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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem o objetivo de apresentar o projeto do TECSUL 2018, 

realizado pelos acadêmicos do 4º ano de Administração da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR Câmpus Pato Branco, requerido pelo professor Gilson Ditzel Santos, para 

a disciplina, por ele ministrada, intitulada de Gestão do Conhecimento. Nesta disciplina os 

acadêmicos participaram como organizadores do evento, onde o projeto visa despertar o 

empreendedorismo entre os acadêmicos e proporcionar a aplicação das teorias vistas ao longo 

do curso na prática. 

Diante do desafio proposto, inicialmente o professor explanou sobre a história dos 

eventos que já foram realizados desde 2010, ano que surgiu a ideia de propor aos alunos uma 

atividade que pudesse proporcionar a oportunidade de pôr seus conhecimentos em prática. Na 

sequência da disciplina foram disponibilizados os registros dos eventos do período de 2012 a 

2017, quais foram elaborados pelos próprios acadêmicos que organizaram o evento em seus 

respectivos anos, isto ocorreu para pudéssemos aprofundar a visão sobre o evento, como ter 

insights para o evento que seria realizado. 

Após a análise dos relatórios dos eventos já realizados, a turma constatou a 

possibilidade de organização de dois eventos distintos sendo eles: o TECSUL ou a semana 

acadêmica do curso de administração da UTFPR campus Pato Branco. De um lado tínhamos a 

possibilidade de participar da organização de um evento direcionado a comunidade em geral e 

com histórico de sucesso, de outro a possibilidade de iniciar um projeto novo e que tinha como 

principal intuito a disseminação de conhecimentos de administração, ou seja, área de interesse 

dos acadêmicos. 

   Diante disso, os acadêmicos buscaram contato com os representes de cada evento 

com a finalidade de obter mais informações sobre os eventos, isso ocorreu através da realização 

de uma reunião realizada com cada representante, para que ele pudesse apresentar suas ideias 

sobre o evento. Os representantes contatados foram: Géri Natalino Dutra secretário de ciência 

e tecnologia da prefeitura de Pato Branco/PR, representando o TECSUL e Luciano Minghini 

coordenador e professor do curso de administração da UTFPR câmpus Pato Branco 

representado a semana acadêmica. Após ouvir os representantes dos eventos, os alunos 

realizaram uma reunião interna para decidir qual evento deveriam organizar. 

 A turma de 2018, assim como a de 2017, optou por realizar o TECSUL, pela 

oportunidade de trabalhar em parceria com diversas entidades e pessoas com conhecimentos 

distintos. Contudo, os acadêmicos tinham pleno conhecimento de que seria um grande desafio 
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organizar um evento desse porte, sendo necessária a utilização de habilidades e conhecimentos 

de cada indivíduo acerca da temática escolhida. 

O TECSUL é um evento que acontece anualmente na cidade de Pato Branco e é 

organizado por diversas entidades, dentre elas: Prefeitura Municipal de Pato Branco, por 

intermédio de sua secretaria de Ciência e Tecnologia, UTFPR, Faculdade de Pato Branco –

FADEP e Faculdade Mater Dei. A feira geralmente conta com temas relativos à tecnologia, 

inovação e ciência, objetivando a divulgação e maior interação da sociedade para com tais 

temáticas através de palestras, minicursos, workshops e dentre outras atividades. 

Na edição atual, prevista para ocorrer do dia 24 de setembro até 29 do mesmo mês, foi 

adotado por tema – tendo por base a semana nacional de ciência e tecnologia 2018, do MCTI 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) – “A ciência para redução das desigualdades”. 

O evento contou com atrações de variados formatos, desde palestras e minicursos até 

hackathon e corrida de barcos elétricos, sendo que a temática proposta esteve presente em 

algumas destas atrações.  

As atividades propostas neste documento, bem como escolha das possíveis atrações 

tiveram como embasamento “rastreamentos” realizados pelos alunos. Os rastreamentos são 

informações captadas no ambiente externo, que passam por um processo de construção de 

sentido etapa onde se levanta o porquê a informação é relevante a organização, posteriormente 

são selecionados os rastreamentos/informações mais relevantes quais são armazenadas e 

utilizadas para tomada de decisão (CHOO, 1998). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A escolha da turma em organizar o TECSUL, se deve ao fato de que os acadêmicos 

entenderem que este evento proporciona maior visibilidade aos acadêmicos e sendo assim esse 

fator pode influenciar positivamente a carreira profissional dos envolvidos. Este fator é 

entendido como relevante pelo fato de que o mercado de trabalho se torna cada vez mais 

competitivo, assim a experiência da organização de um evento do porte do TECSUL pode ser 

um diferencial, elevando status do currículo do acadêmico, além da rede de contatos criada 

durante a organização do evento. 

Outro fator considerado relevante que pesou na escolha foi a quantidade de 

informações disponíveis sobre este evento, sendo que desde 2011 os alunos da disciplina de 

gestão do conhecimento participaram da organização do TECSUL, com exceção da turma de 

2016, ano em que foi realizada SEAAD (semana acadêmica de administração). Portanto a turma 

tinha disponível seis relatórios, de seis edições diferentes do TECSUL, fator que pode ser 
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crucial para o sucesso do evento, visto que é possível identificar falhas e sucessos quanto aos 

eventos anteriores, assim aumentando ainda mais as chances de realizar um evento ainda maior 

que o anterior.  

Em razão da quantidade de informação disponível, também é possível ter um 

conhecimento prévio dos stakeholders, principalmente dos parceiros e apoiadores do evento o 

que pode gerar vantagem em especial na procura de patrocinadores. Pode-se procurar 

patrocinadores que já colaboraram em edições anteriores e, desse modo, já conhecem o porte 

do evento, facilitando a captação de recursos. Também é possível perceber o perfil do público 

alvo, como idade, ocupação, nível escolaridade entre outras informações que auxiliam na 

escolha das atrações. 

Apesar da forte relação dos acadêmicos com a semana acadêmica, a escolha do 

TECSUL também se deve a semana acadêmica estar mais delimitada no quesito estrutura de 

evento, ou seja, mais restrita, não proporcionando a mesma liberdade de escolha como o 

TECSUL. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Esta seção apresenta os objetivos do projeto e subdivide-se em geral que versa sobre 

o objetivo que se esperava alcançar com a realização do TECSUL e os específicos, que são 

etapas necessárias para o alcance do objetivo geral. 

  

1.3.1 Objetivo geral 

Realizar o TECSUL 2018 em parceria com as demais entidades envolvidas, trazendo 

atrações relacionadas ao tema “a ciência para redução das desigualdades” para a comunidade 

em geral e buscando inter-relacionar a organização e realização do evento com os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso de administração. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analisar o histórico dos eventos anteriores visando ter embasamento das práticas que já 

foram adotadas, com o intuito de prevenir os erros e pontos negativos encontrados nos 

anos anteriores, desenvolvendo melhorias para melhor organizar o evento; 

 Rastrear dados e informações a respeito da temática escolhida, formatos de eventos que 

poderão ser tomados como base, assim como possíveis indicações de palestrantes que 

despertarão interesse do público-alvo do evento; 
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 Buscar informações sobre os stakeholders, para que as ações planejadas estejam 

alinhadas as suas expectativas; 

 Procurar por patrocinadores que possam contribuir com recursos financeiros e/ou 

matérias. 

 Buscar melhores formas de comunicação entre o grupo de acadêmicos, proporcionando 

um ambiente de integração e colaboração de todos na organização; 

 Alocar os alunos da turma de gestão do conhecimento em grupos de trabalho levando 

em consideração a área de interesse e atuação de cada um. 

 Definir as diretrizes para execução do projeto e realizar as tomadas de decisão; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de administração para dar 

suporte às ações do projeto; 

 Desenvolver indicadores que possam contribuir avaliação das tarefas durante o projeto; 

 Organizar um evento que atinja o público-alvo definido na temática; 

 Avaliar a execução o evento desde o início das atividades até o seu encerramento, 

levando em consideração as respostas dos participantes e expectadores para análise de 

desempenho. 

 

1.4 ENTIDADES ORGANIZADORAS 

A entidades organizadoras envolvidas na organização do TECSUL/2018 foram: 

• Acadêmicos do 4º ano do Curso de Administração 2018; 

• UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná;  

• SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;  

• PROJETO EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - SEBRAE  

• SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

• Genkos – Grupo de Cosplay de Pato Branco  

• NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação;  

• Faculdade Mater Dei  

• PROEM – Programa de Inovação e Empreendedorismo da UTFPR;  

• PBTEC - Pato Branco Tecnópole;  

• ITECPB – Incubadora Tecnológica de Pato Branco;  

• FIEP – Federação das Indústrias do Estado Paraná;  

• ACEPB – Associação Comercial e Empresarial de Pato Branco;  

• SINDICOMÉRCIO – Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Pato Branco.  
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• SESI – Serviço Social da Indústria;  

• FADEP – Faculdade de Pato Branco;  

• Prefeitura de Pato Branco; 

 

1.5 LOCAL DO EVENTO 

Para um evento como o TECSUL, assim como em outros anos, houve o interesse de 

realizar o evento no Parque de Exposições de Pato Branco, uma área de aproximadamente 

30.000 m². Para isso as palestras maiores, poderiam ser realizadas na Sociedade Rural, situada 

no Parque de Exposições, cuja capacidade é para aproximadamente mil pessoas. 

Já na realização dos Workshops poderiam ser utilizadas as dependências da Sociedade 

Rural, isto é, salas pequenas que comportam entre 20 e 50 pessoas. Por fim, se se fizesse 

necessário, poderia ser estudada a possibilidade de realizar palestras menores, seminários ou 

outras atividades com o mesmo intuito no anfiteatro da UTFPR – Campus Pato Branco, ou das 

demais instituições de ensino que participam do evento. 

 

1.6 PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do TECSUL 2018 é formado por acadêmicos de todos os cursos das 

instituições de ensino superior de Pato Branco e região, escolas de ensino médio, profissionais 

liberais, profissionais da área de tecnologia, empreendedores, empresas, instituições públicas e 

privadas e a comunidade em geral.  

 

1.7 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

A realização do evento se deu entre os dias 24 e 29 de setembro de 2018. 

 

1.8 CRONOGRAMA 

Abaixo segue o cronograma das atividades do evento que foi estipulado inicialmente. 

Nas seções posteriores será apresentado o cronograma que foi executado. 

CRONOGRAMA 

   

24/09/2018 

19h 
Apresentação Cultural do 

Coral e Orquestra UTFPR 

Sociedade Rural 

19:30h – 22h Palestra Magna com Arthur  Sociedade Rural 

25/09/2018 

19h – 22h 
Workshop - Sicredi Sala UTFPR, mini 

auditório 
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19h – 22h 
Workshop Muscial Salas UTFPR, mini 

auditório 

26/09/2018 

19h – 22h 

Palestra no Bar 1 – Ciência 

da Cerveja e 

Humortivacional 

Bar X 

19h – 22h 
Palestra no Bar 2 – Fake 

News e Robótica 

Bar X 

27/09/2018 

17:30h – 22h 
Campeonato de Ponte de 

Macarrão 

Auditório da UTFPR 

19h – 22h 
Workshop – A matraca Sala UTFPR, mini 

auditório 

19h – 22h 
Workshop – Direitos 

Humanos 

Salas UTFPR, mini 

auditório 

28/09/2018 

09h Campeonato de Balística Pista de Atletismo UTFPR 

19h – 22h Palestra Rafael Martins Sociedade Rural 

19h – 22h Início do Hackaton Sociedade Rural 

29/09/2018 

14h Final do Hackaton Sociedade Rural 

14h Corrida de Barcos Parque do Alvorecer 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 HISTÓRICO DE EVENTOS PASSADOS 

Nesta seção estão expostos alguns dos pontos negativos e positivos observados nos 

eventos passados, realizados pela turma do 4ºano do curso de administração da UTFPR – PB, 

juntamente com um ranking a respeito dos melhores eventos realizados até então.  
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2.1 TECSUL/ENASP 2011- I ENASP – ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

SUDOESTE DO PARANÁ E TECSUL 2011 

2.1.1 Pontos positivos 

 A partir do entendimento de que a área de tecnologia e de gestão são complementares, 

e também buscando a interação entre as diversas áreas do conhecimento, sobreveio a 

oportunidade do EnASP realizar-se em conjunto com um evento tradicional, na área de 

tecnologia: o TECSUL, que trouxe diversos benefícios por já ser conhecido; 

 O tema “Revolução das Redes Sociais no Cenário Organizacional” chamou atenção do 

público, e além de fazer a interação entre as áreas do conhecimento, foi de grande relevância 

para a participação do público; 

 As apresentações culturais foram muito bem avaliadas; 

 As mídias sociais foram utilizadas e de extrema importância em todas as fases do 

projeto, sendo imprescindíveis na fase de divulgação para o público: o Facebook juntamente 

com o site, foram as principais ferramentas para divulgação de informações aos 

participantes; o Twitter teve impacto maior durante o evento, onde a timeline tornou o evento 

mais interativo, sendo considerado uma ferramenta essencial, que além de divulgar, 

identificava as opiniões referentes as palestras e organização do evento; e o site foi um 

grande aliado no discernimento de informações e também nas inscrições; 

 As empresas da área de tecnologia foram as principais colaboradoras do evento dando 

total suporte ao evento. Por exemplo, a Fluxo Sistemas desenvolveu o site do evento; 

 O evento conseguiu cobrir com todos os custos, levando-se em conta os patrocínios e as 

empresas apoiadoras; 

 A captação de recursos para a realização do evento foi efetiva, pois os palestrantes que 

cobraram para a apresentação no evento foram todos pagos com o caixa do TECSUL do ano 

anterior. Da mesma forma ocorreu com o ano em questão, o valor arrecadado com 

patrocínios e inscrições gerou caixa para o ano seguinte; 

 O transporte e a hospedagem dos palestrantes ocorreram de forma satisfatória, sem 

nenhum imprevisto; 

 O local foi de fácil acesso, com estrutura adequada (acústica, equipamentos, iluminação, 

banheiros, internet sem fio) e com ótimo espaço de estacionamento. 

2.1.2 Pontos negativos 

 Após planejar e decidir o tema, observou-se nos monitoramentos um possível 
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concorrente, o TECSUL, evento voltado a tecnologia, que ocorreria na mesma semana do 

EnASP. Após estudos de viabilidade foi feita uma parceria com o TECSUL, e dessa forma 

o evento teve de ser reorganizado, reestruturado e, redefinidos os objetivos, demandando de 

revisão consistente; 

 Centralização da gestão em poucas pessoas, dificuldades na comunicação e repasse das 

informações, visto que nem todos conseguiam acompanhar todas as postagens e discussões 

em sala e por meio da ferramenta de socialização das informações; 

 Ausência de um planejamento formalizado do cronograma das atividades a serem 

executadas durante o evento. O que gerou problemas, pois alguns alunos que trabalhariam, 

faltaram; 

 Falta de uma camiseta de identificação para os organizadores, para que as pessoas que 

tivessem dúvidas soubessem a quem se reportar; 

 Falta de divulgação (a divulgação foi falha até mesmo na UTFPR, sendo que os 

acadêmicos foram avisados muito próximos das datas do evento) e direcionamento da 

divulgação para certos cursos e instituições de ensino, ausência de folders, flyers, panfletos, 

publicação em rádios e na TV; 

 Emissão dos boletos: Houve desordem, assim muitos participantes não sabiam se 

estavam inscritos e onde poderia realizar o pagamento; 

 Foi disponibilizado um e-mail para receber dúvidas, problemas, etc., porém alguns não 

tiveram respostas; 

 Falta de informações da quantidade das inscrições realizadas, pois o site não 

disponibilizava esses dados. Com isso a equipe não tinha o conhecimento de quantas vagas 

ainda estavam disponíveis e se o espaço para o evento seria adequado; 

 O site apresentou problemas na geração de boletos, dessa forma para efetuar os 

pagamentos na hora, como havia apenas uma pessoa recebendo, formou-se uma fila no 

primeiro dia, o que acabou causando atraso na abertura do evento; 

 Houve problemas na recepção para confirmação da presença no primeiro dia, pela forma 

de controle, o que acarretou o atraso na abertura do evento; 

 O controle das doações de alimentos e da lista de presença foram feitos manualmente, 

seria necessário utilizar uma forma eletrônica que controlasse melhor; 

 O ônibus cedido pela prefeitura para buscar os participantes nas instituições de ensino 

nos primeiros dias saia muito cedo e algumas pessoas perdiam, porém, esse problema foi 

resolvido logo que constatado; 
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 Por ter atividades em locais diferentes, houve maior dificuldade de acessibilidade aos 

locais dos minicursos; 

 No dia dos minicursos houve uma falha no planejamento, os alunos que vieram de outras 

instituições não receberam orientação de onde ficavam as salas dos minicursos que 

aconteceriam na UTFPR, os convidados então foram orientados pelos professores de 

administração a se direcionarem ao bloco de sistemas onde se realizou o evento; 

 Uma questão importante, é que vários acadêmicos criticaram que de um lado, o evento 

era muito voltado para a gestão, enquanto outros reclamaram que estava voltado 

demasiadamente à área de TI; 

 Não foram pensados antecipadamente os locais em que seriam distribuídos os alimentos 

arrecadados durante o evento; 

 Demora na entrega dos certificados; 

 

2.2 II ENASP – ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ E 

TECSUL 2012 

2.2.1 Pontos positivos 

 Os acadêmicos puderam vivenciar na prática o trabalho de um administrador, pois 

envolveu atividades como organização, planejamento, direção e controle do evento; 

 Quanto ao evento em si, foram considerados: público presente satisfeito; as inscrições 

nos dias do evento foram feitas rapidamente, evitando filas e tumulto de pessoas; 

conservação e fortalecimento do nome e o vínculo do evento; a divulgação nas mídias sociais 

foi muito forte, e apesar da greve se conseguiu um número de participantes razoável; 

auditórios bem organizados e decorados para as palestras; os palestrantes tinham bastante 

conhecimento sobre o tema do evento; palestras de alto nível de aprendizado; 

 Para o projeto, foram aspectos positivos: parcerias com as empresas (órgãos) e 

patrocínio; elogios da parte dos parceiros quanto à realização e organização do evento; 

parcerias de sucesso para a colaboração financeira; 

 O tema do evento foi relevante e atual; 

 Sobre os palestrantes e os riscos pertinentes a contratação, toda a parte documental das 

contratações ficou a cargo da UTFPR, onde foram seguidos os padrões estipulados pela 

instituição, minimizando os riscos de um eventual problema na questão legal. 

2.2.2 Pontos negativos 

 Tema: demora razoável na definição tema do evento; 



15 
 

 Site: o site do evento apresentou problema na geração do boleto (do evento em si e do 

workshop), registro de inscrições e ao espaço para envio de artigos. Além disso, o site foi 

entregue próximo data do evento, não sendo possível testá-lo; 

 Divulgação: faltou material físico para divulgação, como folder e cartazes. Nesse 

sentido, houve pequena participação de outras Instituições de Ensino Superior (IES), pois 

não foi possível contato direto dos organizadores com os acadêmicos, foi deixado para a 

coordenação de cada curso intermediar sobre o evento e as informações não foram 

repassadas corretamente, interferindo no público no dia do evento. A divulgação também foi 

prejudicada na UTFPR, justificada pela greve. O evento Tecsul/Enasp 2012 foi por várias 

vezes chamado apenas de Tecsul 2012, por exemplo, em publicações no jornal Diário do 

Sudoeste; 

 Artigos: poucos artigos foram enviados, devido à greve, a falha no envio de artigos no 

site e na limitação imposta de serem submetidos somente trabalhos de graduação; 

 Palestras: alguns palestrantes dos cases extrapolaram o tempo que tinham disponível 

para a palestra, impossibilitando a parte final da programação do dia, que era a realização de 

sala de visitas com os palestrantes; 

 Inscrições: o sistema não gerou um relatório de pagantes e grande parte dos alunos não 

levaram o comprovante de pagamento da inscrição, assim não foi possível o controle de 

entrada, confiando somente na honestidade dos participantes; 

 Recepção: No segundo dia não foi designado uma pessoa para recepcionar o evento 

(imprensa, banda, participantes), sendo que um aluno teve que deixar outras atribuições para 

fazer a recepção; 

 Som: ocorreram problemas com o som do anfiteatro da FADEP, o qual não tinha suporte 

para conexão dos instrumentos da banda e foi necessária utilização de cabos da UTFPR e de 

alunos organizadores do evento; 

 Decoração: como o evento possuía dois ambientes para as palestras, a decoração feita 

no primeiro dia, precisou ser desmontada e levada para o local do segundo dia, a qual trouxe 

muitos transtornos, pois em sua maioria as obras de arte eram emprestadas e requeriam 

cuidado extremo. Outro quesito na decoração foi a alteração de cenário, pois foi trazida ao 

palco uma bicicleta enorme pertencente a um dos palestrantes de case. Para isso, o evento 

atrasou o início, pois os responsáveis pela decoração não foram avisados deste fator; 

 Locais do Evento: houve muita reclamação dos participantes pela questão de o evento 

estar dividido em três locais de apresentação (FADEP, UTFPR e SEBRAE); 
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 Horário do Workshop: foi reclamado por ser em horário de trabalho (de tarde). Além 

disso, houve divergência de horários entre workshop e as apresentações de trabalhos 

científicos, alguns participantes do workshop tiveram que se retirar para apresentar os 

trabalhos, gerando desconforto; 

 Falhas de terceiros: ocorreram alguns atrasos com relação ao taxi, reservas de passagem 

de retorno e alterações na programação do pagamento, mas todas essas situações que não 

foram ocasionadas por falha da equipe organizadora, mas por terceiros; 

 Falhas de cronograma: a demora na definição do tema e formato do evento e a falta de 

planejamento prejudicaram algumas etapas, que foram tratadas tardiamente, como a 

divulgação e o site para inscrições. Estas falhas também foram reflexo da greve, pois 

distanciou por diversos fatores os alunos envolvidos, além de impedir o 

embasamento/suporte que seria oferecido pelos professores; 

 Envolvimento dos acadêmicos 4º ano: não houve uma interação no projeto de forma 

global. Em toda a 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. 

 

2.3 ENASUL/TECSUL 2013 EM PARCERIA COM INVENTUM – I FEIRA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE PATO BRANCO – PARANÁ: CRIATIVIDADE E 

IDEIAS INFINITAS 2013 

2.3.1 Pontos positivos 

 Análise dos relatórios dos eventos dos anos anteriores como base de informações; 

 Os alunos elaboraram um quadro de possíveis riscos, com suas consequências e o plano 

de ação a ser executado; 

 Na segunda fase do projeto foi realizada uma reunião com a turma, visando identificar 

os entraves, e foram elencados os problemas e as possíveis soluções que seriam 

desenvolvidas. De acordo com essa reunião a sala que era dividida em 2 grupos, passou a 

ser dividida em 4 grupos de acordo com as habilidades e aptidões (São eles: Divulgação e 

Marketing, Criação, Infraestrutura e Logística, e uma Comissão de Revisão e 

Acompanhamento); 

 Realização de rastreamentos de eventos semelhantes já realizados em nível regional, 

nacional e internacional, fornecendo uma base para a compreensão de como se 
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desenvolveram, de quais temas e formatos encontravam-se em alta e quais poderiam ser 

absorvidos para realização do Tecsul/Enasul 

 Com os grupos formados, cada indivíduo ficou responsável por uma função específica 

e foi criado um cronograma de ações/tarefas com data de entrega; 

 A utilização de e-mail foi imprescindível como uma ferramenta de comunicação com 

parceiros, colaboradores e palestrantes; 

 Divulgação: feita através de folders, cartazes, flyers, matérias de jornais do município, 

outdoors (foram distribuídos 20 em pontos estratégicos de Pato Branco e região), spots nas 

rádios (nas semanas próximas ao evento), envio de e-mail para outras instituições, vídeo de 

apresentação do layout da feira, site, Facebook e pela participação em um programa de TV; 

 O Facebook foi de suma importância tanto para a divulgação da feira, como para a 

retificação das palestras e demais alterações que se fizeram necessárias, amenizando os 

problemas ocasionados pelos demais meios de divulgação; 

 Foi elaborado um layout para o controle do estacionamento dos veículos; 

 A confirmação de presenças pelo código de barras pelo leitor ou digitando facilitou e 

agilizou o processo não gerando tumultos; 

 O imprevisto que se teve com a avaliação das palestras (pela falta de pastinhas) fez com 

que os acadêmicos obtivessem um resultado melhor do que se tinha até o momento, pois ao 

entregar a cada participante e pedir para que respondessem ao questionário de avaliação, o 

retorno foi muito maior em relação aos outros dias, mesmo sem ter canetas e pastas para 

apoio, pois eles se comprometiam com o pedido feito individualmente; 

 A utilização dos aparelhos de celular durante o evento, por via do aplicativo WhatsApp, 

onde foi criado um grupo para os envolvidos, 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 entre os envolvidos, bem como 

a forma rápida e eficaz do repasse de tudo o que estava acontecendo durante o evento. 

2.3.2 Pontos negativos 

 Foram feitos poucos folders, e os flyers e cartazes disponibilizados, devido às alterações 

imprevistas de alguns palestrantes e locais, apresentaram informações incorretas; 

 Apesar de o site ser elaborado por uma empresa contratada, as atualizações e 

informações necessárias não foram realizadas, ocorrendo falhas e faltas de informações 

referentes às inscrições, palestras, horários e locais; 

 Falta de sinalização da localização dos banheiros; 
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 A Wi-Fi apresentou instabilidade; 

 O sistema de credenciamento, na primeira noite, funcionou por pouco tempo, a solução 

encontrada foi fazer de forma manual, anotando os códigos e/ou nomes para em outro 

momento repassar ao sistema. Outro imprevisto foi em relação à forma de liberação dos 

inscritos, sido planejado para que fosse atendido separado quem trouxesse o comprovante e 

quem não, no entanto o sistema ofereceu em todos os cinco terminais a possibilidade de 

procurar os inscritos por nome ou por código de inscrição. Então para que não houvesse 

tumultos na entrada, como planejado, três computadores foram alocados mais afastados e as 

pessoas eram orientadas a qual terminal se dirigir, sendo atendidas mais rapidamente; 

 O local para apresentação das palestras no Parque de Exposições mostrou-se 

inadequado: não havia isolamento acústico suficiente (sendo que o barulho da feira 

atrapalhava muito), o multimídia tinha as letras pequenas, os ventiladores atrapalhavam 

quem estava ao fundo e também o auditório não comportava os 400 locais esperados; 

 Horário de início das palestras foi diferente dos horários divulgados, dessa forma os 

participantes que chegaram antes ficaram esperando; 

 Falta de planejamento na logística e acomodação de um dos palestrantes que teve que 

ficar esperando por bastante tempo em Chapecó; 

 Imprevisto com a palestra de Walter Longo, que se recusou a se apresentar no auditório 

do Parque de exposições. 

