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1. Objetivos 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAP/ONU), em 2050 o 

planeta será o lar de mais de 9 bilhões de pessoas. O aumento da população infere consequentemente no 

aumento da produção alimentar no mundo para suprir as necessidades de seus habitantes. Hoje o Brasil é 

reconhecido como um grande exportador de alimentos, contando com uma significativa área de produção, o 

que garantiu o aumento da produção em 371% entre 1997 e 2013. Embora possua esse reconhecimento, 

alimentar o mundo não é tarefa fácil. Segundo especialistas, sem o uso de defensivos agrícolas, em cerca de 

15 dias o Brasil enfrentaria crises de desabastecimento de determinados produtos. Também ocorreria a alta 

de preços de muitos alimentos, que teriam oferta reduzida, contribuindo para o crescimento da inflação 

[ANDEF,2014]. 

A Nufarm aparece nesse cenário como uma das maiores fabricantes de defensivos agrícolas do mundo, 

presente em 100 países, fornecendo produtos de qualidade, mundialmente conhecidos e utilizados. 

Tendo em vista sua importância para o desenvolvimento da agricultura no país nos próximos anos, assim 

como seu papel na sociedade, a NUFARM se une mais uma vez à Enactus Brasil através do Prêmio Nufarm 

e Consciência e Ética no Agronegócio, apoiando através dessa parceria, projetos que proporcionem o 

desenvolvimento da produção agrícola e assistência a produtores locais nos estados do Ceará e pela primeira 

vez agora Rio Grande do Sul. 

2. Agenda 

O Prêmio Nufarm 2016 será realizado no dia 11 de dezembro no Gran Mareiro Hotel, Rua Oswaldo Araújo, nº 100. A 

seguir, segue a agenda do evento, ainda sujeita a modificações 

 

Sexta-Feira, 11 de Dezembro 

Horário Evento Localização 

11:00 - 14:00 Credenciamento Foyer de Eventos- 1 andar 

12:00 – 13:00 Almoço Top to Future Top* Salão José de Alencar 4 

13:00 – 15:00 Feira de Carreiras Nufarm Foyer de Eventos- 2 andar 

15:00 – 16:30 Cerimônia de Abertura e Special Session Nufarm Salão José de Alencar 1,2,3 

16:30 – 18:30 Apresentação dos Times Salão José de Alencar 1,2,3 

18:30 – 19:00 Coffe Breack Foyer de Eventos- 2 andar 

19:00 – 19:45 Cerimônia de Premiação Salão José de Alencar 1,2,3 

 

*Somente Para alunos inscritos no almoço. 
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3. Participação dos Times 

 

Todos os Times ativos e participantes da Parceiria Nufarm Consciência e Ética no Agronegócio & Enactus 

Brasil, TEM PARTICIPAÇÃO MANDATÓRIA, independentemente do tempo de fundação. A Enactus Brasil 

encoraja que mesmo os Times com projetos em fase inicial participem da experiência do Prêmio, para 

desenvolver as habilidades e receber um importante feedback sobre os projetos desenvolvidos. 

 

Caso o time esteja na situação citada, e decida por não competir, a Enactus Brasil averiguará o 

caso, podendo aplicar como penalidade a não participação nos editais nos ciclo 2016-2017. O time 

também não poderá ser premiado em nenhuma outra categoria do campeonato nacional 2017. 

 

4. Inscrições 

 

As inscrições terão início no dia  de 31 de Outubro de 2016 e serão finalizadas no dia 30 de novembro 

de 2016. Os Times deverão submeter suas listas de membros participantes pelo link 

https://enactusbrasil.typeform.com/to/YLpR4n  . Cada membro fará sua inscrição, certifiquem-se de 

ter todos os dados de cada um dos participantes (Nome, RG, Telefone e Email do líder do time e Professor 

Conselheiro, nome e RG dos demais membros, Nome RG e E-mail dos observadores).  

Dia 20 de novembro, deverá ser feita a indicação do BAB para concorrer como BAB do Ano, a indicação 

dos 5 alunos para o Almoço Top to Future Top e o envio da Foto Para o Concurso “Foto Destaque 2016”. 

Essa foto será utilizada durante o evento como imagem institucional da Parceria e será divulgada em todos 

os meios de comunicação Enactus Brasil e Nufarm (esse procedimento será solicitado via e-mail para o líder 

do time).  

