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Porto Alegre, 08 de junho de 2016. Entrevista com Julyano José Poeckel Dias a cargo da
pesquisadora Priscila Vaz Domingos, para o Projeto Garimpando Memórias do Centro de
Memória do Esporte.
P.D. – Te agradeço Julyano, pela colaboração para o nosso Projeto, e gostaria de te
perguntar: quando e como iniciou o teu envolvimento com o Programa Segundo Tempo?
J.D. – Eu estava cursando graduação em Administração de Empresas e surgiu essa
oportunidade para seleção, achei interessante por fazer parte da equipe administrativa, essa
função estava mais ou menos relacionada ao meu objetivo.
P.D. – E quais são as funções que tu desempenhas hoje no Programa Segundo Tempo?
J.D. – Equipe administrativa no setor de compras.
P.D. – Quais são as atividades que contemplam a tua função?
J.D. – As minhas atividades estão relacionadas ao processo licitatório, organização de
materiais e demais situações relacionadas, junto às equipes colaboradoras.
P.D. – E qual é o Projeto que tu estás vinculado?
J.D. – Equipe administrativa do Projeto Segundo Tempo.
P.D. – E tu já participou de algum processo de capacitação?
J.D. – Sim, eu participei de algumas em Brasília, mas geralmente para auxiliar em algum
problema, alguma situação que estava ocorrendo, nunca do processo todo, da aula, da
capacitação em si.
P.D. – E a tua opinião sobre o processo de capacitação?
J.D. – Como eu nunca participei da aula completa eu acredito que não teria como avaliar.
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P.D. – E quais são os pontos positivos que tu podes destacar do Programa?
J.D. – Os pontos positivos como um programa social, seria auxiliar o jovem a ter acesso a
pratica do esporte, esse seria o ponto positivo.
P.D. – E as dificuldades, tu conseguiria encontrar alguma, os limites que o Programa
encontra?
J.D. – Algum processo burocrático, com questões de prazo ou problema com algum
fornecedor, nesse sentido.
P.D. – E na tua opinião, o Programa Segundo Tempo, cumpre o programa de inclusão
social que se propõe?
J.D. – Eu acredito que sim, a equipe administrativa da o suporte para que esse objetivo
final se cumpra, para que ele seja alcançado.
P.D. – E na tua opinião o que é possível fazer para o programa se qualificar cada vez mais?
J.D. – Melhorar o espaço físico do local de trabalho, a ampliação desse espaço ajudaria
bastante.
P.D. – E tu acha que tem alguma consideração a mais algum aspecto que a gente não
contemplou nessa nossa conversa que tu gostaria de deixar registrado?
J.D. – Não, tudo ok.
P.D. – Está bom, muito obrigada Julyano.
J.D. – Ok, muito obrigado.
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