2.4 IV TECSUL/ ENASUL – TECNOLOGIA NO SUDOESTE DO PARANÁ/ ENCONTRO 

DE ADMINISTRAÇÃO DO SUL – 2014 EM PARCERIA COM EMPREENDE SUDOESTE 

2014 

2.4.1 Pontos positivos 

 Foram analisados os relatórios dos eventos anteriores para identificar pontos positivos 

e negativos; 

 Foram realizados rastreamentos dos possíveis formatos de eventos que poderiam ser 

realizados; 

 Os locais escolhidos para as palestras apresentavam facilidade no acesso por parte do 

público; 

 A utilização de QR Code para a identificação dos espectadores do evento trouxe 

agilidade na entrada do evento e facilidade para registrar as informações da entrada no 

evento; 

 Os sons utilizados no evento funcionaram de forma perfeita; 
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 A quantidade de público atendeu às expectativas do que foi planejado para o evento; 

 A utilização de um questionário que foi aplicado na universidade trouxe facilidade no 

momento da definição do tema do evento e de possíveis palestrantes; 

 A utilização do site do evento para realização e controle das inscrições trouxe 

agilidade e auxiliou ao planejamento da infraestrutura do evento, de modo que relatórios 

sobre a quantidade de inscritos era retirada com facilidade do site; 

 O Facebook se mostrou uma ótima ferramenta para a divulgação das informações do 

evento; 

 A utilização das vagas de estacionamento foi planejada e controlada pelos acadêmicos, 

e dessa forma a chegada e encaminhamento dos espectadores do evento ocorreram de forma 

tranquila e organizada; 

 Tanto os meios de comunicação interna quanto externa se mostraram eficientes e 

atenderam as necessidades dos organizadores e dos expectadores do evento. 

 Foi criada uma tabela para controle dos problemas que apareceram durante o 

planejamento e realização do evento, sendo possível uma análise posterior dos ocorridos e o 

controle das alterações que ocorreram no projeto. 

2.4.2 Pontos negativos 

 Houve falhas na iluminação do palco no 3° dia de palestra; 

 Houve atraso na divulgação das informações do evento pelo site devido ao atraso na 

definição dos palestrantes, entre outros; 

 Ocorreram problemas na emissão dos certificados do evento por falta de arte; 

 Houve demora na criação da página do Facebook para divulgar o evento; 

 Houve falha na confecção dos folders e banners por falta de arte; 

 Alguns QR Code apresentaram falha no momento da leitura, sendo necessário que fosse 

apresentado o CPF para a identificação na entrada do evento; 

 Houve queda na internet no 1° dia do evento, gerando filas e um pouco de tumulto na 

entrada do evento; 

 Os workshops tiveram um número pequeno de inscrições por serem realizados durante 

o período da tarde, além de apresentar dificuldade para os participantes no momento de 

localizar a sala que estava sendo realizado o workshop; 

 Houve dificuldade de se utilizar os recursos disponíveis para o evento, pelo fato de 

serem recursos públicos, limitados por editais; 
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2.5 V ENASUL – ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUL E TECSUL 2015 EM 

PARCEIRIA COM A FEIRA INVENTUM 2015 E EMPREENDE SUDOESTE 2015 

2.5.1 Pontos positivos 

 Apesar do número de atrações que a feira apresentou que concorriam com as palestras, 

conseguiu-se atingir o número de participantes planejado. Isto se deu pelo conjunto de meios 

de divulgação feito no site, nas redes sociais, na panfletagem, nos outdoors, além das outras 

ações de marketing realizadas; 

 As funções planejadas foram executadas de acordo com o planejamento, os responsáveis 

estiveram presentes e isso colaborou para o bom andamento da atividade. Foi de suma 

importância a delimitação com a pintura das faixas providenciada pela prefeitura, bem como 

a supervisão do Departamento de Transito de Pato Branco; 

 A recepção funcionou dentro do planejamento, as pessoas responsáveis estiveram 

presentes nas três noites, tiraram as dúvidas e direcionaram os participantes que tinham QR 

Code para a leitura e os que não tinham para a área de registro pelo CPF que estava localizada 

ao fim do hall de entrada; 

 O espaço onde foram realizadas as palestras atendeu as expectativas do planejamento, 

não faltaram cadeiras; 

 As palestras no geral não tiveram atrasos de início e fim; 

 O ar condicionado, som e iluminação ambiente funcionaram perfeitamente; 

 A equipe teve flexibilidade para resolver os problemas que surgiram com o a queda na 

internet. 

2.5.2 Pontos negativos 

 Inicialmente, houve dificuldades na confirmação do contrato dos palestrantes em 

consequência da burocracia que envolve o processo realizado pela UTFPR; 

 Na primeira noite ocorreram problemas na conexão com a internet Wifi 

impossibilitando a leitura através do celular na primeira palestra, para a segunda palestra foi 

liberada a entrada de todos, sendo desta forma registrada presença para todos os participantes 

inscritos; 

 Com relação aos banners de divulgação, os mesmos foram entregues uma semana antes 

da realização do evento, o que fez com que a divulgação fosse realizada apressadamente. 



21 
 

2.6 SEAAD–SEMANA ACADÊMICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA UTFPR - CÂMPUS PATO BRANCO 2016 

2.6.1 pontos positivos 

 O tema “Revolução das Redes Sociais no cenário organizacional chamou atenção do 

público, e além de fazer a interação entre as áreas do conhecimento, foi de grande relevância 

para a participação do público; 

 Empresas da área de tecnologia foram as principais colaboradoras e deram total suporte 

ao evento 

 O evento conseguiu cobrir com todos os custos 

 Captação de recursos efetiva para a realização do evento tendo sido usado para contratar 

as atrações, o caixa da TECSUL do ano anterior e possibilitando parte da arrecadação de 

patrocínios do presente ano, gerar caixa para anos seguintes 

 Local da realização dos eventos de fácil acesso com estrutura adequada além de ótimo 

estacionamento; 

2.6.2 pontos negativos 

 A gestão foi centralizada em poucas pessoas 

 Dificuldades de comunicação e repasse das informações 

 Ausência de planejamento formalizado do cronograma das atividades a serem 

executadas durante o evento 

 Falta de uma camiseta de identificação dos organizadores  

 Falta de divulgação do evento 

 

2.7 TECSUL/ INVENTUM 2017 

2.7.1 Pontos Positivos 

 Equipamentos Utilizados: O som, a iluminação, e demais equipamentos funcionaram 

com excelente desempenho e a cabine fotográfica foi um diferencial no evento 

proporcionando, além de descontração uma maior diversificação e participação no evento. 

 Relevância dos Temas: Por vivermos na era da informação da inovação e das mídias 

digitais, onde as notícias se propagam em tempo real, a realização do evento torna-se muito 

viável para a entendimento dos novos mecanismos estratégicos utilizados dentro e fora das 

organizações. 

 Cumprimento do Horário: Todas as palestras foram programadas para atender o maior 

número possível de pessoas, portanto ao realizar a programação, o horário, foi o principal 



22 
 

item levado em consideração para que o evento fosse realizado com sucesso. Portanto 

durante todo o evento, as palestras iniciaram-se no horário informado, somente com ajuste 

no horário da última Palestra no último dia do evento. 

 Objetivos Alcançados: Na opinião dos acadêmicos, o evento foi um grande sucesso 

tanto em número de participantes, quanto em qualidade nas principais palestras ministradas, 

visto que a organização estava bem empenha em realizar o evento com melhor nível de 

serviço oferecido ao público em geral. Em análise de comentários de outros cursos de 

graduação, entre outros, houve manifestações positivas quanto a organização do evento 

TECSUL, o que de fato foi excelente para alavancar a participação do Curso de 

Administração no evento. Contudo, nos dias que se realizou o evento, foi possível perceber 

uma melhor interação e pró atividade de todos acadêmicos, voluntários e colaboradores, 

envolvidos na realização da TECSUL. 

 Por isso, para os acadêmicos, o evento conseguiu atingir seus objetivos, conseguindo 

realizar um evento de grande porte, em três dias consecutivos, com diversos eventos ao 

mesmo tempo, provando que muitos dos ensinamentos aprendidos na teoria se aplicam na 

prático, assim como, somente pode-se ter conhecimento no início da realização do objeto 

estudado. 

2.7.2 Pontos negativos 

 A falta de internet em determinados momentos do primeiro dia, gerou aglomeração e 

tumulto na recepção e na validação de inscrições; sendo necessária a liberação do público 

para assistir a palestra sem certificação de inscrições; 

 Grande percentual do público que fez inscrições antecipadas, não compareceram ou não 

validaram a inscrição; 

 Grande percentual do público que compareceu no dia do evento não realizou inscrições 

antecipadas, não sendo possível no momento a realização das inscrições pelo encerramento 

devido ao total ofertado de vagas no sistema; 

 As palestras tiveram número máximo de inscrições, para comportar o público de acordo 

com a legislação. Em algumas palestras, as inscrições se encerraram antes do evento 

começar. Porém ao verificar a lotação do local no momento do evento, houve muitos 

desistentes das inscrições antecipadas. Referente a isto, não foi possível realizar novas 

inscrições, pois os números de inscrições estavam encerrados no sistema. De modo que, para 

o público que esteve presente no dia, e não possuía inscrição, foi liberada a entrada sem 

inscrição, pois o local possui disponibilidade de assentos. 
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 Outro fator, que pode ser levado em consideração para a falta de comparecimento em 

palestras, foi que dentro do evento foram realizados Workshops e minicursos, que 

coincidiram com o mesmo horário das principais palestras. Este causou uma divisão no 

público, e falta de comparecimento de inscritos que acabaram se inscrevendo para palestras 

no mesmo horário; 

 Por fim, as palestras iniciaram-se no horário previsto, porém grande parte do público, 

chegou ao decorrer das palestras, em que em alguns momentos foi liberada a entrada, para 

que não houvesse maior tumulto e falta de público de acordo com a programação prevista. 

 Local do Evento: o público que compareceu as palestras, grande parte eram estudantes 

e empresários. Portanto a realização do evento no parque de exposições foi assertiva visto 

que no mesmo tempo que acontecia a TecSul, aconteciam outros eventos em conjunto 

(Campus Party e Inventum). Além disto além da grande aglomeração de pessoas, foi possível 

a realização de outras atrações (Food Trucks); 

 Divulgação: desacordo entre os organizadores e a coordenação do evento, pois 

programação das palestras não foi realizada de acordo com o programado. Visto que a 

programação que estava disponível no Website, não estava de acordo com que foi planejada 

pela equipe organizadora; 

 Instalações físicas: As instalações estavam adequadas, proporcionando uma boa 

acomodação de todos os participantes do evento. Além deste, foi ainda provida outras 

instalações, para contenção de público se ultrapassasse o esperado, para que todos pudessem 

assistir ao evento. O que não foi necessário. 

2.8 ENTENDIMENTO E PANORAMA GERAL DOS EVENTOS PRÉVIOS 

No ano de 2011, de todos os objetivos traçados, estes foram alcançados, dando 

destaque ao fato do evento ter tomado uma proporção maior com a parceria firmada, e se 

tornando assim um projeto multidisciplinar como foi o esperado, como sugestão pela leitura 

do trabalho vê se a necessidade da abordagem de temas em que seja aproveitável não apenas 

pelo Curso de Administração, pois é possível identificar ainda pontos de interesse em demais 

cursos existentes na região de Pato Branco. 

No geral esse ano o projeto transcorreu tudo nos conformes, mesmo com a existência 

de um novo agente. 

No ano de 2012 Observa-se pelo relato em todo o trabalho a demora em se definir o 

tema e objetivo do evento, a greve ocorrida no ano atrasando assim o restante do 

planejamento, bem como também muitas alterações encima da hora, fatos que atualmente 
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deverão ser evitados para que não ocorram atrasos e tendo uma folga maior para a busca de 

parceiros e ainda os possíveis palestrantes e determinando assim com máxima eficiência e 

eficácia toda a logística evitando um possível desgaste de toda a turma. 

Já no ano de 2013 destaca-se nesse ano a necessidade de se criar uma programação/ 

cronograma antes de se iniciar as divulgações para não ocorrer insatisfação por parte do público 

e dos palestrantes, observa-se novamente a necessidade de se articular fortemente as parcerias 

e a necessidade da criação de grupos que ficaram responsáveis pela logística de determinado 

ponto da cadeia do evento, e tendo um grupo central que será responsável por coordenar e juntar 

todas as informações dos demais. 

No ano de 2014 foi observado que os objetivos cumpridos foram destacados de 

maneira não objetiva, nesse sentido, fica visível que o empenho dos participantes foi decisivo 

para a concretização do projeto. Destaca-se nesse ano problemas parecidos com o ano 

anterior, com a necessidade de se criar um cronograma para iniciar as divulgações para não 

ocorrer insatisfação por parte do público e dos palestrantes. 

O ano de 2015 foi muito específico em suas considerações, quanto as dificuldades, 

onde elas se encontravam na dificuldade de se encontrar parcerias para a concretização do 

projeto. Mas que com um plano de contingência elaborado previamente foi resolvido de 

maneira bem objetiva. 

O ano de 2016 foi muito bem executado, sem maiores problemas, com exceção do 

corte de parceria realizado nesse ano. Com isso a semana acadêmica foi realizada sem maiores 

problemas, com a concretização de todos os objetivos. A execução do projeto, também, foi 

muito bem definida com a construção de um planejamento para todos os processos. 

No ano de 2017, a princípio já se vê que os acadêmicos fizeram analises dos anos 

anteriores a fim de identificar oportunidades para o projeto atual, como todo e qualquer 

projeto este está sujeito a problemas técnicos,  problemas de licitação de palestrantes, mas no 

geral o evento foi tranquilo houve a participação de acadêmicos de demais anos, sendo que 

nos objetivos específicos há a citação de analises à anos anteriores a fim da identificação de 

oportunidades e falhas anteriores, talvez diria que seria um projeto de grande projeção em 

relação aos anos anteriores. 

Por fim diríamos que em ordem de ranking os três melhores anos, ficaríamos com 

as seguintes posições: 

1º 2017 – Visto como um dos melhores anos, talvez pela análise de todos os anos 

anteriores, e tirando proveito destes. 

i. 2º 2014 – Mesmo tendo todos os problemas com relação a divulgação e locais 
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de ocorrência do evento o evento se saiu bem. 

ii. 3º 2015 - Com um plano de contingencia bem elaborado conseguiu realizar o 

projeto todo conforme os objetivos definidos. 

Já se fazendo um compilado das falhas dos outros anos é possível se utilizar deste e 

identificar quais os maiores pontos de atenção com relação ao projeto e em relação às 

primeiras colocadas identificar os pontos fortes do projeto seguindo talvez como um modelo 

de projeto. Como visto há necessidade de se abordar objetivos, mensuráveis, específicos de 

forma que sejam executados sem maiores dissabores. 
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3. DESEMPENHO TÉCNICO 

Com relação ao desempenho técnico, este envolve todos os resultados alcançados, bem 

como a qualidade do projeto e também mudanças que ocorrem durante a realização, esta desta 

forma intimamente ligado ao sucesso do projeto em si. Segue abaixo a discriminação, por área 

de desempenho do projeto, das atividades planejadas, realizadas e a avaliação daquilo que foi 

efetivamente desenvolvido para o evento. 

 

3.1 CRONOGRAMA 

Neste capítulo iremos abordar qual foi o desempenho do cronograma que havia sido 

estabelecido para a realização das atividades. Inicialmente será apresentado o cronograma 

planejado e em seguida o cronograma executado e suas respectivas adaptações que foram 

realizadas ao longo do projeto. O cronograma é um documento essencial para a organização de 

um projeto, afim de evidenciar todas as tarefas a serem cumpridas, do início ao fim, levando 

em consideração os imprevistos e recursos dispostos para a distribuição e execução dessas 

atividades. 

Um cronograma bem estruturado pode gerar benefícios ao projeto, sendo um exemplo 

disso a redução dos riscos, a organização, o gerenciamento do tempo, o aumento da 

produtividade, a delimitação de prazos e horários, afim de evitar urgências e atrasos que causem 

impactos negativos ao projeto. 

 O primeiro passo é estabelecer uma estimativa de tempo do cronograma, ou seja, 

qual seria o tempo necessário para execução de cada atividade. Com isso, é possível estabelecer 

uma amostra de desempenho da equipe, fazendo com que esta execute as atividades dentro do 

tempo estabelecido, mantendo o nível de produtividade. Nesse momento, é possível também 

analisar a disponibilidade de pessoas comparado à demanda de cada atividade a ser executada 

(pode-se incluir trabalho voluntário como forma de suprir essa demanda). 

 

3.1.1 Cronograma planejado 

No mês de março havia a discussão entre os acadêmicos se deveriam firmar parceria 

com a prefeitura de Pato Branco ou realizar uma semana acadêmica junto à coordenação e o 

Centro Acadêmico de Administração. Para isto, foram realizadas duas reuniões, sendo a 

primeira com o Géri Dutra, representando a prefeitura de Pato Branco, departamento da 

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação (SMCTI), e a segunda com Luciano 

Minghini, coordenador do curso de Administração. Após, foi realizada uma votação entre os 

acadêmicos, e foi escolhido firmar a parceria com a prefeitura de Pato Branco. 
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Ainda no mês de março os grupos de trabalho foram formados e iniciaram-se os 

rastreamentos das atividades das edições de anos anteriores do TecSUL/ENASUL. Seguiram-

se os rastreamentos afim de definição do tema e formato do evento, possíveis palestrantes e, 

por fim, a definição e entrega da primeira etapa do pré-projeto em 20 de junho de 2018.  

O cronograma de atividades foi elaborado para servir como roteiro de ações e 

atividades que precisariam ser realizadas para a realização do evento. Cada grupo desenvolveu 

seu cronograma de atividades, com a datas e ações a serem realizadas. Os grupos iniciaram a 

utilização do Trello como ferramenta de controle e cronograma de atividades, no qual os foram 

colocadas as atividades a serem realizadas e, de acordo com suas realizações, eram classificadas 

como realizadas ou concluídas. 

A equipe realizou reuniões semanais de planejamento para desenvolver o plano de 

gerenciamento do cronograma. Tais reuniões foram realizadas em sala para discussão e 

levantamento de ideias, bem como por meio de reuniões com demais membros envolvidos no 

evento, a fim de elaboração do cronograma. 

Sendo assim, o cronograma do evento foi elaborado após os rastreamentos realizados 

para a definição dos palestrantes, valor de cachê, disponibilidades de data, aceitação dos 

parceiros, e em comum acordo da equipe organizadora. Os acadêmicos, em conjunto com 

demais envolvidos, elaboraram um cronograma inicial com as atividades gerais e prazos para 

execução. Cada equipe (grupo) do projeto elaborou um cronograma específico para cada área 

de trabalho. 

Ainda no mês de março a turma foi departamentalizada e iniciaram-se os rastreamentos 

das atividades das edições de anos anteriores do TecSUL. Seguiram-se os rastreamentos afim 

de definição do tema e formato do evento, possíveis palestrantes e, por fim, a definição e entrega 

da primeira etapa do pré-projeto em 20 de junho de 2018.  

Os rastreamentos tiveram como objetivo coletar dados e informações a respeito da 

temática escolhida, formatos de eventos que poderão ser tomados como base, assim como 

possíveis indicações de palestrantes que despertarão interesse do público-alvo do evento. Após, 

foi realizada a primeira entrega do projeto, com o cronograma planejado das atividades 

conforme abaixo: 
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CRONOGRAMA PLANEJADO 

   

24/09/2018 

19h 
Apresentação Cultural do 

Coral e Orquestra UTFPR 

Sociedade Rural 

19:30h – 22h Palestra Magna com Arthur  Sociedade Rural 

25/09/2018 

19h – 22h 
Workshop - Sicredi Sala UTFPR, mini 

auditório 

19h – 22h 
Workshop Muscial Salas UTFPR, mini 

auditório 

26/09/2018 

19h – 22h 

Palestra no Bar 1 – Ciência 

da Cerveja e 

Humortivacional 

Bar X 

19h – 22h 
Palestra no Bar 2 – Fake 

News e Robótica 

Bar X 

27/09/2018 

17:30h – 22h 
Campeonato de Ponte de 

Macarrão 

Auditório da UTFPR 

19h – 22h 
Workshop – A matraca Sala UTFPR, mini 

auditório 

19h – 22h 
Workshop – Direitos 

Humanos 

Salas UTFPR, mini 

auditório 

28/09/2018 

09h Campeonato de Balística Pista de Atletismo UTFPR 

10:30h – 12:00 Mini Empresa Largo da Liberdade 

13:30h – 17:30h Seletiva SESI Robótica  Largo da Liberdade 

19h – 22h Palestra Rafael Martins Sociedade Rural 

19h – 22h Início do Hackaton Sociedade Rural 

29/09/2018 

14h Final do Hackaton Sociedade Rural 

14h Corrida de Barcos Parque do Alvorecer 

   

 

3.1.2 Cronograma realizado 

Nos meses seguintes os palestrantes foram definidos e fechados, os locais e datas 

agendadas, realizado parcerias com fornecedores e negociações com patrocinadores. O 

cronograma do evento foi finalizado e na primeira semana de agosto iniciaram as divulgações 

do evento nas redes sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn) de acordo com cronograma 

interno da equipe de marketing. 

O evento foi realizado de 22 a 29 de setembro, conforme cronograma. As semanas 

subsequentes ao evento e durante os meses de outubro e novembro foram destinadas à avalição 
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de execução, emissão de certificados, discussões e encerramento administrativo e finalização 

do relatório. 

Como já era previsto, houveram atrasos no início de algumas atrações, principalmente 

no dia 25, marcado como abertura oficial com a palestra de Rafael Henzel. Mauricio Schneider 

não foi a primeira opção rastreada para ser uma das atrações da quinta-feira, segundo dia de 

evento na Sociedade Rural. A primeira escolha se deu após vários rastreamentos e o palestrante 

Arthur Gubert de Porto Alegre foi a opção escolhida, principalmente pelo sucesso na região 

sudoeste do Paraná do programa de rádio Pretinho Básico do qual o mesmo participa. 

Após alguns contatos realizados com o empresário do Arthur, foi repassado que o 

mesmo teria compromissos relacionados a empresa onde trabalha em Porto Alegre e por isso 

não poderia mais viabilizar sua participação no TECSUL. Posteriormente em contato com o 

mesmo empresário, foi realizada a tentativa de contratação de outro participante do programa 

Pretinho Básico, Luciano Poter. Após algumas tentativas de viabilidade quanto a horários e 

datas, da mesma forma não foi possível realizar a palestra com o Luciano.  

Após ambos os imprevistos, a medida emergencial que foi tomada foi o de rastrear 

algumas opções de palestrantes nas empresas de palestrantes que já havíamos feito contato e 

ainda rastreamentos com base nos valores que seriam pagos aos palestrantes do Pretinho Básico. 

Tal rastreamento emergencial se deu em menos de 24 horas com contatos via e-mail e telefone, 

para que pudéssemos levar a reunião com a turma no máximo duas ou três opções para serem 

decididas com base nos critérios de valores a serem pagos, data, logística e temática apresentada 

pelos palestrantes.  

Após a reunião com a turma do 4º ano de administração, repassados todas as situações 

de contatos e negociações com as empresas de palestras, decidiu-se pelo Mauricio Schneider, 

eu além de se enquadrar no valor financeiro disponível, tinha um amplo currículo e temas 

relacionados ao que o TECSUL estava propondo em passar ao seu público. Após o contato com 

o empresário do palestrante, também se notou a viabilidade quanto a documentação necessária 

para realizar posterior pagamento e quanto a logística de deslocamento até Pato Branco.  

O imprevisto com o cancelamento do palestrante do Pretinho Básico há algumas 

semanas do evento não poderia ter sido evitado pela equipe da organização do TECSUL, pois 

todos os critérios expostos pelo palestrante para estar em Pato Branco foram viabilizados. 

Inclusive as trocas de datas de outras atrações foram realizadas para que se pudesse suprir a 

necessidade do palestrante em estar em outra cidade após o evento em Pato Branco. O 

imprevisto poderia sim ter sido evitado pela empresa que durante vários dias deixou claro que 



30 
 

a palestra iria acontecer, pois estávamos viabilizando todas as necessidades expostas para que 

a palestra acontecesse.  

Com relação a minimizar os efeitos dos imprevistos, a alteração de atrações poderia 

ter aguardado mais alguns dias e ainda mais nomes de palestrantes rastreados poderiam ter 

ficado como opções reservas, para que não fosse necessário procurar outro nome em menos de 

24 horas, para que se pudesse continuar com a organização do TECSUL. 

Será apresentado o cronograma da semana de execução do projeto, posto que em cada 

seção de avaliação do desempenho técnico, serão apresentadas as atividades e prazos das 

respectivas áreas divindades entre os acadêmicos. Abaixo segue o cronograma que foi 

executado durante a semana do TECSUL, já com os horários ajustados conforme necessidade 

de cada dia. 

 

CRONOGRAMA REALIZADO 

   

22/09/2018 

19h UTFPR In Concert Pátio da UTFPR 

24/09/2018 

19:30h – 21h 
Painel de Debate – 

Recrutamento e Seleção  

Auditório do SESC 

21h – 22h  
Palestra Sicredi- Papel das 

Instituições Financeiras  

Auditório do SESC 

25/09/2018 

17:30h – 22h Ponte de Macarrão Auditório da UTFPR 

19:30h – 20h 

Apresentação Cultural do 

Coral e Orquestra 

Prosdócimo Guerra 

Sociedade Rural 

20:30h – 21:30h 
Palestra Magna – Rafael 

Henzel 

Sociedade Rural 

21:30h – 22:30h Palestra Suresh Babu Sociedade Rural 

26/09/2018 

19:30h – 21:30h Experience Talk’s Auditório do SESC 

27/09/2018 

07:30h – 11:30h Trilha da Inovação  Auditório do SESI 

19:30h – 21h 
Palestra Mauricio 

Schneider 

Sociedade Rural  

21:30h – 22:30h Palestra Dalmir Sant’Anna Sociedade Rural 

28/09/2018 

09h Campeonato de Balística Pista de Atletismo UTFPR 

19:30h 

Porção de Ciência – 

Palestra Ufologia – Flori 

Tasca 

Mr. Crepe 
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20h 

Porção de Ciência – 

Palestra Astronomia – 

GeAstro 

Snooker Pub 

20:30h 

Porção de Ciência – 

Palestra Fake News – 

Alexandre Mingnini 

Mr. Crepe 

19h  Início do Hackaton Casa da Indústria  

29/09/2018 

08:30h – 12:00h Gincana de Administração  Largo da Liberdade 

15h – 17h Imagina Mundo  Largo da Liberdade 

17h – 18h Desfile de Cosplay Largo da Liberdade 

19h Final do Hackaton Casa da Indústria 

 

Abaixo segue a relação das atividades realizadas durante todo o processo de 

planejamento, execução e avaliação do evento. Na tabela estão dispostas as atividades 

executadas pelo grupo geral, e também aquelas relativas aos grupos específicos no projeto. 

