
 Uma vez por ano, um seleto grupo de empresas, estudantes e líderes acadêmicos de todo o 
país se reúnem para mostrar como a ação empreendedora e o compartilhamento de 
experiências estão transformando vidas para criar um futuro melhor. Este é o seu convite 
para se juntar aos líderes do presente e do futuro nesta  experiência única de competição, 
colaboração e celebração... 
 

 

COLABORAÇÃO 

 

Conheça os líderes de Ação.Empreendedora que estão desafiando o 
Status quo.  
 

Através de diversas perspectivas, focamos no poder positivo dos negócios, inovação e na ação 
empreendedora para abordar as questões mais importantes que afetam o mundo. A energia 
criada quando os líderes empresariais se encontram com  os estudantes Enactus é a principal 
energia motivadora para impulsionar novas ideias.  

 

COMPETIÇÃO 

 
Tenha a experiência do Campeonato Nacional Enactus Brasil 2016 ao 
compartilhar ideias, inspirar inovação e possibilitar o impacto global.  
 

Os times de Universidades Enactus em todo o país passaram o ano transformando ideias em 
ação, trabalhando para melhorar a vida de muitas pessoas. Cada um desses times irá apresentar 
seus projetos de empoderamento de comunidades, que não estão apenas fazendo a diferença 
no mundo, mas ao mesmo tempo desenvolvendo nos líderes do futuro, os estudantes, a 
importância da Responsabilidade Social. Como um juiz oficial do Campeonato,você vai participar 
juntamente com um seleto grupo de executivos, de uma avaliação da eficácia dos esforços dos 
Times, desafiando-os a chegar ainda mais longe. 

 

CELEBRAÇÃO 

 
Celebre a diversidade de culturas, abundância de ideias e a sinergia de 
lideranças para um bem comum.  
 

Durante o evento, você irá conhecer a emoção e paixão de um grupo de pessoas que estão 
pessoalmente investido umas nas outras e na vida das pessoas as quais seus trabalhos estão 
impactando. Junte-se a nós ao reconhecer, encorajar e celebrar  essas açoes e a infinidade de 
possibilidades de um real progresso humano. 
 

 

 

AGENDA 

 

   Quinta-feira, 7 de Julho 

 Cerimônia de Abertura  

 Fórum “Nós somos 
Enactus”  

 Rodada de Abertura  

 Liga Rookie 
 
   Sexta-Feira, 8 de Julho 

 Feira de Carreiras  

 I Simpósio de 
Empreendedorismo Social 
Enactus Brasil 

 Rodada Final 

 Cerimônia de Premiação   
 
 

 
 

INSCREVA-SE  

 
   Acesse: Enactus.org.br 
 
 
 

 

7 – 8 JULHO, CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ 
#CNENACTUSBR2016 

BRASIL 

CAMPEONATO  

NACIONAL 2016 

VENHA VIVENCIAR A EXPERIÊNCIA DA 

AÇÃO EMPREENDEDORA. 


