dos pontos exemplo: não pudemos contar com o BB nesta
(letrinhas miúdas) que poderiam impactar edição, como consequência a palestra da Virna
negativamente em algumas atividades.
ficou ‘fora’ do TecSUL.
Equipe: Marketing
Problema
Solução
Não cumprimento do calendário de postagens.
Adequação constante do calendário de postagens
e postagens fora do prazo.
Falta de engajamento de alguns membros da Definição do calendário de postagens para que
equipe de marketing.
todos os membros realizassem alguma atividade,
mesmo que em dias distintos.
Alterações de última hora, como a adequação do Constantes informações encaminhadas pelo
palestrante da Stone, no último dia de TecSUL.
WhatsApp, para que as adequações fossem feitas
o mais breve possível.
Solicitações de artes de última hora, sem um Constantes informações encaminhadas pelo
aviso prévio.
WhatsApp. Foi difícil adequar um tempo uma vez
que todos os membros realizam atividades
profissionais durante o dia.

Utilização das redes sociais do TecSUL sem Mantivemos um monitoramento para isso não
permissão para a divulgação de atividades sem atrapalhasse as atividades definidas pelo 4DM.
vínculo. Como o Facebook utilizado pelo Géri,
para compartilhamento de informações.
Sobreposição de Hierarquias, com tomadas de Centralização das tomadas de decisão, para que
decisão sem a aprovação ou se quer, o esses problemas não ocorressem novamente.
conhecimento da diretoria de marketing.
Equipe: TI
Problema
Solução
Dificuldade em agendar uma reunião com o Aguardamos o retorno do Marcos, depois de 2
Marcos ou Jhonny, para a definição dos detalhes meses de muita insistência. Algumas decisões
da adequação do site.
foram tomadas de forma independente.
Pouca instrução sobre como realizar as operações Pesquisas e estudos sobre a ferramenta de edição
de adequação do site.
do site.
Limitação a plataforma Sympla para as inscrições Criação de acessos para a edição da plataforma,
de participantes nas atividades da Inventum e do ou a solicitação das alterações à Secretaria.
TecSUL 2019.
Erro de configuração do DNS do domínio do Solicitação ao Géri para pressionar o
servidor da prefeitura de Pato Branco, gerando a departamento de TI da Secretaria Municipal, para
“queda” do site, impossibilitando as inscrições a resolução desse problema. Mas a real alternativa
nesse período.
para essa solução, seria a aquisição de um
Domínio exclusivo para o TecSUL.
Impossibilidade de acompanhar o andamento de Configuração na ferramenta Trello, que
atividades realizadas pelos demais grupos do possibilitou o acompanhamento de todas as
projeto.
atividades desenvolvidas por cada grupo. Uma
solução alternativa, talvez mais eficiente, seria a
criação de uma planilha compartilhada para o
acompanhamento, em tempo real, do andamento
das atividades.
Falta de informações sobre o cronograma de Nós redirecionamento dos eventos, via link para o
eventos da Inventum que deveriam ser integradas site que continham as devidas informações sobre
ao site do TecSUL, como OAB e NTI.
eles.
Equipe RH
Problema
Solução
Sobrecarga de atividades para a equipe do 4DM e Adequação das escalas para que fossem supridas
alguns voluntários devido ao descompromisso de todas as necessidades, buscado a minimização
alguns participantes.
desse excesso de atividades centralizadas em
alguns membros.
Mudanças de última hora como a padronização Readequação das escalas e dos cronogramas de
do uniforme dos voluntários.
participação voluntária.
Problemas de conexão coma a internet para a Utilização de dados móveis (informação
realização dos check-ins.
destinada previamente aos voluntários), além dos
registros em planilhas para check-in manual.
Desinteresse por parte dos voluntários em manter- Repetimos diversas vezes as informações, em
se constantemente informados, fazendo, muitas grupo e individualmente quando necessário.
vezes, a mesma pergunta “mil vezes” no grupo do
WhatsApp.
Decisões “independentes” por parte de alguns Questionamentos realizados no grupo de
membros da organização do TecSUL.
whatsapp.
Equipe: Patrocínio
Problema
Solução
Negociações com a UTFPR. Devido ao fato de Reuniões para que houvessem algumas
que o edital já havia sido definido.
adequações e compensações.