 

MARÇO 

Início das atividades do projeto. 

Divisão da turma em grupo para exploração e análise dos eventos passados. 

Início das análises dos eventos passados. 

ABRIL 

Entrega do planejamento das diretrizes para o projeto. (04/04/18) 

Reunião de apresentação de proposta realização Evento TecSUL com Geri Dutra, 

Secretário do departamento de Ciência, tecnologia e Inovação do Município de Pato Branco 

e turma do 4 ano de Adm. (11/04/2018)  

Reunião de apresentação de proposta para realização da Semana Acadêmica de 

Adminsitração com Luciano Minghini, Coordenador do Curso de Administração 

(11/04/2018). 

Reunião de tomada de decisão com definição de realização do TecSUL. (18/04/2018) 

Rastreamentos  

MAIO 

Rastreamentos  

Entrega Pré-Projeto. (16/05/18) 

Reunião com Geri Dutra, 4ADM e demais parceiros organizadores do TecSUL. 

Primeira rodada do processo de criação de sentido do projeto. (23/05/18) 

Levantamento de propostas iniciais para o evento. 

JUNHO 

Continuidade em rastreamentos do formato do evento e possíveis palestrantes. 

Reunião TecSUL. (07/06/18) 

Reunião 4ADM com levantamento de pauta para próxima reunião TecSUL. (13/06/18) 

1ª Reunião Informal da turma 4ADM com definição dos grupos do projeto. (16/06/18) 

Entrega do Pré-Projeto TecSUL. ( 20/06/18) 

Definição dos modelos de gestão e indicadores de resultados do projeto. 

Atrações 

Comunicação com a agência do palestrante Arthur Gubert para disponibilidade e orçamento 

(24/06/18). 
Comunicação com Alexandre Minghini para palestra sobre Fake News no porção de ciência 

(20/06/18). 
JULHO 

Reunião projeto TecSUL turma 4ADM. (04/07/18) 

Entrega Pré-Projeto TecSUL parte 2. ( 06/07/18) 

Reunião Informar TecSUL. (16/07/18) 
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Reunião TecSUL. (24/07/18) 

Coordenação Geral 

Planejamento da programação do evento. 

Definição da programação do evento. 

Marketing 

Desenvolvimento do plano de marketing. 

Reunião de definição de estratégias de marketing. (27/07/18) 

Planejamento de divulgação. 

Atrações 

Reunião interna para definições. 

Comunicação com as agências dos palestrantes Arthur Gubert (15/06/18), Rafael Henzel 

(10/07/18) e Dalmir Sant’anna (10/07/18). 
Mudança de data da palestra do Arthur Gubert de 28/09 para 27/09, consequentemente 

mudança nos mini cursos (11/07/18). 

Pedido de documentação com check list para a contratação do Rafael Henzel (17/07/18), 

Dalmir Sant’anna (18/07/18) e Arthur Gubert (18/07/18). 

Reunião com a equipe do Projeto Educação Empreendedora para definição e explicação de 

alguns processos referentes a contratação, documentação, adequação ao tema, entre 

outros assuntos (23/07/18). 

Patrocínio 

Reunião interna para definições. 

Estrutura 

Reunião interna para definições 

Recepção e Certificados 

Reunião para definições. 

Financeiro 

Análise de recursos financeiros disponíveis. 

Relatório de controle de caixa. 

Relatório de controle de saída de caixa. 

AGOSTO 

Coordenação Geral 

Reunião Informal TecSUL com pauta definição de cotas de patrocínio. (05/08/18) 

Lançamento Oficial do TecSUL 2018 no gabinete da Prefeitura Municipal. 

Realização de reuniões semanais em sala.  

Participação de reuniões semanais com parceiros do evento. 

Definição de indicadores. 
 Marketing 

Definição dos indicadores do evento. 

Divulgação do evento em redes sociais. 

Criação de e-mail interno de trabalho do grupo de marketing. 

Realização de orçamento de brindes para o evento 

Estruturação do plano de cotas de patrocínio. 

Criação das mídias para divulgação. 

Agendamento de postagens semanais na ferramenta Etus. 

Atrações 
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Definição de indicadores. 

Mudança de data do Porção de Ciência de 26/09/18 para 28/09/18 (03/08/18). 

Reunião com integrantes do Centro Acadêmico de Administração para definição de 

detalhes da Gincana de Administração e do painel de debates sobre Recrutamento e 

Seleção (06/08/18). 

Comunicação com o Flori Tasca para palestra de Ufologia no porção de ciência (07/08/18). 

Reunião com representante da Astronomia para definição de detalhes do evento porção de 

ciência (08/08/18). 

Comunicação com a agência do Arthur Gubert perante a não compatibilidade de datas 

(15/08/18) e pedido para disponibilidade do palestrante Luciano Porter (15/08/18). 

Comunicação com diversos locais (sesc, sebrae, acepb, sesi, utfpr) com a finalidade de 

reserva para o debate de RH e mini palestra do representante do Sicredi sobre instituições 

financeiras , e o Experience Talks (15/08/18). 

Comunicação com agência do Luciano Porter e não possui disponibilidade para estar em 

nosso evento (16/08/18). 

Rastreamento de novos palestrantes (16/08/18) 

Comunicação com diversas agências de palestras (insperiência, dtm palestras, 

profissionais as, entre outras) em busca de palestrantes com disponibilidade de data e 

orçamento para o nosso evento (17/08/18). 

Comunicação com a agência Profissionais SA, para contratação do Maurício Schneider 

para uma palestra na data de 27/09/18. (21/08/18) 

Comunicação com a agência do palestrante Maurício Schneider para acertar a logística 

(22/08/18). 

Fechamento do palestrante Maurício Schneider para a data de 27/09/18 (23/08/18). 

Documentação para a contratação do Maurício Schneider (23/08/18). 

Comunicação com a agência do palestrante Dalmir Sant’anna – visto que viria de ônibus 

para Chapecó (30/08/18). 

Patrocínio 

Definição de indicadores. 

Solicitação ao grupo de marketing elaboração de plano de cotas de patrocínio. 

Criação de lista de possíveis patrocinadores. 

Contato com possíveis patrocinadores. 

Estrutura 

Definição de indicadores do evento. 

Levantamento dos equipamentos necessários para realização do evento. 

Verificação do layout e acessibilidade dos locais de realização do evento. 

Recepção e Certificados 

Definição dos indicadores do evento. 

Contato com o responsável pelo sistema - Eventify (23/08/18) 

Contato com o responsável pelo sistema- Sistema Sympla (25/08/18) 
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Cancelamento com a Eventify (27/08/18) 

Sistema finalizado (29/08/18) 

Disponibilização do sistema para a realização das inscrições (29/08/18) 

Analisar o número de inscritos (29/08/18 a data do evento) 

 

Financeiro 

Definição dos indicadores. 

Lançamento de valores no controle de entrada de caixa. 

Reunião interna tendo como pauta definição de despesas fixas do evento. 

Elaboração de cenários de despesas. 

Montar planilha de gastos objetivos da sala 

Revisar e melhorar a referida planilha 

 

SETEMBRO 

Realização do Evento. (22 a 29) 

Coordenação Geral 

Realização de reuniões semanais da turma 4ADM. 

Participação de reuniões semanais com parceiros do evento. 

 

Marketing 

Criação de mídias para divulgação. 

Agendamentos semanais na ferramenta Etus. 

Intensificação de postagens nas redes sociais. 

Impulsionamento de postagens no Facebook 

Criação de Eventos no Facebook. 

Emissão de relatórios de postagens no Etus. 

Análise e gerenciamento de postagens. 

Realização de entrevistas com palestrantes e público participante. 

Cobertura e acompanhamento do evento, fotos, vídeos, lives. 

Edição e publicação de fotos e vídeos. 

 

Atrações 

Mudança de Data da palestra do Rafael Henzel de 24/09/18 para 25/09/18 em virtude da 

mudança de data do jogo da Chapecoense pela CBF e mudança da palestra de Rh e 

instituições financeiras de 25/09/18 para 24/09/18. (12/09/18). 

Ida do grupo de atrações para Chapecó, acertar detalhes da palestra do Rafael Henzel - 

hotel, logística, tema, equipamentos necessários, entre outros assuntos (14/09/18). 

Emissão de Nota Fiscal do Dalmir Sant’anna para pagamento (26/09/18). 

Palestra com representante da cooperativa Sicred André A. de Brito. (24/09) 

Palestra Magna com Rafael Henzel. (25/09) 

Palestra com Suresh Babu. (25/09) 

Experience Talks. (26/09) 

Palestra Mauricio Schneider. (27/09) 

Palestra Dalmir Sant’Anna. (27/09) 

Porção de Ciência MR. Crepe, palestra com Flori Antonio Tasca. (28/09) 

Porção de Ciência MR. Crepe, palestra com Alexandre Minghini. (28/09) 

Porção de Ciência Snooker Pub, palestra com Grupo GeAstro. (28/09) 
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Hackaton – Casa da Industria. (28/09) 

Gincana de Administração – largo da Liberdade. (29/09) 

Imagina Mundo – Largo da Liberdade. (29/09) 

Competição de games – Largo da Liberdade. (29/09) 

Concurso de Cosplay – Largo da Liberdade. (29/09) 

Patrocínio 

Contato e busca por patrocinadores. 

 

Negociação e apresentação de cotas aos patrocinadores. 

Fechamento de patrocínios. 

Estrutura 

 

 

 

 

 

Levantamento das necessidades dos palestrantes. 
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Visita prévia ao local do evento. 

Checar banheiros/copa/palco. 

Checar estrutura de som. 

Organização das cadeiras. 

Levar equipamentos para local do evento. 

Organização das pastas/folders. 

Organização dos banners. 

Organização das bebidas da copa. 

Organização da recepção de inscrição. 

Instalação de lâmpadas na sala de inscrição. 

Organização e auxílio na recepção do roll de entrada. 

Reorganização das cadeiras ao fim das palestras. 

Reorganização das pastas e folders ao fim das palestras. 

Carregar alimentos arrecadados. 

Verificação contínua durante o evento de toda estrutura. 

Elaboração de pesquisa de satisfação sobre a estrutura do evento. 

Recolher patrocínio JGS, Isocred, Sponte, IDS, Viasoft, Supera Sistemas, Aiqfome. 

Efetuar pagamento de despesas. 

Direcionar recursos para a copa. 

Depositar valores para palestrantes. 

Efetuar reembolsos. 

Direcionar valores para transporte de Luciana Dorini do Talks. 

Comprar ou direcionar recursos para compra dos travesseiros Maurício. 
Comprar frutas para backstage das palestras. 

Comprar varetas para estruturação dos banners. 

Direcionar valores para tradutora de libras p/ palestras de terça. 
Comprar frutas para backstage das palestras de quinta. 

OUTUBRO 

Coordenação Geral 

Desenvolvimento do relatório final. 

 

Marketing 

Emissão do relatório do Etus. 

Análise e gestão de relatórios de publicação. 

Contribuição no desenvolvimento do relatório final do grupo de marketing. 

Atrações 

Contribuição no desenvolvimento do relatório final 

Emissão de Nota fiscal do Maurício Schneider para pagamento (01/10/18). 
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Pagamento do Dalmir Sant’anna (19/10/18). 

Pagamento do Maurício Schneider (22/10/18). 

Patrocínio 

Contribuição no desenvolvimento no relatório final. 

Estrutura 

Aplicação de questionário de satisfação de público quanto a estrutura do evento. 

Tabulação do questionário. 

Recepção e Certificados 

Recolhimento dos relatórios das inscrições (01/10/18) 

Emissão e envio dos certificados (20/10/18 a 30/10/18) 

Financeiro 

Reembolsar compras de almoços para os palestrantes 

Reembolsar pela água comprada, o grupo do talks; SESC; 

Reembolsar pela água comprada, o grupo do talks; SESC; 

Reembolsar pelo combustível para ir até Chapecó 

Reembolsar pelo combustível para ir até Chapecó 

Doação para a associação Lima 

NOVEMBRO 

Encerramento Administrativo 

Entrega do Relatório Final 

Atrações 

Emissão de nota Fiscal do Rafael Henzel (14/11/18). 

DEZEMBRO 

Confraternização da turma. 
 

3.1.3 Avaliação do Cronograma 

Durante o mês de agosto e início de setembro os palestrantes foram sendo definidos e 

fechados, com ressalva para acontecimentos e imprevistos que ocorreram no decorrer.  

Um dos palestrantes definidos, Arthur Gubert do “Pretinho Básico” acabou cancelando 

sua palestra por ter encerrado seu contrato de trabalho com a empresa administradora. Sendo 

assim a equipe organizadora teve que buscar novo palestrante para substituí-lo. Optou-se por 

trazer o palestrante Maurício Schneider. 

Outra interferência no cronograma na programação foi com relação a palestra do Rafael 

Henzel, jornalista sobrevivente ao acidente aéreo do voo da Chapecoense, a qual estava 

programada para o dia 24 de setembro como palestra inaugural do evento, teve sua data alterada 

para o dia 25, em virtude da mudança do jogo da Chapecoense pela CBF. 

Por esse motivo foi necessário realizar mudanças na programação do evento para manter 

Rafael Henzel como palestrante, visto que a divulgação de sua palestra já estava ocorrendo via 

redes sociais, impressos da programação do evento já confeccionadas, as inscrições para a 

palestra estavam abertas e com mais de 300 inscritos. 
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 Sendo assim, como medida emergencial, optou-se por mantê-lo como palestrante, 

readequar a programação, e emitir informativos nas redes sociais, e-mails dos inscritos sobre a 

alteração da data da palestra. Por fim, as adequações foram realizadas e a programação ocorreu 

com sucesso. 

 

3.2 MARKETING 

O Núcleo de marketing, composto por 4 membros, ficou responsável por todo 

desenvolvimento e operacionalização da publicidade e marketing do pré e pós evento. Sendo 

eles destacados em tais áreas: 

- Estratégias de marketing 

O principal objetivo estratégico proposto pela equipe para esse ano, foi a de fixação e 

reconhecimento da marca do TECSUL como um evento próprio e de grande impacto na 

sociedade patobranquense. Essa tarefa foi designada e empenhada a todos os membros e teve 

suas principais decisões tomadas em reunião do núcleo no dia 23 de julho. 

Para isso foi desenvolvida a identidade visual para o evento do ano de 2018. O trabalho 

realizado pelo núcleo de marketing do ano de 2017 na mudança de Identidade em relação aos 

anos anteriores foi de suma importância, pois não foram necessárias grandes alterações no que 

se refere a identidade visual do evento. A mudança por completo do trabalho de 2017 não era 

também defendida pelo núcleo, justamente porque essa mudança poderia atrapalhar na fixação 

de marca que ocorreu no ano anterior. 

Também foi desenvolvido um Plano de Marketing onde continham os canais de 

atuação, quais os brindes e materiais de divulgação (camiseta cco, camiseta voluntários, 

crachás, etc.) bem como seus mockups. 

A maior atuação nas redes sociais pré e pós evento aconteceria no Facebook e 

Instagram, com a utilização de postagens em imagem e vídeo. O tráfego referente a página e o 

perfil a princípio seria apenas orgânico, com estratégias de tráfego pago apenas se houvesse 

necessidade e principalmente recursos. 

- Divisão das tarefas 

O grupo era divido em quatro grandes áreas de atuação: 

A área de criação era responsável por todo desenvolvimento de arte digital ou impressa 

referente ao evento, desde postagens nas redes socais, banners de site, capas para evento e 

página, até folder, outdoors, brindes, camisetas e banners do evento. Essa área foi designada a 

um dos integrantes que possuía experiência nessa área. 
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A área de programação de postagens, a qual era responsável pela produção do texto da 

postagem, programação (utilizando a ferramenta do Etus) de horário, dia e respectiva rede 

social. Essa área era desempenhada por mais dois integrantes do grupo. 

A área de criação e gestão dos eventos no Facebook, que era responsável pela criação 

dos eventos do TECSUL no Facebook bem como a sua gestão de troca de horários locais e 

datas caso houvessem. Essa área possuía um integrante responsável. 

E por fim a área da Liderança, que foi responsável pela comunicação dos trabalhos do 

núcleo para o grupo de líderes, para o repasse de novas tarefas vindas do grupo de líderes e pela 

gestão de todo o processo. Essa tarefa foi desempenhada por uma integrante, que também 

realizou atividades na área de programação de postagens. 

- Operacionalização. 

Para melhor operacionalização das tarefas o grupo optou pela assinatura durante o 

período de dois meses de uma ferramenta de programação de postagens em redes sociais, o 

Etus. Em relação a comunicação interna e externa ao núcleo de marketing foi criado um e-mail 

próprio. 

No auxílio da programação e criação das postagens foi desenvolvido um calendário de 

postagens, onde continham quais postagens seriam feitas em cada dia. O calendário tinha início 

no dia 6 de agosto e término no dia 29 de setembro. Para o envio das artes foi utilizado a 

ferramenta do Google drive, onde seria divido por pastas a arte utilizada em cada dia. Em outras 

pastas foram colocados os demais arquivos, como folders, banners e logos. 

 

3.2.1 Marketing Programado 

Tomando como guia o Plano de Marketing apresentado e aprovado em reunião com a 

secretaria dia 26 de julho de 2018. Esta parte do relatório de marketing tem como objetivo 

comparar e comentar as atividades levando em consideração o que foi programado e o que foi 

realizado. 

- Televisão 

A participação em programas de TV regionais para a divulgação do evento havia sido 

programada para as semanas que antecederiam o evento, entre os dias 01 e 24 de setembro. 

Dentre esses programas foi destacado como objetivo o programa TV Total da TV 

Sudoeste. Em relação a este objetivo as expectativas foram cumpridas com duas participações 

no programa, uma no dia 15 de setembro e outra no dia 22 de setembro. Em ambas ocasiões foi 

possível passar um pouco da programação e falar dos objetivos do evento. 

- Rádio. 
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Assim como na televisão, foi programado a aparição em programas regionais de rádio 

para a divulgação do evento. Esse objetivo também pode ter sido considerado cumprido, pois 

ocorreram inúmeras participações em programas de rádio sendo elas na Rádio Elite FM, Ativa 

FM, Celinauta AM. Em relação a rádio Elite as participações foram frequentes, inclusive na 

semana de realização do evento, onde os palestrantes do dia 25 (Rafael Henzel) e do dia 27 

(Maurício Schneider e Dalmir Sant’anna) estiveram presentes no começo da tarde em programa 

da rádio para divulgação do evento. 

* Em relação a rádio e TV destaca-se a importância do núcleo de patrocínio e da 

Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação, que foram essenciais na busca pelos contatos e 

marcação das datas. 

- Outdoor 

A princípio os outdoors seriam disponibilizados através da prefeitura, porém por 

problemas burocráticos não foram possíveis as instalações dos outdoors pela prefeitura. Como 

resposta aos problemas a prefeitura por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e 

Inovação juntamente com a comissão de marketing propuseram a instalação de banners no 

saguão das 3 universidades, com adaptação das artes que seriam utilizadas no outdoor. 

Porém posteriormente após acordos, a comissão de patrocínio conseguiu a permuta de 

um outdoor em troca de divulgação no evento, e devido a recursos, foi possibilitado a compra 

de um outro espaço, portanto foram instalados dois outdoors na cidade, um na Avenida Tupi 

próximo a Flessak, e outro em direção ao parque de exposições próximo ao viaduto. Ambos 

durantes os dias 21 de setembro e 01 de outubro. 

Devido a problemas com a entrega da gráfica os banners foram instalados em apenas 

duas das universidades propostas, UTFPR e Fadep, as quais foram escolhidas a partir de 

critérios técnicos de onde ocorreu maior dificuldade de divulgação nas salas. Apesar dos 

problemas com um dos banners o objetivo inicial que era a divulgação em outdoor foi cumprido, 

e com o “bônus” de dois banners nas universidades (tamanho 2x2 m). 

- Redes Sociais 

Foram escolhidas para atuação o Facebook, Instagram e o LinkedIn. Dentro dessas 3 

redes sociais as primeiras atividades foram realizadas no dia 23 de agosto, com a atualização 

das redes sociais, para o ano de 2018, troca das imagens de perfil, e imagem de capa da página 

do Facebook. 

Com o decorrer das semanas e a criação do calendário as postagens ficaram quase que 

diárias. Sendo que dentre os dias 03 de agosto até o dia 29 de setembro foram feitas 102 

postagens no Facebook (dentre imagens, informações, vídeos e fotos do evento) 68 postagens 
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no feed do Instagram (dentre imagens vídeos) 189 stories no Instagram (dentre lives, imagens 

vídeos e fotos), e 34 postagens no LinkedIn. 

Como foi disponibilizado o recurso de 300 reais para utilização em tráfego, o núcleo 

de marketing decidiu realizar uma campanha de conversão de de pessoas em inscritos dentro 

do Facebook e Instagram, devido ao fato de que as inscrições estavam relativamente baixas em 

relação aos outros anos no mesmo período. 

Para isso foi utilizado o gerenciador de anúncios do Facebook, onde foi realizada uma 

campanha de tráfego em site, com dois conjuntos de anúncios, um para a palestra do Rafael 

Henzel, com o resultado de 149 cliques no link para o site de inscrições, um alcance de 13.824 

pessoas e um CPC (custo por clique no link) de R$0,60, e outro para a Palestra do Maurício 

Schneider e do Dalmir Sant’anna, com o resultado de 399 cliques no link para o site de 

inscrições, um alcance de 28.896 pessoas e um CPC de R$0,53. 

A diferença de resultados não se dá apenas pela diferença de CPC, mas também ao 

fato de que foram utilizados R$ 90,00 para o tráfego do Rafael Henzel e R$ 210,00 para o do 

Mauricio e Dalmir. Como a Palestra do Rafel Henzel já havia lotado e não utilizado todos os 

recursos, esses foram repassados aos outros anúncios que ainda carecia de inscrições. 

Pode-se dizer também que os objetivos de trabalho dentro das redes sociais foram 

atingidos. 

- Tecsul TV 

O Tecsul TV tinha como objetivo a melhor utilização dos materiais em vídeo dentro 

das redes sociais. Seriam realizadas entrevistas com organizadores, palestrantes e participantes 

do evento durante todos os dias de evento. E também a transmissão ao vivo dos dois dias 

principais (25 e 27 de setembro). 

Apesar de que foram realizadas algumas entrevistas nesse quesito a comissão teve 

algumas falhas, não foi possível estar presente em todos os eventos do Tecsul, e o número de 

entrevistas foi baixo. No que se refere a transmissão ao vivo, essa pode ser considerada 

cumprida, onde tivemos mais de 600 visualizações na transmissão do dia 25 de setembro e mais 

de 100 visualizações na transmissão do dia 27 de setembro. 

- Brindes e Uniforme. 

Os Brindes foram planejados principalmente com o intuito de ativar o gatilho mental 

da reciprocidade, e para que as pessoas levassem a marca do TECSUL consigo. Foi proposto 

no plano de marketing a confecção de copos, garrafinhas e camisetas. 

A princípio após reuniões gerais do evento e em conversa com o núcleo financeiro não 

seria possível essa confecção por motivos de custos e recursos baixos. Porém com o decorrer 
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do tempo os recursos começaram a surgir foram feitos 500 copos da cor roxa e 500 copos 

transparentes, onde metade foram entregues no dia 25 de setembro e a outra metade no dia 27, 

sendo entregues para os 500 primeiros que chegaram nos dois dias. 

Além de copos foram feitos crachás e camisetas polo para Organização, e camisetas 

para equipe de voluntários. Também foram confeccionadas 20 unidades de uma squezee 

personalizada com o intuito de entregar para autoridades e palestrantes. Esses que receberam 

um “Kit TECSUL” com camiseta, garrafinha, troféu, copo e crachá. 

- Folders e Cartazes 

Com o decorrer do tempo, e devido a mais recursos disponíveis, foi possível realizar 

mais atividades que não tinham sido programadas. A confecção de folders de divulgação e 

folders de agradecimentos tiveram grande importância na divulgação nas salas. 

Também foi realizada a confecção de cartazes em tamanho A3 contendo toda a 

programação do evento, este era colocado em murais e pontos estratégicos nas faculdades. O 

recurso para essa atividade veio em apoio da ASCOM da UTFPR. 

 

3.2.2 Marketing realizado 

- Banners e Cartazes 

Um dos desafios propostos pela Secretaria de Ciência Tecnologia e Informação foi a 

de fazer um evento decentralizado. Sendo assim, a equipe de marketing tinha o desafio de reunir 

todos esses eventos em um só, e principalmente dar a percepção para o público de estar 

participando de um só evento. 

Para isso foram confeccionados através da prefeitura adesivos A3 com a frase “você é 

nosso maior parceiro, TECSUL 2018”, esses foram colocados nas salas que aconteceriam os 

minicursos e nos banheiros de locais com eventos maiores. Também pela prefeitura foram feitos 

banners para os locais dos eventos, um que ficaria fixo na sociedade rural (local dos maiores 

eventos) com o tamanho de 5 x 2,5 m, e outros 3 banners móveis que possibilitariam ser levados 

para outros locais e compor a decoração da melhor maneira, dois banners de 1 x 2 m e outro de 

2 x 2 m. 

Em relação a divulgação dos patrocinadores, previstas nas cotas, forma instalados na 

sociedade rural, televisões que passavam as logos dos patrocinadores, e também um banner em 

estilo Backdrop com as logos de todos os patrocinadores e apoiadores do evento. Ainda falando 

sobre divulgação dos patrocínios e apoios, foi entregue a todos os participantes um folder de 

tamanho A6 com a logo de todos os patrocinadores. 

- Lançamento do Evento. 
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Realizado pela primeira vez o lançamento oficial da programação contou com grande 

presença da mídia e de pessoas interessadas. Foi realizado no dia 29 de agosto no gabinete do 

prefeito Augustinho Zucchi. A mídia gerada a partir do lançamento foi essencial para aumento 

dos patrocinadores do evento. 

- Jornais e Revistas 

A partir do Lançamento foram realizadas outras matérias em jornais da cidade de 

Palmas-PR, Coronel Vivida e Pato Branco. Por intermédio da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e o núcleo de patrocínio foi possível realizar várias matérias de divulgação do 

evento, tanto nos dias que antecederam o evento quanto durante o evento (os quais aconteceram 

diariamente durante o evento), todas feitas com o Jornal Diário do Sudoeste. 

Posteriormente ao evento foi realizada uma matéria para a Revista Vanilla, que contou 

com uma entrevista com Rafael Henzel (atração do dia 25 de setembro). O TECSUL contou 

com mais de 6 mil pessoas em seus 8 dias de realização. Sendo as palestras principais atingindo 

a meta de 1000 pessoas por dia. O alcance das redes sociais durante o período da campanha (06 

de agosto até 29 de setembro) foram superiores a 100 mil pessoas, sem levar em conta o 

LinkedIn, que foi de 0 para 1100 seguidores. 

