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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O projeto social que foi executado foi
proposto pelo professor coordenador do curso, Prof. Msc. Joneval Gomes Zanella, que teve a
ideia de aliar a teoria aprendida em sala de aula com a prática e a vivência de executar um
projeto. Este projeto tinha como objetivo atender as demandas sociais a quais o grupo iria até
uma entidade de assistência social e iria buscar uma necessidade dessa entidade.
MATERIAL E MÉTODOS:Durante a disciplina e etapa de iniciação foraminiciadas as
conversas com a Sra. Elaine Prigol, coordenadora da ENCA (Entidade de Assistênciaàs
Crianças e Adolescentes) que fica localizado no bairro Belo Horizonte em Caxias do Sul-RS.
Após uma breve conversa, a coordenadora nos levantou um problema que afetava diretamente
as oficinas e as atividades dentro do laboratório de informática, que estava montada, mas não
tinha suas atividades em pleno funcionamento em função da falta de manutenção nos
computadores presentes. Este problema afetava as crianças que por sua vez, não podiam
executar as tarefas completamente, pois na maioria das vezes precisavam dividir o uso com
dois ou mais colegas da turma. Durante a iniciação a equipe do projeto decidiu em ampliar a
necessidade da entidade e foi descido que o objetivo geral era revitalizar a sala toda sem
nenhum custo para entidade, com o intuito de oferecer uma sala mais agradável para os alunos
e professores. Ao longo da disciplina efetivamos todos os documentos necessários para firmar
a parceria com a entidade e levantando todos os detalhes necessários para realizar o escopo do
projeto. Após o término da disciplina de iniciação, iniciamos a disciplina de planejamento
onde começamos a buscar e fechar parcerias de empresas do ramo de forma voluntaria e de
lojas para o fornecimento de forma de doação dos materiais, como também foi realizado todo
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o plano de gerenciamento do projeto com todos os detalhes sobre cada tarefa do projeto e suas
atribuições no cronograma. No período das atividades de planejamento obtivemos o
conhecimento de uso do software MS Projetc, onde podemos detalhar o tempo de cada
atividade e suas durações. Mesmo sem haver custos a entidade foi realizada uma estimativa de
custos de todo o projeto. Completo todo o planejamento e encerrado a disciplina começamos a
fase de execução, controle e monitoramento, onde as duas disciplinas separadas faziam o
acompanhamento dos projetos em paralelo,enquanto o grupo colocava em prática as etapas
que foram planejadas anteriormente. As tarefas foram todas executadas nos sábados para não
afetar o cronograma e a rotina dos alunos. A revitalização contou com conserto das paredes,
pintura das paredes em uma nova cor, reforma na parte elétrica, nova estrutura de rede lógica,
reconfiguração de computadores e alteração do layout da sala. Com o passar das aulas, por
iniciativa dos professores houve uma mudança no cronograma onde estendemos a duração das
atividades para que ficasse compatibilizado com o cronograma das aulas em sala. No final das
execuções, após algumas conversas com o Elaine realizamos mais uma ampliação no prazo
para que a atividade da reforma elétrica encaixasse na semana de férias escolares da entidade.
Na volta das férias os alunos já puderam desfrutar de uma nova sala de informática totalmente
revitalizado. No final de todas as etapas e após a assinatura dos aceites das tarefas e do
encerramento do projeto foi realizado um levantamento de lições aprendidas para futuros
projetos, tais como melhor envolvimento de empresas que doassem o material, onde tivemos
um risco eminente mas como planejado tratamos e resolvemos a questão antes de afetar o
projeto. No dia 26/08/2017 a entidade recebeu a equipe do projeto, juntamente com o
professor Joneval, onde foi realizado a entrega formal da sala. CONCLUSÃO: Após todo o
desfecho do projeto e dado por encerrado oficialmente, percebemos como entidades sociais
carecem de pessoas que articulem melhorias para o bem das pessoas que frequentam. Em
depoimento da coordenadora, ela nos contou que teria que passar o ano inteiro para realizar a
metade dos objetivos do projeto, pois a busca por pessoas que se engajam na causa social é
cada dia menor. Podemos aprender a executar um projeto e fazer o bem a dezenas de crianças
foi o nosso maior triunfo no curso.
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