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Objetivo: O projeto teve por objetivo mapear e retratar os aspectos críticos que
configuram o momento motivacional dos funcionários da organização através da
apuração de seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações. Além disso,
buscou realizar um diagnóstico organizacional e traçar indicativos para a organização
dos aspectos levantados e possíveis intervenções. Metodologia: Esse trabalho
constitui-se como um projeto de extensão vinculado ao curso de Psicologia do
Unileste-MG. Como contribuintes do Projeto, tivemos a participação da coordenadora
e demais funcionárias de uma creche localizada na Cidade de Timóteo. As atividades
foram realizadas no período de 13 de abril a 11 de maio de 2010, nas terças feiras, de
16 às 17 horas.  Após mapear os problemas existentes no dado contexto institucional,
aliou-se teoria a prática, e pode-se analisar, diagnosticar, planejar e executar processos
de gestão de pessoas, considerando - antes de qualquer coisa - as implicações para o
desempenho e o bem-estar desses indivíduos e dessa organização como um todo.
Assim, procurou-se discutir a importância do trabalho em equipe e os casos específicos
que elas acreditavam trazer-lhes desconforto nas relações. As intervenções se deram
através de técnicas de dinâmicas de grupo, rodas de conversas e discussões, que
buscavam reflexões a cerca de como melhorar a qualidade do relacionamento
interpessoal dentro dessa equipe. Resultados: Uma vez discutidas entre as
extensionistas algumas propostas de sugestões para um melhor funcionamento do dado
contexto organizacional, as mesmas foram apresentadas à coordenadora e funcionárias
da creche em um encontro em que todas estavam presentes. Assim, as participantes
ficaram cientes que se trata de sugestões para um melhor relacionamento entre elas, e
não de medidas a serem obrigatoriamente tomadas. As demandas apresentadas que não
remetem à área trabalhada, não sofreram intervenções. Essas foram somente ouvidas e
encaminhas para outros setores. Os resultados apontaram que as reflexões em torno
dos objetivos foram alcançadas, demonstrando que houve, neste sentido, uma
conscientização de todas acerca da importância dos aspectos trabalhados para um
melhor relacionamento interpessoal. Conclusão: O trabalho permitiu adentrar no
cenário organizacional e, através das demandas, pode-se mapear os problemas
existentes na instituição, tal como analisar, diagnosticar, planejar e executar processos
de gestão de pessoas, considerando o bem-estar dos indivíduos. Assim, houve
participação satisfatória do grupo e conscientização da importância de um melhor
relacionamento interpessoal.
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