No que se refere ao impacto das outras mídias como Televisão, Jornal Impresso, rádio, 

outdoor, banners de divulgação e folders, o alcance é incalculável. Todos tiveram papel 

importantíssimo para o objetivo geral de fixação de marca. Com destaque aos brindes, os quais 

terão um papel fundamental para o reconhecimento de marca. 

Abaixo é apresentado o mapeamento de processos de Marketing. 
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3.2.3 Avaliação 

Levando em consideração tudo que foi apresentado nesse relatório, tudo que foi 

realizado e principalmente os resultados, pode-se dizer que o núcleo de marketing cumpriu sua 

missão de divulgar o evento, e principalmente o objetivo geral proposto. Como aprendizado e 

dica aos futuros organizadores, fica a de dar continuidade ao trabalho realizado, assim como 

feito esse ano em relação a 2017. Importante ressaltar novamente que o Lançamento da 

Programação teve um papel muito importante na captação de recursos, então realizá-lo pode 

fazer uma verdadeira diferença. 

 

Descrição Até quando? Quem? Status CONTROLE 

Fixação e reconhecimento da 

marca do TECSUL 

3ª semana de 

julho 

Fernanda, 

Guilherme

, Joeline e 

Jocemar 

Concluído Ok 

Criação de e-mail para 

utilização da ferramenta 

Google Drive e comunicação 

com os demais grupos 

1ª semana de 

agosto            

Joeline Concluído  OK 

Desenvolvimento do Plano 

de Marketing  

1ª semana de 

agosto 

Guilherme Concluído Ok 

Criação de arte digital ou 

impressa do evento  

01 de agosto à 

29 de setembro 

Guilherme  Concluído Ok 

Programação de postagens 

nas redes sociais utilizando a 

ferramenta Etus (Facebook, 

Instagram, Linkedin) 

Todo início de 

semana 

01 de agosto à 

29 de setembro 

Joeline e 

Jocemar  

Concluído Ok 

Criação e gestão de eventos 

no Facebook  

3ª semana de 

setembro 

Fernanda Concluído Ok 

Participação em Programas 

de TV regionais para 

divulgação do evento   

3ª semana de 

setembro 

Guilherme 

e Joeline  

Concluído Ok 
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Participação em Programas 

de Rádio regionais para 

divulgação do evento   

3ª semana de 

setembro e 

durante o evento 

(25 e 27 de 

setembro) com 

entrevistas de 

alguns 

palestrantes  

Guilherme Concluído Ok 

Realização de campanha de 

tráfego em site através do 

gerenciador de anúncios do 

Facebook  

3ª semana de 

setembro 

Guilherme Concluído  Ok 

Realização de entrevistas 

nos dias do evento 

(palestrantes, organizadores 

e participantes) 

24 a 29 de 

setembro 

Jocemar  Concluído Ok 

Registros de fotos nos dias do 

evento (palestrantes, 

organizadores e 

participantes) 

24 a 29 de 

setembro 

Fernanda 

e Jocemar 

Concluído Ok 

Publicações de Stories e fotos 

nas redes sociais nos dias do 

evento (palestrantes, 

organizadores e 

participantes) 

24 a 29 de 

setembro 

Fernanda, 

Jocemar, 

Joeline e 

Guilherme 

Concluído Ok 

 

 

3.3. ESTRUTURA 

Para se realizar um evento de sucesso, planejar e estabelecer uma estrutura de 

qualidade é imprescindível. Este planejamento visa determinar qual a forma de operar e quais 

equipamentos foram necessários, para que não houvessem imprevistos e falhas na realização 

do evento, proporcionando assim conforto para todos os participantes. Desta forma, abaixo são 

apresentadas as atribuições da equipe responsável pela estrutura do evento. 
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3.3.1. Estrutura Planejada 

A seguir as atividades planejadas com relação à estrutura do evento: 

 Realizar o levantamento dos equipamentos e materiais necessários para a realização do 

evento, como a quantidade de cadeiras, microfones com e sem fio, passador de slides, 

ar condicionado, som, iluminação, tomadas, projetor multimídia e telas de projeção, 

internet, estrutura para o camarim dos palestrantes, leitor de código de barras e 

computadores. 

 Conhecer antecipadamente o local de realização evento, e desta forma estabelecer o 

melhor layout, como colocação das cadeiras, palco, corredores, rol de entrada, verificar 

os banheiros e etc.  

 Verificar a acessibilidade do local, como, por exemplo, a acesso a cadeirantes. 

 Contatar a equipe responsável pelas atrações e desta forma obter informações, com 

relação às necessidades de cada palestrante. 

 Verificar com a prefeitura, universidade (UTFPR) e demais parceiros a possibilidade de 

fornecerem pastas, blocos e canetas para o dia do evento. 

 Após a realização do evento, aplicar um questionário buscando obter um feedback dos 

participantes sobre a estrutura do evento.  

 Tabular e analisar os resultados. 

 

3.3.2. Estrutura Realizada 

Para que se pudesse cumprir com o que fora planejado dos equipamentos necessários 

para o evento, a equipe de estrutura conseguiu em conjunto com a equipe de patrocínio uma 

série de equipamentos em formato de permuta com patrocinadores, a seguir quadro com 

detalhes: 

EQUIPAMENTOS FORNECEDOR 

Som, Iluminação, 600 cadeiras, microfones, telas de projeção, 

passadores de slides, treliças para iluminação de palco e suporte 

técnico durante o evento. 

Versátil Formaturas 

 

Estrutura de internet e Roteadores de internet para os 

organizadores do TECSUL e público em geral durante toda 

semana do evento. 

Ampernet 

Microfones para os bares DJ Jassa 
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Leitores de Código de Barras Informaq 

Banners e Data Show Prefeitura de Municipal 

de Pato Branco 

Cadeiras, som, iluminação, passador de slides, microfones para 

evento “Experience Talks”, no SESC. 

Serviço Social do 

Comércio-SESC 

Estrutura nos bares, como som, palco e iluminação. Fornecida pelos próprios 

bares 

Computadores e smartphones para credenciamento e inscrições Voluntários 

Lâmpadas para sala de inscrição adaptada na sociedade rural Grupo JGS 

 

Todos os locais de realização do evento receberam visita prévia cerca de 10 dias antes, 

por integrantes da equipe de estrutura assim como integrantes de outras equipes responsáveis, 

principalmente pelas atrações e sistema de recepção do evento. Fora verificado a acessibilidade 

do local, principalmente para deficientes físicos, visuais e cadeirantes, e desta forma estipulado 

um layout que pudesse comportá-los caso viessem por prestigiar o evento. 

Conseguiu-se, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pato Branco, Sebrae, 

UTFPR, Sicoob e Sicred a disponibilização de pastas, as quais comportaram os anúncios dos 

patrocinadores e foram entregues ao público durante as palestras. 

De modo a obter a percepção do público que participou do evento, fora aplicado um 

questionário de pesquisa e satisfação. Os resultados com relação à estrutura foram muito 

positivos, visto que grande parte dos respondentes cerca de 42% deram nota máxima para a 

estrutura do evento de um modo geral e cerca de 40% ficaram entre 8 e 9, pesquisa essa 

realizada avaliando um grau de satisfação de 0 a 10. 

Além da estrutura necessária para que o evento acontecesse conforme planejamento, a 

equipe decidiu criar uma copa para venda de bebidas aos participantes das palestras de terça e 

quinta-feira. Para o fornecimento de bebidas como águas e refrigerantes durante o evento, foi 

realizado uma pesquisa de preços pelas distribuidoras do município de Pato Branco, sendo a 

contratada a que forneceria as bebidas ao menor preço.  

Após a pesquisa, constatou-se que a empresa contratada seria a Serv Fest para 

realização da venda de bebidas durante dois dias do evento realizados na Sociedade Rural, 

sendo esses os de maiores públicos participantes das palestras. Nos dias da TECSUL, a 

acadêmica Jaqueline De Conto foi a responsável pela copa, tendo como auxiliares as alunas 

Adriele Vendrusculo e Amanda Alvarenga, os itens vendidos foram apenas água com e sem gás 
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e refrigerantes, além do fornecimento de águas aos voluntários e organizadores em todos os 

dias do evento. 

A compra dos produtos que seriam vendidos e seus derivados (Gelo, Copos, canudos) 

totalizou R$ 364,80, as vendas totalizaram R$ 416,50, além de R$ 77,72 que foram as despesas 

com bebidas cedidas aos palestrantes, sendo assim o lucro obtido com as vendas foram de R$ 

51,70, lucro esse entregue integramente ao financeiro do evento. 

Abaixo é apresentado o mapeamento de processos de Estrutura. 

 

 

3.3.3. Avaliação Da Estrutura Realizada 

Após o planejamento e execução das atividades relacionadas à estrutura do evento, 

algumas considerações devem ser feitas para que desta forma sirvam como lições de 

aprendizado para eventos futuros. 

A palestra com o jornalista Rafael Henzel recebeu um público além do esperado, haja 

vista que grande parte do público compareceu sem realizar a efetiva inscrição no site do 

TECSUL, justificando que já estavam esgotadas no site e que foram convidados por membros 

da secretaria de ciência e tecnologia de Pato Branco. Fora buscando comportar todos na 

sociedade rural, entretanto muitos tiveram que assistir em pé, devido à falta de espaço para 

alocação de mais cadeiras. Como sugestão para eventos futuros, com palestrantes badalados, 

sugere-se repensar sobre o local do evento, ou então adotar uma postura mais rígida com relação 

à entrada das pessoas que não realizaram inscrições previamente no site.  

Problemas relacionados ao layout de entrada também foram percebidos no primeiro dia 

de palestra na sociedade rural, entretanto este empecilho foi resolvido para as palestras 



48 
 

seguintes, de maneira que fora estipulado um melhor layout de entrada e assim não ocorreram 

tumultos no rol de entrada da sociedade. 

Com relação às cadeiras, devido necessitar de um grande número, cerca de 1100, sendo 

este o limite que a sociedade rural comportava, fora conseguido 600 cadeiras com a empresa 

Versátil Formaturas e o restante pertencia a própria sociedade rural. Esta grande demanda por 

cadeiras fez com que tivéssemos que utilizar diversos modelos de cadeiras, umas diferentes das 

outras, sendo umas mais confortáveis e outras não.  

Não foram identificados problemas com relação ao som, iluminação e estrutura de 

palco. Foram usados equipamentos de ótima qualidade, assim como fornecido pela própria 

empresa que disponibilizou esta estrutura, equipe técnica responsável. 

Foram disponibilizados lugares específicos para cadeirantes, entretanto não fora 

observado a presença deste público no evento. Entretanto vale destacar que apesar de irem ou 

não, estávamos preparados para recebê-los com passagem adequado e lugar específico próximo 

ao palco.  

Deve-se ainda ressaltar a grande importância dos acadêmicos do quarto ano 

responsáveis pelo evento, na adequação da estrutura da sociedade rural SESC, devido toda a 

mão de obra que disponibilizaram para toda a organização das cadeiras, copa de bebidas, 

organização das pastas, transporte de itens da estrutura de um lugar para o outro usando carros 

particulares e todas as demais atividades correlacionadas.  

 

3.4. ATRAÇÕES 

Esta seção terá o intuito de apresentar as principais questões pertinentes o 

planejamento, realização e avaliação do evento, no que se refere as atrações. 

 

3.4.1 Atrações- Planejado 

Para a realização de um evento de sucesso e coerente com o tema proposto, foi 

necessário planejar as atrações que ocorreriam de 24 a 29 de setembro. As funções básicas 

encarregadas ao grupo seriam a definição das modalidades a serem usadas, sendo eles: contato 

com os palestrantes e fechamento de contratos dos mesmos, além de questões relacionadas à 

hospedagem, alimentação, acompanhamento dos palestrantes escolhidos no dia do evento, os 

representantes de workshops, as atrações culturais e sociais. 

As atividades planejadas foram:  

• Definição dos indicadores;  

• Contato com possíveis atrações para o evento; 
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• Definição de palestrantes;  

• Definição de hospedagem, deslocamento, transporte e custos;  

• Cronograma final do evento/atrações;  

• Acompanhar o evento;  

• Acompanhar o palestrante;  

• Prestação de contas.  

 

DIA 24-09 – Palestra Magna 

ABERTURA: Apresentação Cultural – Coral e Orquestra UTFPR Francisco Beltrão 

 

Palestra com Rafael Henzel – Chapecó – SC 

Iniciou sua carreira de radialista aos quinze anos na Rádio Oeste Capital FM, da cidade 

de Chapecó, Santa Catarina, passando por diversas rádios da cidade até estrear na televisão em 

1993 como repórter da RCE TV, localizada em Xanxerê. Também atuou como jornalista na TV 

Rio Sul, antes de retornar para a Rádio Oeste Capital FM, na qual mantinha um programa 

juntamente com o comentarista Renan Agnolin. Em 28 de novembro de 2016, Renan e Rafael 

embarcaram no Voo LaMia 2933, a serviço da Associação Chapecoense de Futebol, 

proveniente de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, com destino ao Aeroporto Internacional José 

María Córdova em Rionegro, Colômbia, onde o clube disputaria a primeira partida da Final da 

Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.  

Por volta das 22h15m do horário local, a aeronave caiu, matando 71 das 77 pessoas 

que estavam a bordo, tendo por passageiros atletas, equipe técnica e diretoria do time brasileiro 

da Chapecoense, jornalistas e convidados. Rafael foi o único jornalista sobrevivente no acidente 

aéreo, apresentando sete costelas quebradas, pneumonia e lesão no pé direito. Após permanecer 

internado por dez dias na UTI e vinte dias internado em um hospital da cidade de 

Medellín, Rafael retornou a Chapecó em 13 de dezembro de 2016 juntamente com o lateral 

Alan Rushel, um dos sobreviventes do acidente. Em suas palestras, Rafael fala sobre superação 

e o verdadeiro valor da vida. 

 

Palestra com Christian Barbosa – Empresa TRIAD PS 

A TRIAD PS é referência e a maior consultoria focada exclusivamente no tema da 

produtividade e alta performance do País. Faz investimentos em diversas pesquisas e 

tecnologias de produtividade no Brasil e nos EUA, com software de produtividade 

gerenciando milhões de atividades por dia, trazendo soluções reais ao invés de conhecimento 
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generalizado. As soluções da TRIADS são baseadas em conteúdo, treinamento, consultoria, 

software e programas online, são resultados de pesquisas, investimentos e inovação de 

diversos conceitos estabelecidos há décadas. 

 

DIA 25-09 – Workshop 

- Workshop com representantes da Cooperativa SICREDI: Possíveis temas - 

Investimentos, educação financeira, cooperativismo, agronegócios, vendas. 

- Workshop de Empreendedorismo Musical (duas opções rastreadas): Tiregrito e 

Marcelo Archetti. 

 

DIA 26-09 – Palestras nos Bares – Porção de Ciência 

Foram rastreadas ideias de temas para as palestras através de um evento similar de 

aconteceu em mais de 50 cidades no Brasil. https://pintofscience.com.br/ 

 Primeiro Bar: Vida Além da Terra: Cosmos -  Flori Antônio Tasca. Palestra 

Humortivacional – Possível palestrante Kim Archetti. Cultura Organizacional/Como 

Transformar a vida das pessoas através da Tecnologia - Alessandro Graczyk Moraes - Diretor 

Executivo da SoftFocus 

 Segundo Bar: Fake News: Alexandre Minghini; Robótica: Praticidades e 

Tendências: Alexandre Ferreira (O senhor dos robôs); Sistema Solar – Astronomia – Equipe do 

GeAstro – Tina Andreola/Coordenadora.  

DIA 27-09 – WORKSHOP 

 Eliane Chiqueleiro. Barbara Dayana Brasil: Direitos Humanos: desafios e 

perspectivas no século XXI. Ponte de Macarrão.  

 

DIA 28-09 – Palestra, início do Hackton 

 ABERTURA: Apresentação Cultural – Coral e Orquestra UTFPR 

Francisco Beltrão. 

 

Palestra com Arthur Gubert – Porto Alegre/RS 

Além de ser produtor executivo e apresentar o programa Pretinho Básico, líder de 

audiência na região sul, Arthur lidera o time digital da Rede Atlântida, responsável por grande 

parte da inovação no mercado da comunicação e negócios. 
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Com uma série de fracassos e conquistas no currículo, Arthur Gubert acredita na 

importância do erro para a inovação. Como Head de Estratégias Digitais dentro do Grupo RBS, 

ele incentiva as tentativas e faz com que fracassos sejam apenas passos obrigatórios para se 

alcançar o êxito. Sem o medo de errar podemos fazer grandes mudanças, alcançar grandes 

resultados e até tirar aquela ideia do armário. Viva o fracasso! 

 

Palestra com Dalmir Sant’Anna – Palestrante Comportamental 

 Uma palestra mágica repleta de resultados positivos para desenvolver alta 

performance. O Palestrante foi premiado pela Record News com o prêmio “Palestrante 

Destaque Empreendedor”. Um profissional que não parou no tempo, dedicando aos estudos 

sobre o comportamento humano e o desafio de transformar as informações acadêmicas, para as 

mais diversas exigências do competitivo mercado de trabalho. 

 

Hackaton: temas sociais ou esportes. “Ciência e Tecnologia para a Redução das 

desigualdades” realizada com apoio do SEBRAE. 

 

DIA 29-09 – Final do Hackton, Corrida de Barcos e Campeonato de Balística. 

 

3.4.2 Atrações- Realizado 

 

DIA 24/09 – Workshop 

- Workshop com representantes da Cooperativa SICREDI: Possíveis temas - 

Investimentos, educação financeira, cooperativismo, agronegócios, vendas. 

Como já mencionado anteriormente o evento teve sua data alterada, e ocorreu no dia 

24 de setembro, o local foi junto ao auditório do Sesc. A atração foi André Alonso de Brito que 

ministrou uma palestra “Papel das Instituições Financeiras e Cooperativas de Credito no 

Mercado Financeiro, Produtos de Investimentos e Cenários Econômicos”. O evento deixou de 

ser um Workshop e se tornou uma palestra. 

Na mesma noite, o Centro Acadêmico de Administração da UTFPR, organizou uma 

mesa temática de debates com o tema de “Recrutamento e Seleção” onde estiveram presentes 

três representantes das empresas Atlas Eletrodomésticos e dois representantes da Ambev de 

Francisco Beltrão. A mediação da atração ficou sob responsabilidade do professor de Recursos 

Humanos do Curso de Administração da Universidade. 
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Palestra Magna 25/09 

A palestra principal prevista para a data de 24 de setembro precisou ser alterada para 

a data de 25 de setembro. O palestrante Rafael Henzel, teve compromissos profissionais 

reagendados para essa data, sendo necessária a alteração da abertura para o dia 25 de setembro, 

data onde o palestrante estaria disponível. Dessa forma, algumas atrações que a princípio 

ocorreriam no dia 25 de setembro, precisaram ser transferidas para a data de 24 de setembro.  

A chegada do Rafael, ocorreu as 13h:15min na cidade, sendo que o translado de 

Chapecó a Pato Branco, foi de responsabilidade do palestrante. O primeiro compromisso 

agendado na cidade foi uma entrevista na Rádio Elite FM, além da transmissão pela rádio, a 

entrevista também foi transmitida junto ao Facebook da Elite FM. Um representante do 4º ano 

acompanhou a entrevista e aproveitou para repassar informações aos ouvintes da emissora. 

O segundo compromisso foi uma entrevista em áudio e vídeo nas dependências do 

Jornal Diário do Sudoeste, sendo essa entrevista publicada junto a revista mensal Vanilla. Em 

seguida Henzel esteve visitando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também a 

incubadora do Município, acompanhado de um acadêmico do 4ª ano e do Secretário Geri. No 

local o palestrante ainda concedeu uma entrevista para a emissora de televisão TV Sudoeste. 

Posteriormente Rafael foi ao Hotel, para descansar e preparar sua palestra.  

As 18h30min, um acadêmico acompanhou o deslocamento do palestrante do hotel até 

a Sociedade Rural, local onde aconteceria a abertura do TECSUL. Quanto as outras atrações do 

mesmo dia, a Orquestra fez a abertura e, após a palestra de Rafael Henzel, outra palestra foi 

ministrada. 

A segunda palestra da noite de abertura foi de Suresh Babu, indiano, com grande 

especialização na área tecnológica. Sendo que essa palestra foi adicionada a programação 

oficial, após uma reunião, com os responsáveis pelas atrações do 4ª de administração, 

representantes da Secretaria de Tecnologia, e coordenadores da FADEP. O custeio do 

palestrante veio por parte da Faculdade de Pato Branco, que já tinha a intenção de ter o 

palestrante na cidade e ofereceram a parceria com o TECSUL para que o mesmo conseguisse 

atingir um público maior.  

Suresh realizou uma palestra com o tema Inteligência Artificial e Cidades Inteligentes, 

e a ministrou em inglês, sendo necessário um tradutor simultâneo para repassar o conteúdo ao 

público. 

 

DIA 26-09- Experience Talks 
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 Devido as alterações de datas já mencionadas, o evento anteriormente planejado para 

essa data, foi transferido para o dia 28 de setembro, sendo planejado para esse dia o evento 

Experience Talks. A intenção era de usar a temática TEDx Talks, onde vários palestrantes 

fariam palestras curtas e com semelhança na sua temática. Na ocasião se optou por usar a 

atração para se contar experiências de vidas e profissionais de pessoas de diferentes áreas.  

Após várias mudanças de atrações, que ocorreram nas últimas semanas, foi realizado 

um acordo com a equipe da Secretaria de Tecnologia quanto aos nomes finais para o evento, 

ficando decidido que teríamos cinco palestrantes com o tempo de 20 minutos para cada. 

As atrações foram:  

Alessandro Graczyk Moraes - Diretor Executivo da SoftFocus – essa atração estava 

planejada para acontecer durante o evento “Porção de Ciência” mas precisou ser realocado 

devido as mudanças de datas dos outros eventos. O Palestrante falou sobre sua carreira 

empreendedora e como sua empresa se tornou referência nacional na gestão de pessoas. 

Também trouxe exemplos de ações sociais realizadas pelos colaboradores da empresa.  

Luciana Kele Dorini – Professora e Contadora - a palestrante trouxe sua experiência 

de vida com relação a um problema de saúde grave, que não a impede trabalhar, viajar, se 

divertir e de ministrar palestras. Além de blogueira, a palestrante também é contadora da 

Câmara de Vereadores de Mangueirinha e professora universitária.  

João Paulo Braun – Fotógrafo e documentarista - o palestrante contou sua experiência 

durante uma viagem ao Haiti, onde fez várias fotografias que viraram uma exposição e um livro 

de fotografias documental lançado recentemente.  

Cesar Chiochetta – Empresário e atleta – o palestrante contou sua experiência como 

atleta ao participar de provas de “Iron Man” em vários locais do Brasil e do Mundo. As provas 

consistem em percorrer grandes distâncias em natação, ciclismo e corrida no mesmo dia. Suas 

histórias foram focadas na sua rotina de treinos e no apoio de sua família para com sua 

dedicação as provas de corridas de longas distâncias.  

Guido Brod – Maestro e Professor – o palestrante contou a experiência de 40 anos à 

frente de o Coral Renascer, também relatou suas histórias de aprendizado de música e sua 

carreira de 44 anos como professor. Ao final de sua palestra o público foi agraciado com a 

apresentação surpresa de algumas canções do Coral Renascer.  

 

DIA 27-09- Palestra com Mauricio Schneider e Dalmir Sant’Anna 

O Workshop anteriormente planejado não ocorreu. Sendo necessário o remanejamento 

das palestras de sexta-feira, dia 28, para essa data. Uma das palestras previstas ocorreu, que foi 
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com o palestrante Dalmir Sant’ Anna. A segunda palestra prevista para ser com o Arthur 

Gubert, não ocorreu devido a compromissos profissionais do palestrante junto a empresa onde 

trabalha em Porto Alegre. Posteriormente o empresário ofereceu um colega de empresa de 

Arthur, Luciano Potter, sendo que após alguns dias de negociações o palestrante também 

sinalizou que não poderia se fazer presente na data. 

Foi entrado em contato com outra empresa de agenciamento de palestrantes, sendo 

então contratado para a data o palestrante Mauricio Schneider para realizar a segunda palestra 

da noite.  

 

DIA 28-09 

Ocorreu na data do dia 28 de setembro o evento “Porção de Ciência”, anteriormente 

programado para o dia 26. Devido a problemas com a localização de estabelecimentos que 

tivessem o perfil do evento, foi necessário reduzir o número de palestrantes anteriormente 

planejado.  

Foram utilizados dois locais: Mr. Crepe e Snooker Pub.  

Mr. Crepe: Foram realizadas duas palestras já previstas. A primeira com o advogado 

Flori Antônio Tasca com a temática “Casos emblemáticos da Ufologia brasileira”. Sua palestra 

foi apenas reformulada, mas o conteúdo foi quase na integralidade o mesmo já planejado. 

Também palestrou Alexandre Minghini com a temática Fake News. 

Snooker Pub: No local ocorreu a palestra sobre Astronomia com representantes do 

GeAstro da UTFPR de Pato Branco. A palestra do grupo GeAstro teve uma sequência de 

apresentação, sendo ela: astronomia no invisível, aplicativo para demonstrar constelações e 

visualização com telescópio. 

Na mesma noite ocorreu o Hackaton junto a Casa da Indústria, sendo que algumas 

semanas antes dos eventos, fomos informados pela equipe da Secretaria de Tecnologia que não 

seria necessário o envolvimento direto na organização da atração, que a Faculdade Mater Dei 

seria a responsável.  

 

 DIA 29-09 

Aconteceu na data de 29 de setembro diversos eventos no Largo da Liberdade. 

Começando com a “I Gincana de Administração da UTFPR” que teve como finalidade a 

integração de estudantes de administração das faculdades da cidade de Pato Branco. A gincana 

contou com atividades de perguntas e respostas referentes a assuntos das matérias de 

Administração, com dinâmicas e um caça tesouro. 
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Na parte da tarde, a equipe do Imagina Mundo (projeto que relaciona ciência para 

crianças) começou suas atividades com a montagem de barquinhos de isopor com sistema 

elétrico feito pelas crianças para uma competição nas piscinas do local. Em seguida deram 

início a montagem de “Células comestíveis” usando doces para simbolizar partes de uma célula, 

aprendendo assim conceitos de biologia. 

Simultaneamente com os dois eventos já citados para o último dia de programação, 

ocorreu uma competição de games com diversos participantes e premiação. Para finalizar o 

evento, o grupo de Cosplay Genkos preparou uma apresentação com desfile e dança. 