Falta dos participantes do patrocínio nas reuniões
definidas com os prováveis patrocinadores e
UTFPR, por incompatibilidade de agenda.
Demora no retorno dos patrocinadores.

Adequação de cronogramas e emissão de
certificados para a participação do máximo de
membros do grupo.
Definição de um “próximo passo” para que
fossem agilizadas as entregas e as adequações dos
documentos.
Dificuldades em encontrar patrocinadores com o Realização dos rastreamentos, além das
perfil do evento.
atividades estruturantes do projeto.
Arquivos não editáveis pela UTFPR, além da Construção de novos arquivos e padronização,
ausência do histórico ou de um banco de dados para que fossem facilitadas algumas atividades.
(de eventos anteriores) com os documentos
necessários para a consolidação dos patrocínios.
Equipe Custos
Problema
Solução
Burocracias por parte dos patrocinadores para a Antecipação de valores e reembolso.
liberação do valor estabelecido nas cotas.
Baixa participação da equipe nos momentos pré e Liderança assumiu a responsabilidade pelo grupo.
pós-evento.

3.10 Benefícios

Benefícios previstos:
•

Atender a missão e objetivos propostos no projeto;

•

Atender o público-alvo com conteúdo adequado;

•

Proporcionar a aproximação da comunidade aos temas de tecnologia, inovação e
empreendedorismo;

•

Proporcionar um evento com impacto positivo social e ambientalmente;

•

Aderir a um edital formal para dar legalidade ao evento e minimizar transtornos
contratuais;

•

Proporcionar acessibilidade ao evento;

•

Oferecer um ambiente diferenciado para evento de palestra;

•

Proporcionar diferenciais para manter a qualidade TecSUL.

Benefícios reais:
Quanto aos propósitos estratégicos, compreende-se que a missão e o propósito do
evento foram alcançados com êxito. Entretanto quantitativamente o número total de pessoas
esperadas não foi atingido, contudo, tal situação reflete a oferta de eventos simultâneos que
ocorrem quando o TecSUL é realizado juntamente a Inventum. Outra questão que impactou,

foi o clima apresentado no último dia, em que uma chuva torrencial prejudicou o acesso ao
evento.
Quanto ao conteúdo, embora tenham ocorrido mudanças nos nomes dos palestrantes
do projeto para a execução do evento, os conteúdos não foram prejudicados. Cada tema foi
respeitado e os feedbacks dos patrocinados, organizadores e participantes apresentaram-se
como satisfatórios.
Quanto a temática, os palestrantes apresentaram conteúdos de maneira clara,
adequada ao público jovem e maduro, acadêmicos, empreendedores e empresários.
Quanto a adesão ao edital, o mesmo proporcionou legalidade, porém não previu
particularidades do TecSUL (por não ter sido construído em conjunto com nossa
organização), isso restringiu algumas possibilidades projetadas pelo 4DM.
Quanto aos impactos positivos, esse foi um dos grandes diferenciais da edição 2019,
a distribuição de suculentas e cactos, a decoração com plantas naturais, a não distribuição de
materiais impressos (o marketing apresentou-se aqui como fundamental), a premiação com
cupons virtuais, a doação de alimentos, a doação do letreiro TecSUL para a próxima turma,
fez deste TecSUL promotor de um legado importante.
Quanto a acessibilidade, os interpretes de libras e a disponibilização de ônibus e
micro-ônibus para escolas do período noturno permitiram um público diverso no evento.
E sobre os demais diferenciais, este ano foi notável o cuidado com os detalhes para o
espaço de socialização com os lounges decorados, a copa, o camarim, o palco, as camisetas
diferenciadas (divulgação, evento e voluntários). Também foram usados de simbolismos para
representação da construção e compartilhamento de conhecimento por meio das plantas e
bonsais, os quais ajudaram na compreensão dos propósitos do TecSUL 2019. O QuizTEC
permitiu o envolvimento e o entretenimento que ainda não havia sido realizado nas palestras
TecSUL.

