
UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UNIME 

DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO 

DISCENTES (NOME COMPLETO) CONTRIBUIÇÃO PARA A ATIVIDADE (MARQUE UM X)  
1. 1.      (   ) grande     (    ) pequena    (    ) não contribuiu 

2. 2.      (   ) grande     (    ) pequena    (    ) não contribuiu 

3. 3.      (   ) grande     (    ) pequena    (    ) não contribuiu 

4. 4.      (   ) grande     (    ) pequena    (    ) não contribuiu 

5. 5.      (   ) grande     (    ) pequena    (    ) não contribuiu 

6. 6.      (   ) grande     (    ) pequena    (    ) não contribuiu 

Obs: máximo de seis (6) pessoas por grupo. 

ATIVIDADE  1 

ESTUDO DE CASO nº 1     Uma Organização sem Fins Lucrativos 

A diretoria de uma organização local sem fins lucrativos, que arrecada e compra alimentos para distribuí-los 
à população carente de Lauro de Freitas, está realizando sua reunião de diretoria do mês de agosto. Na sala 
de reunião, estão Bete Sena, presidente, e dois outros membros da diretoria, Rosana Alencar e Estevão 
Mendes. Bete anuncia:  — Nossos fundos estão quase no fim. As demandas do banco de alimentos e da 
cozinha de sopa estão aumentando. Precisamos descobrir um modo de levantar mais fundos.  
 — Precisamos de um projeto para levantar fundos  — responde Rosana.  
Estevão sugere:  — Não podemos pedir que o governo local aumente os fundos destinados a nós? 
 — O governo está no limite. Eles podem até cortar nossos fundos no ano que vem  — responde Bete.  
 — De quanto precisamos para este ano?  — pergunta Rosana.  
 — De cerca de R$ 360 mil  — responde Bete.  — E vamos precisar desse dinheiro em mais ou menos dois 
meses.  
 — Necessitamos de muita coisa além de dinheiro. Precisamos de mais voluntários, mais espaço para 
estoque e outra geladeira para a cozinha  — afirma Estevão.  
 — Bem, acho que podemos incluir tudo isso no projeto de arrecadação de fundos. Vai ser divertido!  — 
Afirma Rosana, entusiasmada.  
 — Este projeto está crescendo. Nós nunca iremos termina-lo a tempo  — diz Bete.  
Rosana responde:  — Vamos descobrir um modo de realiza-lo. Sempre conseguimos.  
 — O que precisamos é mesmo de um projeto? O que vamos fazer no próximo ano, outro projeto?  — 
Pergunta Estevão.  — Além do mais, estamos com dificuldades para conseguir voluntários. Talvez devamos 
pensar em como trabalhar com menos fundos. Por exemplo, como podemos conseguir mais doações 
regulares de alimento para não termos de comprar tanta comida? 
 Rosana se empolga:  — Ótima ideia! Você cuida disso, enquanto nós tentamos levantar fundos. Não 
podemos deixar nada de lado.  
 — Vamos com calma  — diz Bete.  — Essas ideias são todas muito boas, mas temos fundos limitados, 
poucos voluntários e uma demanda crescente. Precisamos fazer alguma coisa para garantir que não 
tenhamos de fechar as portas em dois meses. Acho que todos concordamos que precisamos tomar uma 
iniciativa. Mas não estou bem certa de que todos concordamos sobre o objetivo.  
 
PERGUNTAS (devem ser respondidas em folha pautada e entregues em anexo a esta folha): 
  

1. Quais foram as necessidades identificadas no caso? 
2. Qual é o objetivo do projeto? 
3. Quais partes interessadas foram identificadas no caso? 
4. Quem é o cliente no caso? 
5. Faça um gráfico do ciclo de vida para este caso, identificando as quatro fases do projeto e possíveis 

atividades a serem realizadas neste projeto em cada uma das fases (pelo menos duas atividades em 
cada fase).  