As atividades desenvolvidas pelo grupo de atrações e que tem a ver de maneira direta 

com o desenvolvimento das ações do TECSUL estão descritas na sequência junto de 

informações extras como os responsáveis por realizá-las, assim como data ampla de realização 

e uma coluna (a mais à direita) para controle. 

 

  



Descrição Até quando? Quem? Status CONTROLE 

Rastreamento de diferentes eventos Maio e Junho Bianca e Renato Concluído Ok 

Levantar informações sobre os palestrantes (Orçamento e 

Disponibilidade para estar no evento) 
Junho Bianca e Renato Concluído Ok 

Elaborar cronograma prévio Junho Bianca e Renato Concluído Ok 

Comunicação com Alexandre Minghini para palestra sobre 

Fake News no porção de ciência. 
20/06/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Comunicação com a agência do palestrante Arthur Gubert 

para disponibilidade e orçamento. 
15/06/2018 Renato Concluído Ok 

Comunicação com a agência do palestrante Rafael Henzel. 10/07/2018 Renato Concluído Ok 

Comunicação com a agência do palestrante Dalmir 

Sant’anna. 
10/07/2018 Bianca Concluído Ok 

Mudança de data da palestra do Arthur Gubert de 28/09 

para 27/09, consequentemente mudança nos mini cursos. 
11/07/2018 Equipe organizadora Concluído Ok 

Pedido de documentação com checklist para a contratação 

do Rafael Henzel. 
17/07/2018 Bianca Concluído Ok 

Pedido de documentação com checklist para a contratação 

do Dalmir Sant’anna. 
18/07/2018 Bianca Concluído Ok 

Pedido de documentação com checklist para a contratação 

do Arthur Gubert. 
18/07/2018 Bianca Concluído Ok 
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Reunião com a equipe do Projeto Educação Empreendedora 

para definição e explicação de alguns processos referentes a 

contratação, documentação, adequação ao tema, entre outros 

assuntos. 

23/07/2018 Bianca Concluído Ok 

Rastreamento de bares e lanchonetes para a realização do 

Porção de Ciência. 
2ª semana de julho Renato Concluído Ok 

Mudança de data do Porção de Ciência de 26/09/18 para 

28/09/18. 
03/08/2018 Equipe organizadora Concluído Ok 

Reunião com integrantes do Centro Acadêmico de 

Administração para definição de detalhes da Gincana de 

Administração e do painel de debates sobre Recrutamento e 

Seleção. 

06/08/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Comunicação com o Flori Tasca para palestra de Ufologia no 

porção de ciência. 
07/08/2018 Renato Concluído Ok 

Reunião com representante da Astronomia para definição de 

detalhes do evento porção de ciência. 
08/08/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Comunicação com a agência do Arthur Gubert perante a 

não compatibilidade de datas e pedido para disponibilidade 

do palestrante Luciano Porter. 

15/08/2018 Renato Concluído Ok 

Comunicação com diversos locais (sesc, sebrae, acepb, sesi, 

utfpr) com a finalidade de reserva para o debate de RH e 
15/08/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 



58 
 

mini palestra do representante do Sicredi sobre instituições 

financeiras, e o Experience Talks. 

Levar ofício no SESC para reserva de locais 15/08/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Comunicação com agência do Luciano Porter e não possui 

disponibilidade para estar em nosso evento. 
16/08/2018 Renato Concluído Ok 

Rastreamento de novos palestrantes. 16/08/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Comunicação com diversas agências de palestras 

(insperiência, dtm palestras, profissionais as, entre outras) 

em busca de palestrantes com disponibilidade de data e 

orçamento para o nosso evento. 

17/08/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Reunião para ajustes dos palestrantes do evento, devido a 

alguns problemas. 
17/08/2018 Toda turma Concluído Ok 

Comunicação com a agência Profissionais S.A., para 

contratação do Maurício Schneider para uma palestra na 

data de 27/09/18. 

21/08/2018 Bianca Concluído Ok 

Comunicação com a agência do palestrante Maurício 

Schneider para acertar a logística. 
22/08/2018 Bianca Concluído Ok 

Fechamento do palestrante Maurício Schneider para a data 

de 27/09/18. 
23/08/2018 Bianca Concluído Ok 

Documentação para a contratação do Maurício Schneider. 23/08/2018 Bianca Concluído Ok 

Lançamento do TECSUL na Prefeitura 29/08/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 
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Comunicação com a agência do palestrante DalmirSant’anna 

– visto que viria de ônibus para Chapecó. 
30/08/2018 Bianca Concluído Ok 

Divulgação do TECSUL na rádio Ativa FM 30/08/2018 Renato Concluído Ok 

Divulgação do TECSUL na rádio Elite FM 04/09/2018 Renato Concluído Ok 

Definição dos palestrantes do Experience Talk’s 06/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Ida do grupo de atrações para Chapecó, acertar detalhes da 

palestra do Rafael Henzel - hotel, logística, tema, 

equipamentos necessários, entre outros assuntos. 

14/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Emissão de Nota Fiscal do Dalmir Sant’anna para 

pagamento. 
26/09/2018 Bianca Concluído Ok 

Contato com a equipe do GeAstro quanto a palestra do 

Porção de Ciência e mudança de local da palestra para não 

conflitar com os temas das outras palestras. 

12/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Mudança do tempo de duração da Gincana de 

Administração. 
12/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Contato com a equipe da FADEP para viabilizar a palestra 

do indiano Suresh Babu para a data de 25/09. 
17/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Divulgação TECSUL no Colégio Estadual de Pato Branco 17/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Vídeo conferência com Maurício Schneider para acerto de 

detalhes 
18/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Divulgação TECSUL na Fadep 18/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 
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Definição dos bares para o Porção de Ciência. 19/09/2018 Renato Concluído Ok 

Divulgação do TECSUL rádio Celinalta 20/09/2018 Renato Concluído Ok 

Acompanhamento do Rafael Henzel (Rádio, Jornal, 

Incubadora da Prefeitura e Hotel)  
25/09/2018 Renato Concluído Ok 

Organização do local do Experience Talks 26/09/2018 Renato Concluído Ok 

Acompanhamento do Dalmir Sant’Anna e Maurício 

Schneider (Almoço, Hotel e Rodoviária) 
27/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Organização dos bares (som, microfone, entre outros) 28/09/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Acompanhamento da Gincana de Administração, Imagina 

Mundo e Genkos (Cosplay) 
29/09/2018 Renato Concluído Ok 

Emissão de Nota fiscal do Maurício Schneider para 

pagamento. 
01/10/2018 Bianca Concluído Ok 

Pagamento do Dalmir Sant’anna. 19/10/2018 Bianca Concluído Ok 

Entrega de doações para Entidade SOS Vida 22/10/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Pagamento do Maurício Schneider. 22/10/2018 Bianca Concluído Ok 

Encerramento Administrativo 06/11/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Emissão de nota Fiscal do Rafael Henzel . 14/11/2018 Bianca Concluído Ok 

Entrega de doações para Associação Lima 27/11/2018 Bianca e Renato Concluído Ok 

Previsão de pagamento do Rafael Henzel . 10/12/2018 Bianca   

Envio da Revista Vanilla para o Rafael Henzel 13/12/2018 Renato   

Doação das camisas autografadas da Chapecoense 2019 Bianca e Renato   

  



 

Abaixo é apresentado o mapeamento de processos das Atrações. 

 

 

3.4.3 Ações Sociais 

 

Durante as reuniões do TecSUL na Secretaria de Tecnologia, um dos objetivos do 

evento era reduzir a desigualdade social, o 4º de Administração decidiu então realizar ações 

sócias para aproximar o TecSUL desse objetivo.  

A primeira ação realizada se deu após a decisão de que os eventos realizados durante 

o TecSUL não teriam cobrança de entrada. Decidiu-se então pela arrecadação de alimentos 

durante as palestras. Em um primeiro momento se cogitou que essa arrecadação seria 

obrigatória, sendo posteriormente decido apenas pela arrecadação voluntária por parte dos 

espectadores.  

Após os sete dias de evento, a arrecadação final foi de 215 unidades de alimentos, 

sendo que não foram exigidos quilos, e sim unidades, sendo possível que os espectadores 

pudessem doar, por exemplo, embalagens de 500g de macarrão. Também foram arrecadadas, 

embalagens de leite, biscoito, arroz, farinha de trigo, açúcar, feijão, óleo de soja ente outras.  

Após um rastreamento das entidades da cidade, decidiu-se pela doação dos alimentos 

para o S.O.S. Vida que atualmente atende mais de 70 homens em situação de vulnerabilidade 

social e de saúde.  
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A segunda ação foi idealizada através do recurso financeiro arrecadado com a Copa 

durante as palestras dos dias 25 de setembro e 27 de setembro na Sociedade Rural. Com a 

comercialização de refrigerante e água conseguiu-se o valor de 236 reais destinados para a 

compra de produtos de limpeza que foram doados para a Associação Lima de Proteção Animal, 

localizada no interior de Pato Branco. A entidade atende aproximadamente 90 cachorros, 70 

gatos e 3 macacos, todos animais são abandonados e foram resgatados e hoje recebem o auxilio 

da Associação. Os produtos adquiridos foram: Detergente, água sanitária, desinfetante e 

citronela. Os produtos são usados para a higienização dos canis e gaiolas dos animais.  

Ainda existe a intenção da realização de mais uma ou no máximo duas ações sociais, 

planejadas inicialmente para o final de 2018, mas que foram novamente planejadas para o inicio 

de 2019.  

Durante o evento foi adquirido através de patrocínio uma camiseta oficial da 

Chapecoense, que foi autografada durante o TecSUL pelo palestrante Rafael Henzel, 

sobrevivente do acidente aéreo a dois anos. O palestrante também trouxe uma camiseta, 

fornecida pela equipe da Chapecoense e autografa por ele e pelo atleta Neto, também 

sobrevivente do acidente aéreo.  

A intenção era de que essa camiseta fosse vendida, ou leiloada e o recurso arrecadado 

fosse direcionado para uma entidade beneficente da cidade de Pato Branco. Rafael foi 

informado pela equipe de atrações alguns dias antes da palestra, que a primeira camisa seria 

adquirida para que tivesse essa mesma finalidade e devido a isso o palestrante optou por trazer 

a segunda como presente ao TecSUL.   

Até o momento ainda não se tomou a decisão quanto às quais entidades receberão as 

camisas e de que forma será realizada a arrecadação do recurso financeiro. A entidade Remanso 

da Pedreira já foi contatada e sinalizou positivamente interesse em receber uma das camisas. A 

entidade atende dezenas de crianças carentes que ficam durante o dia na sede da instituição e 

recebem alimentação e participam de diversas aulas de projetos voltados ao esporte, cultura, 

lazer e educação.   
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3.5.  RECEPÇÃO E CERTIFICADOS 

As atividades desenvolvidas pelo grupo de recepção e sistemas abrangeu a parte 

referente ao uso do sistema escolhido, treinamento dos voluntários, inscrições pelo site, 

inscrições presenciais nas datas do evento, check-in via sistema, solução de problemas durante 

o processo das inscrições e ainda o envio e emissão dos certificados. 

 

3.5.1 Recepção e certificados- Planejado 

 Foi planejado a utilização de uma plataforma que possibilitasse a realização das 

inscrições e emissão de certificados, as inscrições foram feitas por essa plataforma e para 

confirmação no dia foram utilizados leitores de código de barras e QR Code. Posteriormente ao 

evento foram emitidos e encaminhados via e-mail para cada inscrito o certificado de 

participação. 

As atividades planejadas inicialmente foram as seguintes: 

 Definição da plataforma online a ser utilizada para a realização das inscrições dos 

participantes; 

 Definição do modelo de ingresso (QR Code) e de certificado a serem utilizados; 

 Recolhimento dos alimentos para doação; 

 Acompanhamento das inscrições online dos participantes; 
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 Análise do número de inscritos e a capacidade de público do local; 

 Recepção dos participantes através da leitura do QR Code dos ingressos; 

 Acompanhamento do número de participantes presentes; 

 Emissão e envio dos certificados dos participantes; 

 

3.5.2 Recepção e certificados- Realizado 

Contato com o responsável pelo sistema: a líder do grupo de inscrições manteve 

contato constante com a empresa responsável pelo sistema para que pudesse entender como ele 

funcionava e se houvessem emergências fossem solucionadas de maneira eficaz. O sistema 

escolhido foi o Sympla que possibilitou a criação do sistema e o cadastramento dos eventos 

para disponibilização e inscrição. 

Análise do número de inscritos: o grupo foi responsável por acompanhar no sistema o 

número de inscrições em virtude da capacidade dos locais e para atentar ao grupo responsável 

pelo marketing do evento se fosse necessário fazer mais divulgações para chamar o público; 

Captação de voluntários: o grupo passou nas salas do curso de Administração para 

captar voluntários para os dias do evento com palestras maiores que possuíam maior número 

de escritos. Obteve-se um número considerável de voluntários em todas as turmas onde foram 

feitas divulgações, foi passada uma lista para preencher os dados de nome, e-mail, telefone, e 

disponibilidade de datas e horários para participar do evento. Foi realizado treinamento com os 

voluntários sobre o sistema para que todos tivessem conhecimento e pudessem auxiliar durante 

os eventos, além de auxiliar na recepção os voluntários também ajudaram nas inscrições, 

organização das cadeiras e alocação dos participantes nos dias em que o local estava lotado. 

Organização do local das recepções e coordenação dos voluntários: o grupo se manteve 

presente em todos os eventos a fim de coordenar as atividades e direcionar os voluntários nas 

funções em que se faziam necessários, além de organizar o local das inscrições com o intuito 

de realizar os processos da melhor forma possível. 

Recolhimento dos alimentos para doação: no momento em que era realizado o check-

in nas palestras o alimento para doação que os participantes apresentavam, eram recolhidos e 

colocados em um local separado para posteriormente serem doados às entidades. 

Emissão e envio dos certificados: foi de responsabilidade do grupo a emissão e envio 

dos certificados para as pessoas que participaram do evento e para os voluntários, envio ocorreu 

via e-mail. 

No primeiro dia do evento com palestras maiores onde os voluntários foram escalados 

para ajudar. Houveram alguns imprevistos e problemas, tais como, filas para check-in 
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decorrentes ao número de pessoas inscritas e a forma como ficaram dispostos os voluntários 

para realização do check-in, eles foram separados de forma que uma fila efetuasse o check-in 

da primeira palestra e a outra da segunda, desta forma a pessoa que chegava tinha que passar 

por ambas as filas tornando o processo mais demorado. 

Outro fator que aconteceu e pode ter causado impacto na recepção no primeiro dia é 

que muitas pessoas estavam repassando informações diferentes para os voluntários e os mesmos 

em alguns momentos ficaram perdidos sem saber como agir, ressalta-se ainda as escolas que 

vieram prestigiar o evento e que não haviam realizado as inscrições, sendo assim, pelo grande 

número de pessoas não foi possível realizar a inscrição individualmente no dia do evento, pois 

seria um processo demorado que poderia comprometer o fluxo de entrada das pessoas, sendo 

assim para evitar esse problema foi liberada a entrada dos alunos sem inscrição. 

Participantes do TECSUL 2018 por dia do evento. 

Eventos Data  Nº de Participantes 

Papel das Instituições Financeiras 24/09/2018 64 

Painel de Debates 24/09/2018 61 

Competição Ponte de Macarrão 25/09/2018 168 

Experience Talks 25/09/2018 78 

Minicurso API REST com NodeJS e Express 26/09/2018 40 

Workshop Suresh Babu 26/09/2018 40 

Palestra Rafael Henzel 26/09/2018 1100 - Lotação máxima 

Palestra Suresh Babu 26/09/2018 436 

Palestra Maurício Schneider 27/09/2018 497 

Palestra Dalmir Sant'Anna 27/09/2018 439 

Minicurso de Unity - Desenvolvedor de Games 27/09/2018 40 

Palestra Fake News 28/09/2018 44 

Palestra Ufologia 28/09/2018 44 

Palestra Astronomia 28/09/2018 3 

 

As atividades desenvolvidas pelo grupo de recepção e certificados e que tem a ver de 

maneira direta com o desenvolvimento das ações do TECSUL estão descritas na sequência 

junto de informações extras como os responsáveis por realizá-las, assim como data ampla de 

realização e uma coluna (a mais à direita) para controle. 

Descrição Quem? Quando? Status 

Definição dos indicadores 

do evento. Bianca e Polyanna 

1ª e 2ª semana de 

agosto Concluído 
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Contato com o 

responsável pelo sistema - 

Eventify (23/08/18) Polyanna 3ª semana de agosto Concluído 

Contato com o 

responsável pelo sistema- 

Sistema Sympla (25/08/18) Polyanna 3ª semana de agosto Concluído 

Cancelamento com a 

Eventify (27/08/18) Polyanna 4ª semana de agosto Concluído 

Sistema finalizado 

(29/08/18) Polyanna e Jhonny 4ª semana de agosto Concluído 

Disponibilização do 

sistema para a realização 

das inscrições (29/08/18) Polyanna e Jhonny 4ª semana de agosto Concluído 

Analisar o número de 

inscritos (29/08/18 a data 

do evento) 

Polyanna e o restante da 

equipe TecSul 4ª semana de agosto Concluído 

Convocação dos 

voluntários Allan e Polyanna 

1ª semana de 

Setembro Concluído 

Elaboração de planilhas 

com as informações dos 

voluntários Juliane e Ângela 

1ª semana de 

Setembro Concluído 

Reunião com os 

voluntários marcada Polyanna 

1ª semana de 

Setembro Concluído 

Treinamento com os 

Voluntários Juliane e Polyanna 

1ª e 2ª semana de 

Setembro Concluído 

Coordenação dos 

voluntários e organização 

nos dias de evento Juliane e Polyanna Semana do Evento Concluído 

Confecção e envio dos 

certificados para os 

voluntários Polyanna 

2ª semana de 

Outubro Concluído 

Confecção dos certificados 

aos participantes do 

evento 

Angela, Juliane e 

Polyanna  3ª de Outubro Concluído 

Envio dos questionários 

dos participantes do 

evento Juliane 

4ª semana de 

Outubro Concluído 
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Confecção e envio dos 

certificados para os 

organizadores do TecSul Polyanna e Bianca 

1ª semana de 

Novembro Concluído 

Realização do relatório do 

projeto 
Juliane e Polyanna 

4ª de Outubro e 1ª 

semana de 

Novembro Concluído 

Elaboração do 

mapeamento de processos 

Allan  

4ª semana de 

Novembro e 1ª 

semana de 

Dezembro Concluído 

Avaliação da Recepção e 

Certificados 

Polyanna 

4ª semana de 

Novembro e 1ª 

semana de 

Dezembro Concluído 

Elaboração do quadro de 

tarefas 

Juliane 

4ª semana de 

Novembro e 1ª 

semana de 

Dezembro Concluído 

 

Abaixo é apresentado o mapeamento de processos de Recepção e Certificados. 

 

3.5.3 Recepção e certificados- Avaliação 

 

Ao final do processo foi possível identificar que as atividades da Recepção e 

Certificados foram realizadas na maior parte das vezes por um ou dois integrantes, sendo que a 

equipe era composta por 5 pessoas, que acabou sobrecarregando alguns membros em 

determinadas tarefas.  

Inicialmente a Recepção foi um pouco problemática devido à maneira que foi realizada 

a distribuição das filas dos voluntários, em que consistia em duas filas separadas que cada uma 
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atendia determinada palestra, além de problemas quanto a disposição dos computadores e 

pessoas da organização passando informações desencontradas. Após observar esses erros na 

primeira palestra, a equipe formulou uma nova disposição da recepção e abriu a sala ao lado 

para inscrições separadas do ambiente de check in, organizadores mais informados e poucas 

pessoas para recepcionar, passando informações corretas, além da implementação de meios de 

liberar as filas mais rapidamente. Pode-se dizer que no segundo dia de palestras a Recepção 

ocorreu de forma bem mais organizada e obteve maior sucesso.  

Vale ressaltar que o treinamento dos voluntários e o contato direto com eles foi muito 

positivo, e permitiu que eles conhecessem o sistema e como realizar o check in, além de fazer 

com que todos fossem preparados, sabendo o que fazer em suas tarefas.  

No desenvolvimento das tarefas ocorreram alguns imprevistos, como o fato de ter que 

realizar a troca do sistema de inscrições e geração de certificados, e isso foi um problema 

preocupante, mas que foi solucionado rapidamente, cumprindo o prazo estabelecido para 

disponibilizar o sistema para inscrições. 

Numa avaliação geral do grupo Recepção e Certificados pode-se dizer que as tarefas 

foram realizadas conforme o planejado, excluindo alguns imprevistos que tiveram que ser 

solucionados e algumas situações que tiveram que ser repensadas para se obter um maior 

sucesso no evento. 

 

3.6.  RECURSOS FINANCEIROS 

Para a consecução de um projeto, tenha ele por intento auferir lucros ou simplesmente 

proporcionar a melhor experiência aos participantes, como no caso de um evento, é necessário 

que seja dispendido especial cuidado e trato com os recursos disponíveis para o atingimento do 

objetivo primário do referido projeto. 

Este item é dedicado a explicitar o modo como foi feito o manuseio dos recursos, 

decisões tomadas e sistemática de controle deste. 

 

3.6.1 Financeiro Planejado 

A totalidade de recursos disponíveis para o TECSUL 2018 até o mês de junho era 

proveniente do projeto “Educação Empreendedora”, iniciativa do SEBRAE e coordenado pela 

professora Elizandra Machado Follmann. O montante disponível totalizava o quantitativo de 

R$ 29.500,00. 
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Deve-se asseverar que este recurso não estava à disponibilidade discricionária para 

dispêndio, no sentido de que deveria ser utilizado exclusivamente para contratação de 

palestrantes, e, mesmo sobrando, não teria como ser gasto com outra coisa. 

Planejava-se trazer um palestrante para a abertura – palestra lead – ou encerramento 

do evento, sendo que os honorários seriam pagos efetivamente desta fonte, buscando para 

hospedagem, passagem e afins, patrocínio. Uma parte considerável dos eventos que já estavam 

previstos como a ponte de macarrão e o campeonato de lançamento balístico, já tinham sua 

fonte de recursos discriminados.  

Em reuniões com os representantes das demais entidades participantes, ficou acordado 

que, à cargo da turma do 4º ano do curso de administração, no quesito “atrações” ficou a palestra 

de abertura e de fechamento, estando discriminado abaixo os valores referentes ao cachê de 

cada um dos palestrantes que haviam sido pré-definidos: 

 

PALESTRANTE CACHÊ 

Arthur Gubert R$ 9.000,00 

Dill Casella R$ 7.500,00 – R$ 15.000,001 

 

É preciso destacar que o palestrante Dill Casella não havia sido formalmente 

contatado, de modo que os valores a respeito de seu cachê foram obtidos de rastreamentos 

online. Está-se considerando, ressaltando, somente os gastos com os honorários específicos de 

cada palestrante, sendo que para hospedagem, transporte e afins, definiu-se que seria buscado 

patrocínio. 

 

3.6.2 Financeiro Realizado 

 

Em relação ao que foi efetivamente realizado, a primeira consideração é que houveram 

mudanças nas atrações e os palestrantes contratados. Seus respectivos honorários constam 

abaixo: 

PALESTRANTES VALORES 

RAFAEL HENZEL R$ 10.000,00 

MAURÍCIO SCHNEIDER R$ 9.000,00 

DALMIR SANT’ANNA R$ 6.200,00 

 

                                                           
1Disponível em: <http://palestrarte.com.br/palestrante/dill-casella/> acesso em 12 de junho de 2018 

http://palestrarte.com.br/palestrante/dill-casella/
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Foi possível, via patrocínio, conseguir entrada de caixa de mais de sete mil reais os 

quais estão discriminados na tabela abaixo, junto de suas fontes. 

CONTROLE DE CAIXA 
 

Dia Natureza $ 

30/08/2018 Entrada R$ 500,00 Isocred 

31/08/2018 Entrada R$ 500,00 JGS 

03/09/2018 Entrada R$ 2.800,00 Viasoft, Aiqfome, 

Supera Sistemas 

05/09/2018 Entrada R$ 1.000,00 IDS Sistemas 

14/09/2018 Entrada R$ 2.500,00 Sponte 

    

SOMATÓRIO 
 

R$ 7.300,00 
 

 

Não constando na tabela recém apresentada, tivemos uma entrada de caixa de 351 reais 

com 70 centavos referentes à Copa de terça-feira e quinta-feira da semana do evento, a qual 

será tratada com maior ênfase no decorrer deste capítulo. 

Além disso, foram feitas reuniões e definidos alguns gastos necessários que já sairiam 

do caixa de qualquer modo, vinculando boa parte destes mais de sete mil reais, como 

demonstrado no quadro imediatamente abaixo: 

 

TOTAL EM CAIXA  R$                    7.300,00  

DESPESAS FIXADAS  R$                    2.840,00  

Etus  R$                         40,00  

Premiação solicitada prefeitura  R$                       500,00  

Camisetas polo organização  R$                    1.400,00  

Transporte Alexandre Minghini  R$                       300,00  

Talks (transporte Luciana Dorini)  R$                       100,00  

Reserva Contingencial  R$                       500,00  

DISPON. À DISCRIÇÃO  R$                    4.460,00  

  

O recurso não vinculado que entrou no caixa restou disponível à discricionariedade de 

gastos, para tanto, foi discutido primeiramente com os líderes de cada grupo e posteriormente 

com a turma toda, e, destas discussões, resultaram os seguintes cenários, sendo o cenário 6, o 

que levamos adiante. 

 

Cenário 1 Ponderando... % $ Qtde 

aprox. 

Copos 20%  R$    892,00  568 

Camisetas "brinde" 35%  R$ 1.561,00  68 

Outdoor 30%  R$ 1.338,00  2 
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Panfleto 15%  R$    669,00  5.146 

Aproveitamento 100%  R$ 4.460,00  
 

Cenário 2 Ponderando... % $ Qtde 

aprox. 

Copos 34%  R$ 1.535,00  1000 

Camisetas "brinde" 41%  R$ 1.828,00  80 

Outdoor 13%  R$    600,00  1 

Panfleto 6%  R$    260,00  2.000 

Aproveitamento 95%  R$ 4.223,00  
 

Cenário 3 Ponderando... % $ Qtde 

aprox. 

Copos 34%  R$ 1.535,00  1000 

Camisetas "brinde" 41%  R$ 1.828,00  80 

Outdoor 11%  R$    500,00  1 

Impulsionamento 7%  R$    300,00  
 

Panfleto 7%  R$    300,00  3.000 

Aproveitamento 100%  R$ 4.463,00  
 

Cenário 4 Ponderando... % $ Qtde 

aprox. 