3.11 Recomendações

Para os próximos projetos 4DM, compreende-se como importante que a
Coordenação de Administração, juntamente com professores e mentores deste projeto
possam sincronizar as atividades do evento ao calendário acadêmico. Visto que trata-se de
um curso noturno, em que normalmente os alunos trabalham em horário comercial, a
organização dessas atividades viabilizariam um projeto com maior qualidade e menor
desgaste dos alunos.
Sobre as questões legais, sugere-se agora a SMCTI uma maneira de
institucionalizar o TecSUL como evento registrado, o qual permitira seu próprio edital,
conta bancária e contratos.
Tal regularização permitiria a antecipação de pagamentos por parte de custos, o
que garante disponibilidade de recursos materiais e serviços para os dias do evento.
Recomenda-se sempre a criação de um plano B para gerir questões de riscos. No
caso deste ano, deixamos engatilhadas algumas integrações que poderiam ser feitas com a
Inventum caso ocorresse algum problema com palestrantes, por exemplo. Entretanto, no
caso das edições que não ocorrem com o TecSUL, isso precisa ser organizado com maior
atenção.
Sugerimos uma maior integração com voluntários e responsáveis externos, talvez
a integração com o Centro Acadêmico seja uma opção.
Em relação ao marketing e a busca por patrocínios, existem muitos registros nos
relatórios e sites que permitem refazer contatos e reutilizar ferramentas. Tais atitudes
consolidam o evento e economizam tempo. Contudo isso deve ser feito em tempo hábil,
pois como visto em nossa edição, as restrições de edital atrasaram os contratos e atrasaram
as publicações do evento.
Enquanto equipe, é salutar estimular o engajamento sempre, manter o respeito,
compreender que decisões precisam ser tomadas e evidenciar que o coletivo é uma força
para este ambiente de construção. Por isso reuniões formais são importantes, mas o tempo
descontraído e confraternizações auxiliam nos relacionamentos. Busquem divertir-se
mais.

3.12 Feedbacks

Na sequência apresenta-se a apuração da pesquisa de satisfação realizada junto aos
participantes, voluntários e organizadores do TecSUL 2019. De modo geral, o evento atendeu
as expectativas do público. Também verificou-se que os diferenciais oferecidos nessa edição
foram percebidos e aprovados pelos participantes:

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório, com o objetivo de realizar o encerramento administrativo do
Projeto 4DM, descreveu os principais aspectos do TecSUL 2019: “Pense Grande. Seja
Protagonista”, na perspectiva de um levantamento do planejado e realizado.
O TecSUL, edição 2019, foi realizado juntamente com a Feira Inventum 2019 e
contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação e da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e foi organizada pelos alunos do 4º ano de
Administração da UTFPR/PB, por meio da proposta realizada na disciplina de Gestão do
Conhecimento.
A adoção do projeto se fez via votação entre os alunos, os quais basearam tal decisão
após análise e rastreamento dos eventos anteriores e de eventos similares. Um importante e
grande projeto foi desenhado, considerando as expectativas dos organizadores e do público
tradicional do evento. Equipes de trabalho foram desenvolvidas, responsáveis foram
elencados e atividades foram estabelecidas. Muitas reuniões e contatos on-line permitiram o
compartilhamento de informações, além de documentos formalizados como registros e atas de
reuniões e encontros.
Com um projeto aprovado pelos principais apoiadores e após a publicação do edital
de patrocínio, todos os esforços foram concentrados em engajar empresas e instituições a
causa. Embora o tempo trabalhasse contra, os parceiros foram fundamentais para manter o
propósito de cada dia temático proposto. E isso foi fundamental e gerou uma rede importante
de contatos, a qual permitiu as palestras e o apoio nos dias do evento.
A equipe de trabalho demonstrou-se com um diferencial, madura e responsável,
mesmo quando alguns componentes envolveram-se mais no projeto do que outros. Nos
momentos de necessidade os acadêmicos envolveram-se e engajaram-se com o seu sucesso. O
de outros alunos em serem voluntários nos surpreendeu e foi suficiente para o evento, não
necessitando a busca por voluntários externos. Ex-alunos, veteranos do TecSUL também se
disponibilizaram a contribuir, e isso nos permitiu avaliarmos como o TecSUL vai criando
raízes não apenas como evento, mas como memória, legado e rede de contatos.
De fato, essa é a atividade mais desafiadora do curso, uma avaliação que não se dá
por trabalhos/provas, pelo contrário é a prática percebida e aprovada ou não por diferentes
envolvidos. São muitas variáveis não controláveis, que exigem a aplicação de diferentes
aprendizados. Nesse sentido o projeto encerra sua função, ao exercer a extensão esperada
pelos projetos acadêmicos em beneficio a sociedade. Pense Grande. Seja Protagonista.
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