Copos 34%  R$ 1.535,00  1000 

Camisetas "brinde" 20%  R$    914,00  40 

Outdoor 11%  R$    500,00  1 

Impulsionamento 7%  R$    300,00  
 

Panfleto 7%  R$    300,00  3.000 

Aproveitamento 80%  R$ 3.549,00  
 

Prefeitura paga metade das camisetas; Panfletos Yumi 

Cenário 5 Ponderando... % $ Qtde 

aprox. 

Copos 34%  R$ 1.535,00  1000 

Camisetas "brinde" 20%  R$    914,00  40 

Outdoor 11%  R$    500,00  1 

Impulsionamento 7%  R$    300,00  
 

Panfletos 10%  R$    441,00  3000 

Recurso caixa copa 7%  R$    300,00  
 

Aproveitamento 89%  R$ 3.990,00  Resto     
R$     

470,00 

Prefeitura paga metade das camisetas; Panfletos Yumi 

Cenário 6 Ponderando... % $ Qtde 

aprox. 

Copos 35%  R$ 1.560,00  1017 

Camisetas "brinde" 20%  R$    914,00  40 

Outdoor 11%  R$    500,00  1 

Impulsionamento 7%  R$    300,00  
 

Panfletos 10%  R$    441,00  3000 

Premiação gincana 9%  R$    400,00  
 

Travesseiros Mauricio 1%  R$       26,00  2 
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Recurso caixa copa 7%  R$    300,00  
 

Aproveitamento 99,574%  R$ 4.441,00  Resto 

  R$       

19,00 

 

É necessário ressaltar que, de modo a garantir certa segurança ao orçamento 

estipulado, foi delimitada uma quantia para imprevistos, denominada “Reserva Contingencial”, 

a qual é definida, por Albuquerque e Faria (2009), como sendo fruto de “situações que 

envolvam alguma incerteza. Está relacionada a algo que pode ou não vir a acontecer”. 

Definimos a quantia de R$ 500,00, representando 6,8% de toda a entrada de caixa, o que pode 

ser um valor alto – bem maior do que os 0,8% delimitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(BRASIL, 2000) sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) – entretanto, tendo em vista a 

constante mobilização dos diferentes parceiros e volatilidade dos cenários diante de mudanças 

de rumo, acredita-se que tenha sido uma quantia adequada. 

Antes de ter sido conseguido o patrocínio foi deliberado e sugerido que fosse criada 

uma planilha para que fosse possível realizar um reembolso democrático do que algum dos 

integrantes do 4ADM viesse eventualmente a gastar, todavia, tendo entrado o dinheiro do 

patrocínio, os gastos foram todos cobertos através do caixa.  

As atividades desenvolvidas pelo grupo financeiro e que tem a ver de maneira direta 

com os custos incorridos estão descritas na sequência junto de informações extras como os 

responsáveis por realizá-las, assim como data ampla de realização – uma semana de “folga” – 

e uma coluna (a mais à direita) para controle  
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Descrição Até quando? Quem? Status CONTROLE 

Montar planilha de gastos objetivos da sala 1ª semana de agosto Arthur Concluído Ok 

Revisar e melhorar a referida planilha 3ª semana de agosto Arthur, Amanda, 

Fernanda Ronsani 

Concluído Ok 

Elaborar planilha do fluxo de caixa 1ª semana de outubro Arthur Concluído Ok 

Discriminar custos vinculados (que precisam ser pagos) 2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Montar cenários para dispêndio dos recursos não vinculados 2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Apresentar cenários para a sala, em reunião 2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Coletar orçamentos das camisetas "brinde" para prefeitura 

(compra direta) 

2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Recolher o dinheiro de cada um para as camisetas org. 2ª semana de setembro Fernanda Cancelado Ok 

Recolher patrocínio JGS 2ª semana de setembro Arthur (Luiz Felipe) Concluído Ok 

Recolher patrocínio Isocred 2ª semana de setembro Arthur (Luiz Felipe) Concluído Ok 

Recolher patrocínio Sponte 2ª semana de setembro Fernanda (Luiz Felipe) Concluído Ok 

Recolher patrocínio IDS 2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Recolher patrocínio Viasoft 2ª semana de setembro Arthur (Luiz Felipe) Concluído Ok 

Recolher patrocínio Supera Sistemas 2ª semana de setembro Arthur (Luiz Felipe) Concluído Ok 

Recolher patrocínio Aiqfome 2ª semana de setembro Arthur (Luiz Felipe) Concluído Ok 

Efetuar pagamento camisetas polo organização 2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Efetuar pagamento (entrada) camisetas "brinde"/voluntários 2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 
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Efetuar pagamento entrada dos copos 2ª semana de setembro Luiz Felipe Concluído Ok 

Efetuar pagamento restante dos copos 3ª semana de setembro Luiz Felipe Concluído Ok 

Efetuar pagamento entrada outdoor 2ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Efetuar pagamento restante outdoor 3ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Efetuar pagamento entrada dos panfletos 2ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Efetuar pagamento restante dos panfletos 2ª semana de setembro Luiz Felipe Concluído Ok 

Efetuar pagamento do impulsionamento da palestra de terça 3ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Efetuar pagamento do impulsionamento palestras de quinta 3ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Direcionar recursos para a copa (para que haja troco) 3ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Depositar valores para Alexandre Minghini 3ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Pagar o valor solicitado pela prefeitura pela ponte de 

macarrão 

3ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Pagar o valor da gincana solicitado 3ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Reembolsar o Jocemar pelo Etus 3ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Efetuar pagamento panfletos de agradecimento 3ª semana de setembro Luiz Felipe (Arthur) Concluído Ok 

Direcionar valores para transporte de Luciana Dorini do 

Talks 

4ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Comprar ou direcionar recursos para compra dos 

travesseiros Maurício 

4ª semana de setembro Arthur (p/ Bianca) Concluído Ok 

Comprar frutas para backstage das palestras de terça 4ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 
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Comprar varetas para estruturação dos banners 4ª semana de setembro Luiz Felipe Concluído Ok 

Comprar frutas para backstage das palestras de quinta 4ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Direcionar valores para tradutora de libras p/ palestras de 

terça 

4ª semana de setembro Fernanda Concluído Ok 

Reembolsar pela água comprada, o grupo do talks; SESC; 

quarta 

4ª semana de setembro Arthur (p/ Bianca) Concluído Ok 

Reembolsar a fita e carimbo comprados para organização das 

filas 

4ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Comprar frutas para backstage das palestras de quinta 4ª semana de setembro Arthur Concluído Ok 

Reembolsar compras de almoços para os palestrantes 1ª semana de outubro Arthur (p/ Bianca) Concluído Ok 

Reembolsar pela água comprada, o grupo do talks; SESC; 

quarta 

3ª semana de outubro Arthur (p/ Renato) Concluído Ok 

Reembolsar pela água comprada, o grupo do talks; SESC; 

quarta 

3ª semana de outubro Arthur (p/ Bianca) Concluído Ok 

Reembolsar pelo combustível para ir até Chapecó 3ª semana de outubro Jaqueline (p/ Renato) Concluído Ok 

Reembolsar pelo combustível para ir até Chapecó 3ª semana de outubro Jaqueline (p/ Bianca) Concluído Ok 

Doação para a associação Lima 4ª semana de outubro Arthur (Renato) Concluído Ok 
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Em termos discriminatórios, apresenta-se abaixo as saídas de caixa de maneira 

especificada e descrita de modo a permitir uma melhor visualização ao leitor, junto da data de 

dispêndio de cada uma: 

CONTROLE DE CAIXA 

04/09/2018 Saída  R$ 1.400,00  Rosa de Sarom - polo organização 

06/09/2018 Saída  R$ 914,00  Up Uniformes  

10/09/2018 Saída  R$ 141,00  Yumi Gráfica (entrada: é devido mais 140) 

11/09/2018 Saída  R$ 300,00  Xis Outdoor (entrada; é devido mais 200) 

13/09/2018 Saída  R$ 140,00  Yumi Gráfica (o restante devido) 

14/09/2018 Saída  R$ 814,96  Copos Maringá (entrada: é devido mais 744,96 

17/09/2018 Saída  R$ 300,00  Alexandre Minghini 

17/09/2018 Saída  R$ 40,00  Etus, pago para o Jocemar 

18/09/2018 Saída  R$ 150,00  Impulsionamento palestra terça Henzel 

18/09/2018 Saída  R$ 200,00  Pagamento dos 200 reais restantes para Xis 

Outdoor 

18/09/2018 Saída  R$ 744,96  Pagamento do restante dos Copos Maringá 

21/09/2018 Saída  R$ 500,00  Pagamento ao Marcos Vinícius para premiação 

ponte 

21/09/2018 Saída  R$ 160,00  Pagamento panfletos de agradecimento 

21/09/2018 Saída  R$ 400,00  Recursos destinados para a gincana 

21/09/2018 Saída  R$ 150,00  Impulsionamento palestras de quinta feira 

21/09/2018 Saída  R$ 300,00  Recursos destinados para a copa 

24/09/2018 Saída  R$ 200,00  Pagamento da intérprete de libras para as 

palestras 

24/09/2018 Saída  R$ 220,00  Pagamento do transporte da Luciana Dorini do 

Talks 

25/09/2018 Saída  R$ 25,00  Estruturação dos banners 

25/09/2018 Saída  R$ 9,50  Frutas para backstage de terça 

27/09/2017 Saída  R$ 5,30  Frutas para backstage de quinta 

27/09/2017 Saída  R$ 12,50  Carimbo e Fitas (adriele) 

15/10/2018 Saída  R$ 26,00  Travesseiros Maurício 

15/10/2018 Saída  R$ 41,70  Almoço palestrantes 

15/10/2018 Saída  R$ 10,00  Água evento de quarta do SESC 

18/10/2018 Saída  R$ 4,00  Água evento de quarta do SESC 

18/10/2018 Saída  R$ 4,00  Água evento de quarta do SESC 

18/10/2018 Saída  R$ 100,00  Combustível grupo de atrações; ida à Chapecó 

18/10/2018 Saída  R$ 50,00  Combustível grupo de atrações; ida à Chapecó 

SOMATÓRIO 

Saída 

 
 R$ 7.362,92  

 

 

No decorrer da fatídica semana da Tecsul, foram surgindo gastos que, a priori, não 

haviam sido previstos, razão pela qual foi começada a utilização do recurso contingenciado. 

A discriminação da saída de recursos da contingência e os detalhes constam no quadro 

seguinte. 
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Valores retirados da contingência 

*Pedido de aumento para transp. Luciana Talks R$                         50,00 

*Pedido de aumento para transp. Luciana Talks R$                         70,00 

*Frutas do backstage das palestras de terça R$                           9,50 

*Tradutora de libras R$                       200,00 

*Estruturação dos banners R$                         25,00 

*Reembolso da água do talks R$                         10,00 

*Reembolso da fita e carimbo R$                         12,50 

*Frutas do backstage das palestras de quinta R$                           5,30 

*Almoço dos palestrantes R$                         41,70 

*Reembolso da água do talks R$                           4,00 

*Reembolso da água do talks R$                           4,00 

*Reembolso combustível ida até Chapecó R$                       100,00 

*Reembolso combustível ida até Chapecó R$                         50,00   

TOTAL RETIRADO R$                       582,00 

VALOR INICIAL DA CONTINGÊNCIA R$                       500,00 

QUANTO DEVE RESTAR DO 

CONTINGENTE 

-R$                         82,00 

 

Interessante notar que, mesmo tendo sido considerado um valor alto a ser 

contingenciado, num primeiro momento, observou-se que tendo em vista os gastos incorridos, 

nada sobrou deste, entretanto, como também foi destinado 300 (trezentos) reais à copa para 

que pudesse comercializar água e refrigerantes, já se esperava, no mínimo, o retorno deste 

valor, que no final das contas, não só retornou como saldou positivamente em mais de 50 

(cinquenta) reais, conforme vê-se abaixo. 

COPA 

SAÍDA R$ 300,00 

RETORNO R$   351,70 

 

Deste modo, para que fosse coberto os R$ 82,00 (oitenta e dois) reais negativados 

com as despesas que surgiram e que não haviam sido previstas, utilizou-se do retorno da Copa. 

O resultado final, de quanto de caixa efetivamente sobrou, pode ser observado no quadro 

síntese que consta na sequência, tendo tomado o resto do último cenário construído – Cenário 

6: 19 (dezenove) reais – somado ao retorno total da Copa, no valor de 357,70 (trezentos e 

cinquenta e sete reais, com setenta centavos) e contrapondo aos 82 reais de prejuízo primário 

que fora obtido: 
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Reserva p/ contingência (Start: R$ 500,00) -R$                         82,00  

Retorno Total Copa  R$                        351,70  

Resto  R$                         19,00  

SOBRA TOTAL  R$                       288,70  

  

 

Sabendo que o objetivo primário do Tecsul não é a obtenção de lucro, mas sim a 

melhor utilização do recurso, o valor restante foi doado à Associação Lima de Proteção aos 

Animais, no município de Pato Branco. 

Ressalta-se aqui também, o controle do numerário que foi sendo feito conforme foi 

sendo operacionalizado o conjunto de pagamentos e distribuição dos recursos financeiros 

conforme as atividades delimitadas, mostradas anteriormente. Foi adotada a política de 

manuseio necessário/eficiente, onde optou-se por facilitar o recebimento conforme a 

disponibilidade e contato próximo de integrantes do 4ADM com os patrocinadores, razão pela 

qual, não integrantes do grupo financeiro como o Diretor de Patrocínio, Luiz Felipe, também 

ajudaram na movimentação do caixa. 

Consta abaixo o esquema de controle adotado com as movimentações efetuadas. 

 

SALDO EM 

CAIXA 

 R$                                            

-    

Movimentação em R$ 

Arthur  R$                                            

-    

100+1000-914-141-40+500-500+115-7,25-2,25-5,3-

12,5-26-41,7-10-4-4+201,7+70+10-288,7 

Luiz Felipe  R$                                            

-    

2300-2300-140+2500-814,96-744,96-500-160-25-

115-0,08 

Fernanda R  R$                                            

-    

2300-300-300-150-200-400-150-300-200-220-70-10 

Jaqueline  R$                                           

-    

300+51,7-351,7 

 

Abaixo é apresentado o mapeamento de processos do Financeiro. 
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3.6.3 Avaliação Financeiro Realizado 

Ao final, tendo em vista ter sido doado o restante do recurso, não dispendido 

diretamente no evento, o aproveitamento final foi de 100% da totalidade de caixa que entrou 

via patrocínio – lembrando que o recurso do projeto educação empreendedora tinha 

vinculações e dinâmicas de dispêndio diferenciadas, o que impede de tomarmos o referido 

quantitativo junto do caixa conseguido junto aos patrocinadores. 

De modo a permitir uma perspectiva mais holística de custos globais que foram 

necessários para a realização do Tecsul 2018, intenta-se aqui, a realização de uma análise 

custo x efetividade (ACE). Este tipo de análise, diferente do custo x benefício – na qual, via 

de regra, é melhor medida tendo por indicadores de resultado unidades monetárias –o CEF 

tem uma aplicação mais recomendada quando está-se lidando com projetos/programas de 

governo, onde os resultados não necessariamente são expressos do melhor modo com a 

utilização de unidades monetárias, segundo a visão de Cohen e Franco (1993). 

Para tanto deve-se estabelecer indicadores de resultado para que possamos utilizar-

se da referida análise. Alguns dos indicadores são, para um evento de 7 dias, com mais de 100 

horas de programação 

-Resultados de engajamento nas redes sociais (ver na seção de Marketing) 

-Presença de público durante o evento: estima-se que na terça e na quinta-feira, os 

dias que exigiram maior mobilização – e que também foram responsáveis pela maior 

participação da comunidade no evento – foi observado público de 1.100 e 650 pessoas, 

respectivamente. 

Foram necessários, de maneira mais sintética, os quantitativos de recurso constantes 

na tabela abaixo: 
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FONTE Valor 

Projeto Educação 

Empreendedora 

R$ 25.200,00 

Prefeitura R$ 

Patrocínio permutado R$ 31.180,00 

Patrocínio pecuniário R$ 7.362,92 

TOTAL R$ 63.742,92 

 

Neste apanhado breve do quantitativo de recursos que foram necessários, incluindo, 

obviamente, o custo estimado do que fora conseguido por permuta e afins, observa-se que 

realizar um evento das proporções do que foi a Tecsul 2018, tendo em vista também os 

resultados conseguidos não é algo trivial e exige a mobilização de um grande número de 

parceiros. 

Em termos de análise mais conceitual do retorno obtido, pensou-se em utilizar o 

indicador ROI (return on investment) para que fosse possível aferir qual foi o retorno fático 

do projeto, todavia, pautando-se e Kassai (1996), o qual argumenta que “Os cálculos de 

Finanças apresentam todo um conjunto de ferramentas e princípios de Administração 

Financeira que auxiliam na análise de viabilidade econômica de projetos e, na conseqüente, 

questão do retorno de investimento”, foi deliberado que isto não seria possível, em função da 

viabilidade de um resultado objetivamente mensurado que pudesse ser posto como alcançado 

em função de todos os custos incorridos, os que constam na tabela acima dentre outros como 

“mão de obra” dos participantes do projeto. 

Ressalta-se que nem tudo o que fora conseguido consta nos valores acima, que são 

mais simbólicos e demonstrativos da importância e magnitude do evento. 

3.7.  PATROCÍNIO 

Para a realização de qualquer evento, seja de escopo maior ou menor, a presença de 

patrocinadores é um fator determinante para o sucesso do evento.  O patrocínio por parte das 

empresas privadas, em geral, tem a finalidade de dar visibilidade e fortalecimento a sua marca, 

independente do ramo de atuação. Para tanto, o auxilio por parte dos patrocinadores pode não 

ser necessariamente com valores monetários, em muitos dos casos é cabível a participação 

com o fornecimento de equipamentos, ferramentas e até a prestação de serviços para o evento, 

uma espécie de permuta. 

 

3.7.1. Patrocínio Planejado 
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Para conseguir chamar a atenção de patrocinadores, se faz necessário apresentar aos 

mesmos a vantagens em participar e convencê-los a compactuar com o evento.  Desta forma, 

a primeira atividade a ser realizada pelo grupo responsável por conseguir os patrocínios é a 

elaboração da lista de potenciais patrocinadores do evento. 

 

POTENCIAIS PATROCINADORES: 

Versátil Viasoft  Limber 

Ampernet  SEBRAE Banco do Brasil 

Sicredi AiQfome Grupo Biachi (Rozimbo) 

Prefeitura de Pato 

Branco  

Laboratório Biocenter Grupo Comelli 

Pressotto Patoeste Grupo JGS 

Aliados Comunicação 

Visual 

Hotel Regente Seminovos Unidas  

Cantu Alimentos  Sementes Guerra HI-MIX 

Masami Comércio de 

Veículos LTDA 

Lavoura S/A Patô Lancheria  

Portela Comunicação 

Visual 

Incomum Filmes Sicoob 

Rodocrédito Shopping Pato Branco Hotel São Pietro  

Valmir Imóveis  Inviolável Grupo Zancanaro 

Patolux Coopertradição  Fiat Fipal 

Rede Center de 

Supermercados  

Patão Supermercado Planta Floricultura 

 

Para que se pudesse dar início ao contato com estes potenciais patrocinadores, 

buscando convence-los a participar e contribuir com o evento, fora realizada reunião com 

grande maioria dos integrantes do 4º ano de administração da UTFPR, para que se pudesse 

criar um adequado plano de cotas para os potenciais patrocinadores. Fora desta forma, seguida 

a mesma metodologia e ideia que o ano anterior utilizou, criando as cotas bronze, prata, ouro 

e adicionamos ainda a cota Master, segue arte ilustrativa das cotas: 
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3.7.2. Patrocínio Realizado 

 

Depois de listados os potenciais patrocinadores e elaborado um plano de cotas, deu-se 

início a etapa de campo, ou seja, a etapa de dar a “cara para bater”, buscando convencer o 

maior número de patrocinadores a participar do evento, visto que o fator financeiro assim 
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como permutas e serviços prestados são essenciais e cruciais para a realização de um evento 

deste porte.  

Segue tabela para análise de esforço e desempenho da equipe de patrocínio com 

relação às empresas que foram contatadas, as que se obtiveram sucesso ou não na negociação 

e a cota de cada patrocinador. 

 

EMPRESAS 

CONTATADAS 

COTA DE 

PATROCÍNIO 

JUSTIFICATIVA 

PNEE - Programa 

Nacional da Educação 

Empreendedora 

SEBRAE 

Master Subsidiou todo o valor das três maiores atrações, 

Valor custeado $ 25.200,00. 

Versátil Formaturas 

 

Master Participou, entretanto sem subsidio financeiro, 

apenas permuta de equipamentos e serviços, 

valor estimado $ 10.000,00. 

Ampernet Telecom Master Entrou como parceiro do evento, porém com a 

permuta da estrutura de internet de todo o 

evento, valor estimado $ 10.000,00. 

Aiqfome Ouro Entrou com um patrocínio de R$ 1.000,00 em 

dinheiro e mais R$ 4.000,00 em cupons de 

descontos. 

Sponte Software 

Educacional 

Ouro  Colaborou com um patrocínio de R$2.500,00 em 

dinheiro. 

Viasoft Prata Entrou com um patrocínio no valor de R$ 

1.500,00. 

 

Publitv 

 

Prata 

Parceiro do evento através de permuta de 

marketing em sua rede de tv´s, valor estimado de 

R$1.500,00 

Felipe Pivatto 

Fotografias 

Prata Parceiro do evento através de permuta do seu 

serviço de fotografia no valor estimado de 

R$1.500,00 

Isocred Negócios Bronze Patrocínio de R$500,00 em dinheiro 

A Esportiva Bronze Parceiro do evento através da doação de uma 

camiseta da Chapecoense no valor de R$280,00 

Supera Sistemas Bronze Patrocínio de R$500,00 em dinheiro 

Nutrimassas Bronze Parceiro do evento através de permuta de 

salgados para os palestrantes e voluntários no 

valor de R$250,00 

Casaredo Alimentos Bronze Parceiro do evento através de permuta de 

biscoitos para lanche dos voluntários R$500,00 

IDS Software e 

Assessoria  

Bronze Patrocínio de R$1.000,00 em dinheiro 

Aliados Comunicação 

Visual 

Bronze Permuta dos crachás para CCO e palestrantes 

valor estimado de R$350,00 

Hotel Provincia Bronze Permuta de Diárias de hospedagem para 

palestrantes. 
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Panificadora Santa 

Terezinha 

Bronze Permuta de salgados, café e refrigerantes para os 

palestrantes e voluntários valor de R$250,00 

Floricultura Atalaia Bronze Permuta de plantas e vasos para decoração do 

rol de entrada, valor estimado R$450,00. 

Produtora Prix Bronze Permuta no serviço de transmissão ao vivo do 

evento, valor R$500,00. 

Informaq 

Computadores e 

Serviços 

Bronze Permuta no empréstimo dos leitores de códigos 

de barras, valor R$200,00 

DoisGV Comunicações Bronze Permuta no serviço de Marketing R$500,00 

XIS Outdoor  Bronze Permuta de um Outdoor de divulgação 

R$500,00 

Grupo JGS Bronze Patrocínio no valor de R$500,00 em dinheiro 

Patoeste  Não fechou 

patrocínio 

Verba para patrocínio já comprometida  

Laboratório Bio Center Não fechou 

patrocínio 

Diretores decidiram não participar este ano. 

Patolux Não fechou 

patrocínio 

Situação econômica não muito atrativa para 

investimentos em patrocínio. 

Pressoto Não fechou 

patrocínio  

Decidiram não participar este ano. 

Grupo Bianchi - 

Rozimbo 

Não fechou 

Patrocínio 

Verba para patrocínio anual já utilizada em 

outras campanhas. 

Grupo Comeli Não fechou 

Patrocínio 

Evento menor este ano considerou as cotas 

muito altas. 

Limber Não Fechou 

Patrocínio 

Orçamento para patrocínio anual já estourado. 

 

Abaixo é apresentado o mapeamento de processos de Patrocínio. 

 

3.7.3. Avaliação Do Patrocínio Realizado  
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Depois de firmadas as parcerias com os patrocinadores, todo valor conseguido foi 

passado ao departamento financeiro o qual fez a administração destes valores.  Com relação 

a avaliação do patrocínio realizado, ou patrocínio conseguido, pode-se dizer que esta avaliação 

foi muito positiva, uma vez que ao os valores conseguidos assim como as permutas e serviços, 

superaram as expectativas principalmente pelo fato deste ano o evento não ocorrer em 

conjunto com a Inventum, como havia sido no ano anterior.  

Havia certo receio de que muitos patrocinadores não aceitariam compactuar com o 

evento deste ano devido não estar ocorrendo em conjunto a feira Inventum, porém a equipe de 

patrocínio não se deixou abalar e foi a campo em busca de patrocinadores. Como já esperado 

foram recebidos muitos “não” das empresas contatadas e muitos “vamos analisar”, que, 

entretanto, não retornaram com respostas positivas.  

Até certo momento chegava-se a conclusão de que não conseguiríamos muito 

patrocínio além do subsidio fixo fornecido pelo programa Educação Empreendedora, o que 

poderia apenas ser usado como pagamento dos palestrantes, porém cerca de 10 dias antes do 

eventos foram fechados patrocínios importantes, negociados principalmente em dinheiro, o 

que deu um UP no caixa no evento, corroborando assim para que pudéssemos fazer, os copos, 

camisetas polo e básicas, assim como um série de outros objetivos iniciais que estavam sendo 

reformulados devido à falta de patrocinadores até o presente momento. 

A equipe de patrocínio acredita que grande parte dos patrocínios fechados às vésperas 

do evento se deram devido publicações realizadas sobre o apoio e parceira da Prefeitura 

Municipal de Pato Branco com evento, este fato deu mais seriedade e credibilidade ao evento. 

Outro fator de suma importância para o fechamento de patrocínios foi a flexibilidade adotada 

pela equipe de patrocínio com relação às cotas iniciais, ou seja, foram aceitos valores menores 

que o mínimo estipulado previamente, assim como negociações com os patrocinadores para 

que estes adentrassem em cotas mais altas a valores mais reduzidos, como exemplo, tem-se a 

Sponte, qual entrou na cota ouro com um valor de R$ 2.500,00, metade do valor mínimo desta 

cota. 

Fora recebido uma crítica de alguns patrocinadores devido no dia da palestra do 

jornalista Rafael Henzel, algumas marcas deixarem de serem passadas nas TV’s, como esta 

solicitação foi realizada no dia seguinte buscamos logo contatar a equipe de marketing para 

que pudessem resolver este pequeno problema para as próximas palestras e atrações, em suma 

o Feedback dos patrocinadores sobre o evento foi muito positivo. 
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3.8 RELACIONAMENTO ENTRE OS MEMBROS DA EQUIPE 

O relacionamento entre os acadêmicos do 4° ano de Administração ao longo do 

projeto da disciplina de Gestão de conhecimento e a organização do TECSUL 2018, foi 

essencial para que o evento acontecesse. Ao decorrer do projeto deu-se o desenvolvimento 

das relações interpessoais e do trabalho em equipe, além do desenvolvimento da capacidade 

de se adaptar às situações a fim de resolver problemas e conflitos que surgiram durante o 

projeto e o evento, principalmente união e força de vontade para realizar as atividades. 

Apesar de ocorrer algumas divergências ideias entre os grupos, em virtude de cada 

um possuir uma opinião, ocorreu um bom relacionamento e diálogos entre os integrantes, 

assim, buscando a melhor opção em prol do grupo, fazendo com que as decisões, projetos e 

atividades destinadas ao mesmo fossem executados em conjunto. Para cada grupo foi 

delimitado um líder que tinha voz para se relacionar com outros grupos e verificar as 

atividades a serem feitas. Em cada processo/ atividade envolveu esforço dos integrantes dos 

grupos. 

De acordo com o capítulo 9 do guia PMBOK, utilizado como embasamento teórico 

para a construção deste relatório, o gerenciamento de pessoas divide-se em quatro grandes 

fazes, sendo: planejar o gerenciamento dos recursos humanos; mobilizar a equipe; 

desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto. 

Na fase de planejar o gerenciamento dos recursos humanos o PMBOK define como 

sua principal função é “Planejar o gerenciamento dos recursos humanos é o processo de 

identificação e documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e relações 

hierárquicas do projeto”, esta etapa foi realizada no dia 16/06/2018, data qual foi realizada a 

primeira reunião externa a UTFPR. 

 Nesta reunião foram identificadas as atividades necessárias para a realização do 

projeto, além de alocar os membros do 4° ADM em grupos para realização das atividades 

levantadas. Os grupos foram compostos de acordo com as preferências dos membros do grupo 

nas respectivas áreas definidas, além disso, também se levou em consideração a experiência 

profissional e networking dos envolvidos para que fosse possível realizar o projeto com maior 

eficiência, nesta reunião alguns membros estiveram ausentes e estes foram distribuídos nos 

grupos de atividades, pelos membros que estiveram presentes.  

Dando sequência no capítulo 9 do PMBOK, entramos na fase de “mobilizar a equipe 

do projeto”, esta fase tem como finalidade “o processo de confirmação da disponibilidade dos 

recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto”. 

Isto ocorreu de acordo com a evolução do projeto e até mesmo posteriormente a sua 
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realização, como na construção deste relatório. Essas alterações nos grupos de trabalho 

ocorreram pelas indicações para alocação do pessoal ausente na primeira reunião que optaram 

por migrar de grupo, além da disponibilidade dos envolvidos no período do evento para 

realização de atividades de nível operacional. 

A etapa seguinte do PMBOK, “desenvolver a equipe do projeto”, corresponde ao 

“processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente global da equipe 

para aprimorar o desempenho do projeto”. As interações entre os grupos de trabalho do projeto 

se deram em sua maior parte por meio virtual, através do uso de aplicativos de mensagens e 

outras plataformas da web para compartilhamento de conteúdo e informações, além disso, 

foram realizadas reuniões periódicas durante os meses que antecederam o evento.  

A etapa final proposta pelo capitulo 9 do PMBOK é “gerenciar a equipe do projeto”. 

De acordo com o guia PMBOK, “Gerenciar a equipe do projeto é o processo de acompanhar 

o desempenho dos membros da equipe, fornece feedback, resolver problemas e gerenciar 

mudanças para otimizar o desempenho do projeto”. Esta fase foi a que apresentou maiores 

falhas, pois durante todo o período de duração do projeto, foi possível constatar a sobrecarga 

de alguns membros e a falta de engajamento de outros, porem em conversas após o evento, 

algumas pessoas relataram que gostariam de ter maior participação no evento e se sentiram 

deixadas de lado. Esse fenômeno pode ter sido ocasionado por não existir nenhum grupo ou 

responsável focado na gestão de pessoas no projeto ocasionando excesso/falta de atividades. 

Quanto aos subgrupos divididos dentro do projeto, no que tange o relacionamento, 

cada grupo relatou brevemente, conforme descrito a seguir. 

O grupo formado para viabilização da estrutura necessária, relatou que a 

comunicação se deu a partir de um grupo de WhatsApp. Foi possível realizar o que foi 

planejado, porém, existiu uma imensa falta de integração, não apenas durante o planejamento, 

mas também durante a realização do evento e ainda para a construção deste relatório. 

No subgrupo relacionado a busca por patrocínio, a comunicação também ficou 

estipulada através de WhatsApp, porém, foi falha. As informações recebidas no grupo dos 

líderes não foram repassadas, assim como, permaneceu a individualidade de alguns 

participantes, dificultando a comunicação interna e a negociação com patrocinadores. Apesar 

das dificuldades, houve participação de todos os integrantes e os objetivos alcançados foram 

além das expectativas iniciais. Houve problemas iniciais no sentido de as cotas estipuladas 

serem valores relativamente altos e a partir disso foram encontradas dificuldades para 

conseguir patrocínio, mas esse problema foi solucionado juntamente com a equipe de 

marketing e os demais envolvidos no projeto, viabilizando assim o trabalho do grupo. 
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O grupo de marketing relatou que apesar das divergências inicias, os problemas 

foram solucionados de maneira eficiente e demonstram satisfação quanto ao desenvolvimento 

dos trabalhos. As atividades planejadas incialmente foram quase na totalidade desenvolvidas 

e com alcance de sucesso, apresentam apenas insatisfação quanto a participação efetiva de 

alguns membros da equipe. 

As observações do grupo responsável pelo financeiro do projeto, relataram que o 

objetivo final foi alcançado, no entanto, a maior dificuldade foi com a falta de empenho e 

engajamento de todos os participantes, sendo que, alguns empenharam-se de forma superior 

do que outros membros da equipe.   

O relacionamento da equipe de atrações alcançou um nível satisfatório, pois, relatos 

apontam que o relacionamento da equipe teve uma ótima sinergia, senso classificado como 

um bom relacionamento.  

O grupo de sistema identificou que, o relacionamento entre os membros se 

desenvolveu de forma positiva, pois o relacionamento assim como, a comunicação foi 

satisfatória. Assim como o grupo de atrações e de sistemas, o grupo responsável pela copa do 

evento informou que o relacionamento dos envolvidos como tranquila, sem divergências e 

discussões.  

Para a comunicação entre os membros de do subgrupo assim como, para 

comunicação com outros grupos pode-se concluir que a principal ferramenta de comunicação 

foi o WhatsApp, seguido de reuniões que buscavam a presença de todos os envolvidos com o 

evento. 

 

3.8.1 Avaliação do Relacionamento entre os membros da equipe 

Por mais que, sob a perspectiva de quem apenas observou e prestigiou o evento, tudo 

tenha ocorrido de forma satisfatória, na realidade o que se notou foi problema geral de pouca 

integração entre todos os participantes do 4ADM. 

Isso acabou refletindo a falta de pró-atividade em nível macro e a sobrecarga de 

alguns dos integrantes do 4ADM, que tiveram que centralizar responsabilidades e atribuições 

de modo a conseguir ao menos cumprir com a “entrega do evento”.  

O desejável desde o início dos preparativos do evento, era a participação de todos os 

membros que compunham o 4°ano de administração, no entanto, não foi o ocorrido. Com o 

avanço de desenvolvimento do projeto, a participação dos indivíduos alcançou indícios de 

mudanças, mas a diferença de engajamento foi notável. Uma dica aos futuros organizadores 
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que surgiu do grupo do financeiro, é adotar uma postura mais autocrática, para intensificar e 

mobilizar todos os companheiros de equipe. 

Um fator crítico foi a falta de hierarquia pré-estabelecida quanto as atividades 

desenvolvidas durante o evento. Em um primeiro momento tinha-se a percepção as tarefas 

estavam claras e definidas, porém, durante cada evento foi possível verificar que haviam 

integrantes que ficaram sem ocupação, enquanto outros adotaram posturas mais de 

coordenação, supervisionando e indicando tarefas aos demais. 

Apesar de o planejamento quanto aos recursos humanos não terem sido efetivamente 

planejado anteriormente, cada equipe teve seu líder que deveria ter papel importante para 

resolução de problemas.  

Para concluir, pode-se dizer que mesmo com tantas divergências o relacionamento 

do grupo como um todo alcançou um resultado favorável, tendo em vista que o grupo passou 

por uma construção no decorrer do ano de 2018. Construção esta, que teve como ponto 

marcante o início do projeto TECSUL, sendo que, o maior desafio para a realização do evento 

foram as divergências de opiniões derivadas de diferenças culturais e de diferentes pontos de 

vista de cada membro. 

Portanto, o trabalho iniciou-se com formas de integrar todos os participantes da 

disciplina e motivá-los de forma que buscasse um único objetivo, a realização do evento. 

Apesar de diferentes pensamentos, o relacionamento entre as equipes permitiu a realização do 

evento, poderia ser menos conturbada, mas os problemas foram solucionados e/ou 

gerenciados conforme necessidade. 

Segundo o guia PMBOK planejar o gerenciamento dos recursos humanos é o 

processo de identificação e documentação dos papéis, responsabilidades, habilidades 

necessárias e relações hierárquicas do projeto, além de um plano de gerenciamento de pessoal. 

Desse modo, planejar o gerenciamento dos recursos ou desenvolver o plano dos recursos tem 

como objetivo definir todas as atividades relacionadas ao ciclo de vida dos recursos no projeto, 

iniciando pela estimativa dos recursos necessários, sua aquisição, como serão gerenciados e 

usados, além do seu descarte quando for necessário ou realocação. 

Conforme já mencionado anteriormente com o planejamento do projeto TECSUL 

2018 houve falha por parte das lideranças de equipes quanto a utilização e melhor 

aproveitamento dos recursos humanos disponíveis. Na sequência podem-se observar alguns 

pontos que são sugeridos pelo guia PMBOK para o gerenciamento de recursos humanos. 
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DESENVOLVER O PLANO DE RECURSOS HUMANOS — O processo de 

identificação e documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e 

relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal. 

Para isso poderiam ter sido utilizados gráficos matriciais com os integrantes do 

projeto e as atividades que deveriam ser realizadas por cada membro. Uma das propostas de 

ferramentas trazidas pelo PMBOK é a matriz RACI, onde conta o responsável pela atividade, 

quem deve aprovar quem pode ser consultado a respeito da atividade e quem deve ser 

informado de sua conclusão. 

 

Este modelo se enquadraria para controle das atividades do TECSUL, pois, como é 

um evento colaborativo em parceiros realizam de maneira conjunta os eventos, não existindo 

chefes e subordinados, mas sim parceiros. Neste modelo os responsáveis pelas atividades 

seriam os membros do 4ADM, dividindo as atividades de acordo com as disponibilidades, os 

responsáveis pela aprovação seriam os líderes dos grupos, os consultores poderiam ser os 

professores que apoiaram o evento, e deviam informar os parceiros das atividades concluídas. 

MOBILIZAR A EQUIPE DO PROJETO — O processo de confirmação da 

disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para concluir as 

atividades do projeto. Para isso é necessário designar as pessoas certas para cada atividade e 

desenvolver organograma para visualização de todos os envolvidos. 

Neste ponto poderia ser efetuada uma análise da divisão de pessoal levando em 

consideração múltiplos critérios avaliando a divisão das atividades, como: disponibilidade, 

já que os membros do 4ADM trabalham durante o dia o que gera uma limitação de tempo; 

experiência, para que fosse possível aproveitar o máximo da experiência profissional dos 

envolvidos; conhecimentos, tanto o conhecimento tácito como o conhecimento acadêmico 

para realização das atividades e mensuração e avaliação dos resultados; habilidades, 

http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-recursos-humanos/desenvolver-o-plano-de-gerenciamento-de-projeto-recursos-humanos/
http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-recursos-humanos/execucao-do-projeto-mobilizar-desenvolver-e-gerenciar-a-equipe-do-projeto-recursos-humanos/
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verificando se os envolvidos têm habilidade para executar as atividades que se propõe; 

atitudes, analisando se os grupos de trabalho terão coesão e o envolvimento necessário. Isto 

é recomendável para realizar a alocação de pessoal adequadamente para cada atividade e 

realizar realocações de pessoal se necessário. Após as alterações feitas, se necessário, é 

essencial a criação um cronograma das atividades, pois, é uma ferramenta importante para a 

mobilização da equipe.  

DESENVOLVER A EQUIPE DO PROJETO — O processo de melhoria de 

competências, interação da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. Aproveitamento 

das habilidades interpessoais, competências como habilidade em comunicação, inteligência 

emocional, resolução de conflitos, negociação, influência, construção da equipe e facilitação 

de grupos. 

Para o desenvolvimento da equipe de projeto PMBOK propõe algumas ações que 

pode auxiliar no desenvolvimento da equipe dentre elas, as que acreditamos serem as mais 

eficazes para o TECSUL são: regras básicas; agrupamento; reconhecimento e recompensas. 

Regras básicas: as regras definem as expectativas com relação ao comportamento 

desejável dos envolvidos, assim como pode evitar conflitos. Na realização do TECSUL 

poderiam ser estabelecidas regras de comunicação par evitar mal-entendidos, além de criar 

critérios para avaliar a falta de integrantes em reuniões (justificativas que abonariam a falta). 

Agrupamentos: agrupamentos é maneira de aproximar os membros da equipe de 

trabalho dando coesão à equipe, os agrupamentos consistem em colocar as pessoas de um 

grupo em mesmo espaço físico para desenvolver as relações interpessoais, isto pode ser feito 

durante toda a duração do projeto ou em momentos específicos. No TECSUL isto seria útil 

para aproximar os integrantes dos grupos de trabalho em que os integrantes não tinham muito 

contato entre si, assim facilitaria o debate de questões relacionadas ao evento. 

Reconhecimento e recompensas: reconhecer e recompensar o trabalho da equipe é 

uma maneira eficaz de motivar os integrantes a desenvolver um bom trabalho geralmente as 

pessoas ficam motivadas pelas recompensas que recebem. No TECSUL isto poderia ser 

aplicado sob a forma de reconhecimento dos méritos ressaltando o bom trabalho exercido por 

alguns integrantes e os premiando ao final do evento. Porém para isso seria necessário 

estabelecer critérios para ranquear os indivíduos.  

No projeto do evento TECSUL, foi desenvolvido e ministrado um treinamento para 

os voluntários pela líder da equipe de recepção. Essa foi uma importante ferramenta utilizada 

para o desenvolvimento da equipe de recepção do evento. 

http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-recursos-humanos/execucao-do-projeto-mobilizar-desenvolver-e-gerenciar-a-equipe-do-projeto-recursos-humanos/
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GERENCIAR A EQUIPE DO PROJETO — O processo de acompanhar o 

desempenho de membros da equipe, fornecer feedback, resolver questões e gerenciar 

mudanças para otimizar o desempenho do projeto. Pode-se utilizar de ferramentas como 

avaliação de desempenho para avaliar a eficácia da equipe. 

Nesse caso não se obteve uma equipe exatamente para gerenciar os recursos humanos 

envolvidos, mas tendo em vista o grande número de recursos disponíveis na equipe, poderiam 

ter sido lotadas duas ou três pessoas para essa atividade meio. Essa equipe de gerenciamento 

de projetos teria sido um subconjunto da equipe do projeto e seria responsável pelas atividades 

de gerenciamento do projeto e liderança, como iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento, controle e encerramento das várias fases do projeto.  

Gerenciar e liderar a equipe do projeto também inclui, entre outras atividades: 

 Influenciar a equipe do projeto. Conhecer, e influenciar quando possível, os 

fatores de recursos humanos que podem impactar o projeto. Isso inclui o ambiente da 

equipe, localizações geográficas dos membros da equipe, comunicações entre as partes 

interessadas, questões políticas internas e externas, questões culturais, singularidade 

organizacional e outros fatores de pessoal que podem alterar o desempenho do projeto. 

 Comportamento profissional e ético. A equipe de gerenciamento de projetos 

deve estar ciente, assumir o compromisso e garantir que todos os membros da equipe 

tenham um comportamento ético. 

 Avaliações para gerenciamento das equipes do projeto é necessário que sejam 

realizadas avaliações periódicas sobre a equipe e o andamento do projeto. Nas avaliações 

da equipe devesse verificar o desempenho das atividades e relação dos membros, assim é 

possível resolver problema, mudar a comunicação, solucionar conflitos e melhorar a 

interação da equipe. Nas avaliações de desempenho do projeto são necessárias para 

verificar o andamento do projeto, identificação de dificuldades por algum grupo, feedback 

e desenvolvimento de metas  

 Gestão de conflitos: quando o gerenciamento de conflitos é eficiente pode 

resultar em aumento da produtividade, quando as diferenças são o causador do conflito os 

membros da equipe devem tentar solucionar o problema, se este não for resolvido é 

necessária a intervenção do gestor do projeto, os conflitos devem ser abordados o mais 

breve possível de forma direta e colaborativa mantendo a privacidade, se o conflito não 

cessar há necessidade de tomar medidas disciplinares. 

http://projetoseti.com.br/gestao/gerencia-de-projetos-pmp/gp-recursos-humanos/execucao-do-projeto-mobilizar-desenvolver-e-gerenciar-a-equipe-do-projeto-recursos-humanos/
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3.9 COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

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. 

 

3.9.1 Planejamento da comunicação 

O planejamento para a comunicação da equipe do 4º ano de Administração foi o de 

usar o Facebook e WhatsApp para a comunicação entre o grupo e os demais interessados, 

como o professor Gilson Ditzel e os organizadores conjuntos do TECSUL por parte da 

secretaria de tecnologia da prefeitura de Pato Branco. 

Foi planejado a utilização do WhatsApp para interação imediata entre membros, e o 

Facebook para acompanhamento de reuniões e resultados dos processos, além da utilização 

de Facebook para divulgação do evento. O Moodle também foi uma ferramenta planejada para 

acompanhamento dos processos, sendo uma ferramenta de fácil uso por parte da equipe. 

O Facebook e Whatsapp foram utilizados para comunicação interna dos acadêmicos, 

e também com o restante dos parceiros, como a prefeitura, as outras entidades e o pessoal da 

secretária da educação. A organização criou grupos no Whatsapp respectivos a cada uma das 

áreas responsáveis pelas atividades a serem realizadas, como por exemplo, o grupo de 

marketing, financeiro, sistemas, atrações, patrocínio, estrutura e todas as demais áreas 

necessárias para o bom desempenho e realização do evento. Cada grupo possuía um líder e 

todos os líderes pertenciam a um grupo de líderes para debater o que precisava ser feito e quais 

seriam as atribuições e funções de cada grupo no desenvolvimento do projeto. 

Outra ferramenta planejada para o acompanhamento dos processos e para 

conferência dos avanços de cada equipe foi o Trello, que consiste em uma plataforma 

interativa capaz de unir informações e apresentar ordem de processos como: a fazer, em 

andamento, concluído, além de usar check lists para organizar os processos. A plataforma 

Trello foi utilizada para organizar as atividades necessárias e fazer o acompanhamento e 

listagem das atividades que já haviam sido concluídas e as que ainda estavam pendentes, cada 

área possuía um quadro de atividades que deveriam ser realizadas durante o processo de 

planejamento e execução do projeto. 
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3.9.2 Realização da comunicação 

O Facebook foi uma das principais ferramentas para disseminação das informações 

para o público a respeito do evento e para as análises conceituais que eram exigidas durante 

as fases do projeto de acordo com os conceitos estudados em sala de aula, ou seja, visava 

entender se o que havia sido aprendido foi utilizado ou visto na prática. O Facebook também 

foi uma ótima ferramenta de divulgação para alcançar o público pretendido, permitindo atingir 

mais pessoas para prestigiar os eventos. Foi utilizado na divulgação do evento também outras 

redes sociais, como Instagram e Linkedin. 

O Moodle foi utilizado como o principal meio de postagem dos conteúdos pertinentes 

para a realização do projeto e a elaboração das atividades necessárias na matéria de Gestão do 

Conhecimento, através dele eram apresentados os novos conteúdos e as atividades necessárias 

para realizar em relação aos conceitos estudados. 

A comunicação com os palestrantes ou até mesmo com os seus empresários se deu 

através de contato telefônico e e-mails, onde o grupo responsável pelas atrações contatava e 

estudava a possibilidade de contratar os palestrantes para agregar conhecimento e valorizar o 

evento. 

O Trello foi uma tentativa de ferramenta interativa que acabou não obtendo muito 

sucesso. A equipe interagiu muito pouco com a ferramenta, fazendo com que não fosse 

utilizada no seu potencial máximo. Foram sugeridas pelo professor Gilson as ferramentas de 

gerenciamento de projetos MS Project e Project Libre, para utilização dos acadêmicos. 

Entretanto, nenhuma das plataformas foi utilizada, dado que os alunos não tinham 

conhecimento do uso, e não foram realizados esforços em buscar o entendimento para 

posterior utilização no projeto. 

A utilização dos e-mails e telefone 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. 

 

3.9.3 Avaliação da comunicação 

De modo geral, foi possível perceber que a comunicação não foi um ponto forte 

durante a organização do evento. A maioria das informações foi divulgada aos membros da 

equipe geral, mas nem sempre os participantes acompanhavam o que estava ocorrendo, e 

acabavam não participando de reuniões por falta de atenção nas atividades marcadas. 
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3.10 RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS 

 

Os stakeholders do Projeto Multidisciplinar do ano de 2018 foram: o professor 

orientador Gilson Ditzel; a professora Elizandra Machado Follmann que coordena o projeto 

do Sebrae; o Sebrae; a Prefeitura Municipal de Pato Branco; a Secretaria Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do munícipio; Instituições públicas e privadas de ensino; 

demais entidades envolvidas; o nosso público-alvo; empreendedores; empresas; o 4º ano do 

Curso de Administração da UTFPR; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Câmpus 

Pato Branco, representada pela Coordenação do Curso de Administração, Departamento do 

Curso de Administração; e toda a comunidade. 

Grande parte das reuniões foram realizadas na Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, visto que após algumas decisões iniciais, o grupo de atrações fez o 

primeiro rastreamento para deliberar sobre os palestrantes, participando ativamente nas 

reuniões e repassando informações aos professores, alunos do curso de Administração da 

UTFPR e demais grupos envolvidos. As palestras e workshops aconteceram devido ao intenso 

relacionamento entre o grupo de atrações e alguns integrantes dos demais grupos do projeto 

como: marketing, estrutura e financeiro.  

O grupo de atrações teve um ótimo relacionamento com os palestrantes, e auxiliou 

aos demais grupos na resolução de problemas que vieram a ocorrer no decorrer da elaboração 

do evento. A equipe no geral foi elogiada pela organização e pela atenção dada aos 

palestrantes.  

O marketing realizou transmissões on-line entre os participantes do grupo 4ADM, 

professores e demais parceiros. Criou-se um e-mail próprio para o grupo, do qual foi possível 

a comunicação com os demais e ocorreram conversas também através do WhatsApp, 

Facebook, Instagram e Linkedin (entre alunos, professores, comunidade). As publicações 

estavam sempre atualizadas nas redes sociais e durante o Tecsul foi criado uma AGENDA 

DO DIA, onde eram publicadas as informações sobre quais palestras/eventos aconteceriam 

durante o dia, incluindo horários e localizações.  

No grupo de Recepção e Certificados os principais stakeholders foram os voluntários 

(integrantes do curso de Administração do 1º, 2º e 3º ano). Todos contribuíram de forma 

satisfatória, de acordo com suas disponibilidades de horários. Todos os voluntários ganharam 

camisetas nos dias trabalhados para melhor identificação.  

A comunicação primordial entre todos os envolvidos ocorreu através do WhatsApp, 

onde eram repassados os recados, solicitações e organização prévia de cada dia - palestras 
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planejadas, horários, locais e distribuição dos voluntários em cada palestra. Algumas reuniões 

foram realizadas em sala de aula e demais lugares para decisões que dependiam da opinião de 

todos e demandavam urgência.  

Com relação ao relacionamento com parceiros, o pessoal da prefeitura prontamente 

aceitou várias sugestões impostas pelo 4ADM, inclusive disponibilizou pessoas para realizar 

a limpeza do local nos dias das principais palestras ocorridas na Sociedade Rural de Pato 

Branco.  

Houve conflitos em relação ao relacionamento da turma 4ADM, pois apesar de existir 

comunicação e colaboração de boa parte dos integrantes, houve falta de comprometimento de 

alguns alunos, que não “vestiram a camisa” para a realização do evento.  

As principais formas de relacionamento com as partes interessadas, foram no geral, 

através do Facebook, WhatsApp, reuniões, conversas informais, ligações e via e-mails.  

Por fim, o relacionamento com os participantes pode ser considerado bom, a 

quantidade de pessoas ficou com números significativos em quase todos os dias, sendo que 

em alguns eventos ocorreu até superlotação do local. Não houve desentendimentos e o 

feedback por parte dos participantes foi positivo em relação a programação e a organização 

do evento como um todo.  

 

4. CONTROLE E PLANEJAMENTO DO PROJETO 

Esta seção tem como objetivo apresentar os indicadores de controle e planejamento 

que foram utilizados para o TECSUL 2018. É imprescindível a existência de indicadores para 

um projeto, para que os gestores possam acompanhar o desenvolvimento das atividades, bem 

como avaliar quais resultados estão sendo obtidos e quais ainda precisam ser alcançados. 

Portanto, seguem abaixo os indicadores, tanto de esforço quanto de resultados, que foram 

planejados previamente, para serem usados durante e após a execução do evento, para cada 

departamento apresentado no decorrer do projeto. 

 

4.1 CONTROLE E PLANEJAMENTO- PLANEJADO 

Abaixo segue o que foi estipulado como necessário para o planejamento e controle 

do projeto, com as definições de indicadores e atividades que deveriam ser realizadas e 

acompanhadas. 

 

LOCAL DO EVENTO 
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Indicadores de Esforço: 

 Contatar a prefeitura para que esta veja acerca da disponibilidade da sociedade rural 

para a semana de realização do evento; 

 Buscar lugares alternativos; 

 Contatar lugares alternativos; 

Indicadores de Resultado: 

 Conseguir a reserva da sociedade rural; 

 Lugares alternativos encontrados; 

 Lugares alternativos contatados; 

 Lugares alternativos reservados; 

 

PÚBLICO ALVO 

Indicadores de Esforço: 

 Realizar pesquisa para averiguar o público alvo do evento com base nos relatórios dos 

anos passados; 

 Realizar uma pesquisa via Google Docs. para definição do público alvo; 

 Indicadores de Resultado: 

 Público alvo definido com base nos relatórios; 

 Público alvo definido com base na pesquisa via Docs. ; 

 

CRONOGRAMA 

Indicadores de Esforço: 

 Participação em todas as reuniões da TECSUL até o presente momento; 

 Estipular os horários com base nos eventos englobados e restrições da prefeitura 

Indicadores de Resultado: 

 Cumprimento dos horários estipulados; 

 Ter o cronograma prévio definido; 

 

MARKETING 

Indicadores de Esforço: 

 Rastrear parceiros para a confecção do material de divulgação do evento; 

 Desenvolver os materiais iniciais da divulgação; 

Indicadores de Resultado: 
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 Parceiros escolhidos e fechados; 

 Materiais iniciais encaminhados para os demais organizadores; 

 Iniciar os trabalhos de divulgação; 

 

ESTRUTURA 

Indicadores de Esforço: 

 Rastrear parceiros para a parte de som e vídeo; 

 Fazer análise sobre o layout dos locais onde os eventos ocorrerão (melhor disposição 

de mesas, cadeiras, luzes, decorações); 

 Rastrear parceiros para provedor de internet; 

Indicadores de Resultado: 

 Parceiros fechados para a organização da estrutura; 

 Layout definido e início dos trabalhos de organização; 

 Internet funcionando corretamente, bem como luzes, som e vídeo; 

 

ATRAÇÕES 

Indicadores de Esforço: 

 Rastrear atrações, palestrantes, palestras show, e demais formatos de atração; 

 Fazer negociações com os palestrantes; 

 Entender os processos de pagamento e utilização de recursos das fontes existentes; 

 Rastrear alternativas para imprevistos; 

Indicadores de Resultado: 

 Palestrantes/ atrações escolhidas; 

 Dias e horários fechados com os palestrantes; 

 Palestrantes aceitarem as propostas e condições; 

 

RECEPÇÃO E CERTIFICADOS 

Indicadores de Esforço: 

 Rastrear parceiros para provedor do sistema; 

 Definir como serão dispostas as equipes durante o evento para melhor atendimento e 

execução das atividades; 

 Definição de quais meios serão utilizados para registro e envio de presenças no evento; 

 Acompanhar o funcionamento do sistema e possíveis problemas nos registros; 
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Indicadores de Resultado: 

 Parceiros definidos; 

 Equipes organizadas e com as funções definidas durante o evento; 

 Registros efetuados com sucesso, e certificados encaminhados aos participantes; 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

Indicadores de Esforço: 

 Realização de um levantamento de disponibilidades; 

 Levantamento de custos com palestrantes; 

Indicadores de Resultado: 

 Disponibilidades definidas; 

 Planificação dos custos prévios; 

 

PATROCÍNIO 

Indicadores de Esforço: 

 Busca de patrocínio inicial; 

 Levantamento de outros patrocinadores; 

 Contatar patrocinadores alternativos; 

Indicadores de Resultado: 

 Patrocínio inicial conseguido; 

 Patrocinadores alternativos contatados; 

 

Esses foram os indicadores definidos para o acompanhamento das atividades no 

projeto, de modo que se conseguisse ter um maior controle do que havia sido produzido. Foi 

solicitado, durante a disciplina de Gestão do Conhecimento, a construção de indicadores para 

medição multidimensional de conhecimento da organização, onde há a divisão do 

conhecimento de acordo com 4 classes: da base organizacional, intervenções, resultados 

intermediários e resultados da organização. 

Para o projeto TECSUL 2018, ficaram assim delineadas as 4 classes de indicadores: 

Classe I 

 Tempo de demora nas definições iniciais do projeto (temas, atrações, etc) 

 Conhecimento em desenvolver projetos 

 Rede de relacionamentos para uso no projeto 
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 Conhecimento em licitações e legislação 

 Organização das competências individuais 

 

Classe II 

 Participações nas reuniões 

 Rastreamentos realizados 

 Divisão dos grupos para realização das tarefas 

 Realização de planejamento das atividades a serem desenvolvidas 

 Realização de reuniões para alinhamentos 

 Comunicação por redes sociais 

 

Classe III 

 Registro das reuniões 

 Registro do andamento das atividades 

 Levantamento das atrações 

 Troca de informações para não haver retrabalho 

 Contato com empresas e empresários 

 Definição de indicadores 

 Fechamento do planejamento 

 

Classe IV 

 Fechamento com palestrantes e atrações 

 Definições de atividades 

 Definições de funções 

 Conhecimento no desenvolvimento de projetos 

 Realização do evento 

 Registro dos resultados 

 

Ainda enquanto planejamento da realização do evento, na semana que antecedeu a 

execução do projeto foi realizada uma reunião para a definição de atividades e pessoas de 

acordo com cada dia. As informações foram registradas em planilha Excel, de modo que, para 

cada um dos dias, se tivessem pessoas suficientes, e se estipulasse quais as tarefas precisavam 

ser realizadas para suprir a demanda. 
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4.2 CONTROLE E PLANEJAMENTO- REALIZADO 

 

O plano de gerenciamento do escopo é um componente do plano de gerenciamento 

do projeto ou do programa que descreve como o escopo será definido, desenvolvido, 

monitorado, controlado e verificado. Desta forma, o evento TECSUL 2018 tratando-se 

incialmente de um projeto de um evento, faz necessário o planejamento do escopo deste 

projeto. 

Com relação ao planejamento e controle do projeto, este ocorreu desde o momento 

onde foi realizada a leitura dos projetos dos anos anteriores, que embasaram a confecção do 

pré-projeto e posteriormente do projeto. As leituras proporcionaram o entendimento de como 

as equipes anteriores desenvolveram os projetos, mas, principalmente, quais as ações que 

deram certo e errado. Isso ajudou o grupo a se precaver quanto a algumas questões como 

internet e os sistemas de cadastramento e credenciamento, para que se evitassem problemas 

no momento da entrada dos participantes nos dias do evento. 

Também é preciso considerar os rastreamentos propostos pelo professor Gilson, que 

tiveram por objetivo o levantamento das possibilidades de atrações, formatos, temas, dentre 

outros, para comporem o evento. Apesar de grande parte dos nomes de pessoas, tipos de 

evento e temas levantados não terem sido efetivamente utilizados nas escolhas finais, os 

rastreamentos ajudaram a nortear a forma como o grupo deveria buscar informações sobre 

temas e atrações relacionadas à administração, ciência, tecnologia, inovação e 

empreendedorismo. 

Foram detalhados os objetivos do projeto, bem como o que deveria ser feitos para 

que estes objetivos fossem alcançados. Tal fase envolveu a definição dos seguintes fatores: 

tema, público-alvo, formato de evento, atrações, infraestrutura, fontes de recursos, atividades 

a serem realizadas e equipes de trabalho. 

Até a entrega da primeira versão do projeto, no mês de junho, os grupos que 

desenvolveriam as atividades não tinham sido definidos, pois até então não havia nada mais 

concreto para que se dividisse os deveres de cada um. Com a confecção do pré-projeto foi 

possível dizer quais as prospecções mais relevantes até aquele momento para o andamento 

das atividades, ainda que em uma perspectiva superficial. Após essa primeira entrega foi 

necessário organizar os alunos em equipes, sendo elas marketing, patrocinadores, atrações, 

documentação, infraestrutura, sistemas, comunicação interna e financeiro. 
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A forma como os grupos foram divididos não foi tão satisfatória quanto o esperado, 

pois isso acabou sobrecarregando algumas pessoas, enquanto outras ficaram com menos 

obrigações. Isso refletiu na análise de redes sociais feita posteriormente pelo Professor Gilson, 

onde ficou clara a concentração de informações e relações em dois membros da equipe, os 

quais haviam ficado responsáveis pela parte de definição de atrações. Apesar do conhecimento 

da situação de concentração em poucas pessoas, não foram desenvolvidas ações efetivas para 

que se dispersasse as funções entre os demais membros, ficando os dois membros como 

responsáveis pela comunicação com os palestrantes, parceiros da prefeitura e negociações 

diretas com outros stakeholders. 

Foram feitas diversas atividades de rastreamentos posteriores ao primeiro pré-

projeto, até que se chegasse a definição de quais seriam os profissionais contatados, outras 

possíveis atrações que comporiam o e evento, a melhor forma de organizar os membros para 

o desenvolvimento das atividades, etc. O plano do projeto foi entregue no mês de julho, já 

com as atividades mais definidas, com as ideias mais fundamentadas, o que não impediu que 

ocorressem alterações. 

Foram definidos alguns indicadores para analisar o desenvolvimento do projeto, tais 

como tempo para tomada de decisões, participação dos membros nas reuniões, comunicação 

entre os membros, contatos e fechamentos com patrocinadores e parceiros. Infelizmente os 

indicadores não foram utilizados da forma como deveriam, pois não houve o registro formal 

das atividades que foram sendo executadas, nem a utilização dos indicadores para avaliação 

do andamento das atividades. 

Pode-se dizer que isso prejudicou o desenvolvimento do projeto, pois as ações eram 

realizadas mais por intuição dos acadêmicos do que por meio de métodos gerenciais de 

planejamento e controle. Isso não significa que não havia controle do que acontecia, mas que 

não era realizado o devido registro formal do porquê as atividades estavam sendo feitas, 

estando as decisões pautadas no debate e consenso do grupo sobre quem seria contratado para 

as palestras, quem poderia ser parceiro, como ocorreria a definição de quotas para patrocínio, 

dentre outros. 

Um exemplo do controle que foi realizado durante quase todo o projeto foram as 

reuniões semanais, que ocorreram desde o dia 19/06 até a semana de execução do projeto, 

inclusive no período das férias. As reuniões foram cruciais para as tomadas de decisões, por 

meio delas foi possível demonstrar para o grupo quais ideias foram surgindo, quais mudanças 

foram necessárias, como seriam divididos os grupos, quem ficaria responsável pelo que, quais 

os prazos para as entregas, e questões afins. 
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As atividades e reuniões realizadas foram documentadas através de atas e planilhas 

do Excel. Ainda, documentos, informações e tarefas foram postados no grupo da turma no 

Facebook e no Trello. Pautas das reuniões semanais eram anexadas no grupo da turma no 

WhatsApp. Todos os integrantes da turma possuíam acesso a todas as informações inerentes 

à realização do projeto. As informações foram documentadas e disponíveis em meios on-line, 

sendo assim qualquer alteração necessária era comunicada a todos os envolvidos. 

As reuniões facilitaram a comunicação entre os grupos, pois houveram diversas 

mudanças em relação as atrações que necessitaram de decisões conjuntas. Foi através das 

reuniões que ocorreram as primeiras decisões quanto aos palestrantes, onde os nomes 

escolhidos foram Dill Casella, André Alonso, Arthur Gubert e Dalmir Sant’anna, apresentação 

do coral de Pato Branco, além da escolha, pelo Centro Acadêmico (CA), dos representantes 

de RH das empresas Atlas Eletrodomésticos e Ambev. É preciso considerar que Dill Casella 

não havia sido contatado para verificar sua disponibilidade, o que justifica não estar presente 

no evento, sendo apenas um dos nomes levantados durante os rastreamentos. 

A primeira mudança das atrações foi a data da apresentação de Arthur Gubert, que já 

tinha outro evento marcado para a data prevista. Com isso, foi tomada a decisão de mudar a 

data em que ele se apresentaria, mantendo-o como um dos palestrantes. Posteriormente 

houveram outros problemas junto à empresa que o representava, o que culminou na cisão da 

parceria, e o palestrante deixou de fazer parte da agenda do evento. 

Com esse imprevisto o grupo precisou ir atrás de outras possibilidades, chegando no 

nome de Maurício Schneider, que foi aceito por todos e teve parceria fechada. Também foram 

necessárias diversas reuniões para a decisão sobre as apresentações nos bares, onde houve 

bastante dificuldades em fechar as parcerias com os locais, além das próprias pessoas que 

iriam se apresentar. Alguns locais acabaram não aceitando a utilização do espaço para o 

evento, o que acabou reduzindo para 2 o número de locais de apresentação. Dessa forma, as 

atrações tiveram que ser reduzidas, ficando em apenas 3 para os 2 locais. 

Ainda devido a mudança de data da palestra, teve-se a ideia da criação do Experience 

Talks, uma parte do evento voltada para compartilhar histórias de vida, troca de ideias, que 

não tinha um cunho tão acadêmico/técnico. As pessoas que seriam convidadas foram 

sugeridas em reunião, que contou com a aceitação de todos, e o grupo de atrações ficou 

responsável por fechar as parcerias. 

Na mesma reunião onde foi organizado o primeiro cronograma completo do evento, 

foram debatidas questões quanto a obtenção de recursos pelo grupo de patrocínio, e o 

gerenciamento da utilização desses recursos pelo grupo de marketing. Isso gerou diversos 
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embates, devido divergência de opiniões dos membros e a dificuldade inicial em se conseguir 

patrocinadores para o evento 

Dada a dificuldade em se chegar a um consenso, acabou se debatendo apenas as 

formas como os recursos poderiam ser distribuídos conforme cada situação, e ajustados 

conforme a equipe de patrocínio fechava novos negócios. A partir do momento em que os 

patrocinadores foram aderindo ao evento, necessitou-se de uma aproximação entre as equipes 

de marketing, patrocínio e financeiro, pois o controle das entradas e saídas de recursos deveria 

ser atualizada constantemente, de modo que se tivesse um panorama do andamento do projeto 

nesses aspectos. 

Além da atualização das informações nas reuniões, o grupo de WhatsApp foi 

fundamental para a comunicação, planejamento e gerenciamento do projeto. Por intermédio 

do grupo as informações eram atualizadas diariamente, conforme novos parceiros eram 

fechados, necessidade de presenças a reuniões externas, utilização dos sistemas de cadastro e 

certificados, decisões junto a coordenação do curso de Administração da UTFPR, divulgação 

do evento, dentre outras comunicações que foram sendo necessárias para ganho de eficiência 

e agilidade. 

Um dos assuntos mais debatidos em todas as reuniões foi o relacionamento entre os 

membros do grupo e comprometimento com o evento. Apesar da percepção da dificuldade em 

se engajar todos no desenvolvimento das atividades, não foram tomadas decisões estratégicas, 

ou que tivessem efeitos perceptíveis, para que os indivíduos mudassem suas posturas. Isso 

prejudicou o desenvolvimento tanto do planejamento, por aumentar o trabalho de busca por 

parte de alguns, quanto da execução do evento, pois não se tinha uma definição clara das 

tarefas e/ou responsáveis em cada dia. 

Abaixo segue o mapeamento de processos da Coordenação Geral. 
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4.3 CONTROLE E PLANEJAMENTO- AVALIAÇÃO 

Com relação aos resultados esperados com a realização do evento, pode-se dizer que 

estes foram alcançados, alguns até superaram as expectativas, principalmente resultados 

ligados a obtenção de patrocínios e público de algumas atrações. Alguns resultados apesar de 

satisfatórios não se enquadram necessariamente como bons, principalmente no quesito 

inscrição para as atrações e real comparecimento no evento. Grande parte das atrações 

esgotaram suas inscrições previamente no site do TECSUL, desta forma fora esperado que 

todas as atrações tivessem lotadas com o limite de pessoas, entretanto não foi o que aconteceu. 

Observou-se a ausência de muitos inscritos, com uma ressalva para a palestra do Jornalista 

Rafael Henzel, para a qual, na realidade, faltaram lugares. 

A priori os lugares escolhidos para a realização do evento satisfizeram as 

necessidades de espaço das atrações, bem como do público que participou. Não ocorreram 

falta de equipamentos com relação a infraestrutura necessária para o evento, somente alguns 

problemas técnicos com relação ao uso de microfones no SESI, mas que foram facilmente 

resolvidos pela organização. 

Em relação a divisão de pessoas e tarefas, realizada na semana anterior ao evento, 

pode-se dizer que auxiliou na orientação do que precisava ser feito, sendo uma ferramenta 

importante para que ninguém ficasse sem atividades, ou que alguma atividade fosse esquecida. 

É claro que nem tudo saiu como fora planejado, considerando alguns problemas com relação 

a entrada e registro das presenças durante as palestras de terça e quinta-feira, onde a 

quantidade real de pessoas nos locais foi superior ao registrado. 

Isso ocorreu devido à falta de comunicação prévia com a prefeitura, onde os alunos 

de alguns colégios não fizeram o registro da entrada conforme deveriam, sendo este um acordo 

feito com a Secretaria Municipal. Esta condição gerou certo transtorno na entrada para a 

palestra de Rafael Henzel, devido ao excesso de pessoas na porta de entrada da Sociedade 

Rural. 

Para que não ocorresse o mesmo problema na quinta-feira, a equipe responsável pelo 

sistema e certificados, em conjunto com demais membros da organização, definiram um local 

a parte para inscrições que precisassem ser feitas na hora. Além disso, as pessoas que estavam 

fazendo a leitura dos QR Codes foram organizadas de modo diferente, para que não 

houvessem mais participantes entrando sem registro. 
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5. IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Esta seção tem por objetivo apresentar os principais problemas encontrados no 

decorrer do evento, seja no planejamento do projeto, ou na sua execução. É preciso considerar 

que nenhum projeto se consolida sem antes passar por conflitos e mudanças. É importante 

transformar esses conflitos e mudanças em algo favorável ao projeto e que agregue valor, 

tanto em seu desenvolvimento, quanto em projetos futuros. 

Abaixo seguem os principais problemas identificados durante a execução do projeto, 

bem como as soluções encontradas pela organização. 

 

Palestras 

Problema: Soluções: 

Nas palestras do dia 25 de setembro ocorreu 

tumulto e desordem na recepção, muitos 

participantes das palestras acabaram 

entrando sem “ckeck-in” das inscrições 

(leitura do QR Code). 

No segundo dia de palestra estes problemas 

foram resolvidos, foi organizado um novo 

layout para a recepção, onde as inscrições 

ficaram em salas separadas e o mesmo 

colaborador que realizada ckeck-in de uma 

única palestra no primeiro dia, no segundo 

realizava a conferência das duas. 

 

Problema: Soluções: 

Informações e comunicações de forma 

desorganizada na recepção. Ocorreu a 

adversidade de vários integrantes 

responsáveis pela recepção repassarem 

informações diferentes aos voluntários, 

sobre o funcionamento da recepção. 

Em relação a delegação de funções e 

informações no segundo dia de palestras 

apenas um único acadêmico ficou 

responsável. 

 

Problema: Soluções: 

Problemas de atraso nas palestras no 

primeiro dia, devido a abertura feita pelas 

autoridades locais.  

Neste sentido não houve muito o que ser 

feito, precisou ser respeitado o cerimonial. 

 

Problema: Soluções: 
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Durante o evento na Sociedade Rural 

constatou-se a falta de lixeiros no salão 

principal.  

Para resolução desta necessidade foram 

retirados os lixeiros adicionais dos banheiros 

e foram dispostos no salão principal. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Problema: Soluções: 

Demora para resposta do agente em relação 

ao Palestrante Arthur Gubert  

Tendo em vista a demora para a resposta do 

agente em relação ao Palestrante, o grupo de 

atrações resolveu rastrear e entrar em 

contato com outras agências e palestrante 

para um plano B. 

 

 

Problema: Soluções: 

Problemas técnicos de documentação com 

os agentes do palestrante Rafael Henzel 

devido a burocracia existente na UTFPR.  

 

Para tanto foram realizadas diversas ligações 

para conseguir todas as documentações do 

respectivo palestrante. 

 

Problema: Soluções: 

Problema de agenda com Rafael Henzel em 

virtude da narração do jogo da Chapecoense 

no dia 24/09. Devido a mudança proposta 

pela CBF da data do jogo da Chapecoense na 

arena Condá para o dia 24/09, impossibilitou 

que o palestrante pudesse comparecer no 

evento na segunda-feira (24/09). 

 

Com isso houve a necessidade da inversão 

das atrações dos dias 24 e 25 de setembro, 

para tanto, foi preciso a negociação com os 

palestrantes do dia 24, além de os 

acadêmicos Renato e Bianca locomover-se 

até a cidade de Chapecó-SC para garantir a 

participação do palestrante Rafael no evento 

terça-feira (25/09). 
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Problema: Soluções: 

Contratempos com a logística do Maurício 

Schneider, tendo vista que o mesmo teria um 

evento em São Paulo no dia 28/09 as 9 horas 

e sua palestra ocorreria em Pato Branco dia 

27/09. 

Tendo em mente que o mesmo teria um 

evento em São Paulo no dia 28/09 as 9 horas 

e não possuindo voo com saída de Chapecó 

em horários que se adequassem aos dois 

eventos, a solução encontrada foi a 

disponibilização de um carro com motorista 

pela UTFPR, para levar o palestrante na 

mesma noite para Curitiba para assim 

embarcar no voo as 05:30 da manhã e desta 

forma chegando a tempo no evento em São 

Paulo. 

 

 

 

Divulgação 

Problema: Soluções: 

Folders já haviam sido confeccionados com 

a data definida anteriormente. 

Não havia muito o que ser feito, somente na 

entrega dos mesmos a explicação da 

mudança e o erro existente no folder.  

O período das inscrições já havia começado 

e haviam algumas pessoas inscritas. 

A solução encontrada foi o envio de e-mail 

para os inscritos, informando a alteração. 

 

Comercialização de bebidas 

Problema: Soluções: 

As bebidas foram entregues em temperatura 

ambiente, porém o combinado foi que as 

mesmas deveriam ser entregues resfriadas. 

A única solução encontra foi solicitar mais 

um saco de gelo para resfriar as bebidas a 

tempo das palestras. 

Ao final do primeiro dia de palestra foram 

retiradas as bebidas restantes da térmica de 

gelo e levada a câmara fria que manteve a 

temperatura das bebidas até o segundo dia de 
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palestra, desta forma, não sendo necessário 

a solicitação de mais sacos de gelo.  

 

Recepção e Certificados 

PROBLEMA RESOLUÇÃO 

Filas para o Check-in  Posicionamento, forma de recepção e leitura dos 

QR Code se deu de maneira diferente, onde eram 

feitas filas de voluntários que faziam o check-in 

para todas as palestras e ainda haviam os 

voluntários que desempenhavam a função de 

“papa fila”, ou seja, quando o fluxo era maior 

algumas pessoas iam diretamente nas filas e 

faziam o check-in para despachar os 

participantes. 

Voluntários perdidos sem saber o que 

fazer 

Para evitar que informações erradas fossem 

repassadas aos voluntários ou ainda 

provocassem dúvidas foi esclarecido que eles 

somente deveriam seguir as orientações do grupo 

de sistemas e que qualquer dúvida ou informação 

diferente fossem repassadas ao líder do grupo. 

Participantes sem inscrição Em relação a vinda das escolas no segundo dia 

de palestras, foram solicitadas diretamente com 

os professores lista de presença para que o 

número de participantes pudesse ser 

considerado. 

 

 

6. RECOMENDAÇÕES PARA PROJETOS FUTUROS 

O TECSUL é um evento consolidado, entretanto ainda observamos uma baixa 

aceitação de outras universidades e dos próprios cursos da UTFPR no momento de haver uma 

integração para o incentivar seus acadêmicos a participar das atividades. Para os próximos 
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eventos é de grande importância se houvesse uma reunião entre os responsáveis por cada 

departamento dos cursos da UTFPR e de outras faculdades. Desta forma questionar possíveis 

atividades ou assuntos que poderiam ser abordados nas palestras, para assim atingir uma 

quantidade maior de acadêmicos. 

Mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial que tem como objetivo 

identificar as informações, o fluxo, as partes envolvidas, capacidades, competências e recursos 

para atender todos os componentes necessários fazendo com que todas as atividades saiam 

conforme o planejado. Foi utilizado aplicativo para acompanhar o andamento das atividades 

de cada grupo. Entretanto nele não tem como observar o fluxo das atividades, desta forma 

recomenda-se desenvolver o mapeamento no início do projeto e ajustando ele conforme o 

projeto vai se desenrolando. Assim todos envolvidos entenderão melhor o fluxo de cada 

atividade e desta forma quando aparecer um problema saber como quem fala. 

Para os próximos eventos é recomendável que durante a visita do pessoal responsável 

pela estrutura, faça um esboço do layout, desta maneira já tentar identificar algum problema 

que possa gerar durante o evento. Na palestra com o jornalista Rafael Henzel, o público 

presente foi maior do que o esperado, por consequência acumulou fila e a organização correta 

na hora de fazer check-in ou inscrição. Para não acontecer novamente recomendasse separar 

o local de check-in com o local de inscrições, está foi a solução que encontramos na segunda 

noite de palestras e que ficou melhor organizado. 

Para um bom desempenho do projeto, é de suma importância participação e interação 

de todos, tendo em vista que alguns não interagiram muito durante o processo da organização 

do evento, entretanto na semana que se precisou da entrega total, todos se envolveram. 

Entretanto esse envolvimento poderia ter acontecido desde o início e uma forma de corrigir é 

ter uma pessoa ou mais, responsável para fazer está integração, e o que pode acontecer esta 

individualidade das pessoas pode acontecer por uma atitude vindo dos líderes. 

Em relação ao sistema recomenda-se a utilização do sistema Sympla, pois esse 

sistema atingiu todas as necessidades do grupo. Recomenda-se ainda a interação da equipe 

com o responsável pelo sistema para que não haja dúvidas quanto ao uso do sistema durante 

o evento. 

É necessário reunir voluntários com antecedência para que não haja problemas 

posteriores, realizando a seleção, coletando todos os dados de cada um (nome completo, 

telefone, e-mail, RA ou CPF, disponibilidade de tempo), considerando ainda que deverá ser 

realizada uma reunião com os voluntários com uma ou duas semanas de antecedência para 

explicar e realizar uma reunião para explicar tudo sobre o evento: o que é, o cronograma, 
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explicar os locais de cada palestra, os horários, além de realizar treinamentos quanto ao uso 

do sistema nos smartphones e notebooks (solicitar o download do aplicativo anteriormente a 

reunião). 

Dividir tarefas entre os participantes do grupo, responsabilizando cada um de acordo 

com as tarefas necessárias. 

Organizar os voluntários na leitura do check-in de forma que possuam o controle da 

entrada, sem que haja aglomerações e que não passe ninguém sem realizar o check-in. Para o 

caso de haver mais de uma palestra no mesmo dia recomenda-se que todos realizem a leitura 

dos códigos de ambas as palestras, sem fazer divisão de filas para cada palestra. 

É importante haver notebooks em um lugar estratégico para que as pessoas que forem 

à palestra sem cadastro, elas possam efetuar o cadastro com as pessoas no notebook. 

7. FEEDBACK  

 

7.1 FEEDBACK DO PÚBLICO 
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7.2 FEEDBACK DOS PALESTRANTES 

 

“Parabéns pelo evento, estava demais! Tudo muito bem organizado. Obrigado pela 

oportunidade, Pato Branco é demais! ” Mauricio Schneider. 

“Foi um agradável momento [...] a TecSUL 2018, realizada em Pato Branco, reuniu 

mais de 800 participantes e oportunizou positivas trocas de experiências. Excelente dia 

mágico! ” Dalmir Sant’Ana. 

“Parabéns pelo evento, foi muito bacana! ” Luciana Kele Dorini. 
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