 

 

 

 

4.1 Times Competidores 

Os Times competidores terão a cota de 25 vagas, incluindo Estudantes Enactus e Professores 

Conselheiros. Os Professores Conselheiros devem esforçar-se para comparecer ao Prêmio Nufarm 2016 

juntamente com seus estudantes, já que são essenciais para o sucesso dos Projetos e atividades dos seus 

Times. 

Os Times competidores terão ainda uma cota de 8 observadores cada um. Estas vagas poderão ser 

preenchidas por membros do Business Advisory Board, Enactus Alumni, amigos e familiares, entre outros. 

Caso o time deseje, poderá utilizar essas cinco vagas adicionais para incluir Estudantes Enactus e 

Professores Conselheiros. 

https://enactusbrasil.typeform.com/to/YLpR4n
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Times que tenham interesse em vagas remanescentes deverão manifestá-lo para o e-mail 

cmoura@enactus.org . A Enactus Brasil fará uma distribuição igualitária das vagas remanescentes entre os 

Times competidores que as requisitaram e no dia 1 de dezembro de 2016, entraremos em contato para 

informar quantas vagas extras o time terá.  

5.2 Times observadores  

 

Times que não participarão do Campeonato Nufarm 2015 como competidores somente conseguirão 

inscrever 15 membros, entre Professores Conselheiros e Estudantes Enactus. 

Times que tenham interesse em vagas remanescentes deverão manifestá-lo para o e-mail 

cmoura@enactus.org . A Enactus Brasil fará uma distribuição igualitária das vagas remanescentes entre os 

Times competidores que as requisitaram e no dia 1 de dezembro de 2016, entraremos em contato para 

informar quantas vagas extras o time terá.  

 

 

 

5. Documentação Necessária e Credenciamento 

 

Os documentos necessários para os Times submeterem à Enactus Brasil no ato do credenciamento:  

 Relatórios Parciais e Finais 

Será solicitado aos times a entrega dos relatórios de atividades do mês de outubro e outro do mês de 

dezembro, para manter registradas as informações sobre as atividades realizadas. Os relatórios servirão 

como uma ferramenta de mensuração de forma a medir a evolução do projeto, facilitar o acompanhamento, 

assim como a avaliação e julgamento das propostas. ( 2 copias de cada)  

 

 

6. Critério Nufarm de Avaliação dos Projetos  

 

Durante o Prêmio, cada time apresentará os projetos que desenvolveu durante o Ciclo Enactus 2015-2016 

(Agosto 2015 - Novembro 2016). Os Times farão isso entregando um Relatório Anual e fazendo uma 

apresentação multimídia ao vivo para uma banca de Juízes composta por um diverso grupo de executivos e 

empresários. Os Juízes definem a pontuação de cada time de acordo com o Critério Nufarm de avaliação, 

desenvolvido pela Enactus Brasil e Nufarm. As equipes vencedoras receberão troféus e premiações em 

Dinheiro. 

 

 

mailto:cmoura@enactus.org
mailto:cmoura@enactus.org
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6.1 Critério Nufarm de avaliação 

 

Qual Time Enactus foi mais eficiente e eficaz no desenvolvimento do Projeto da Parceria Enactus 

Brasil & Nufarm. 

 

6.2 Elementos do Critério Nufarm 

 

a) Qual o nível de criatividade/originalidade no conceito do projeto? 

b) Qual o nível de importância do projeto para comunidade? 

c) Quão efetiva foi a transferência de conhecimentos sobre o uso correto dos agro defensivos? 

d) Quão efetivo e proativo o time foi ao realizar visitas e treinamentos na comunidade? 

e) Quão efetivo o time foi em impactar o maior número de pessoas (considerar o impacto direto 

e indireto)? 

f) Qual o nível de preocupação do time com indicadores de resultados? 

g) Quão bem sucedido foi o time em gerar alcance de mídia / divulgar o projeto? 

h) Qual o nível de melhoria na qualidade e padrão de vida dos beneficiados? 

i) Como pode ser avaliada a sustentabilidade do projeto a longo prazo? 

j) Em geral, quão claro foi a apresentação? 

6.3 Apresentando os Projetos 

A seguir, algumas sugestões para serem usadas para mensurar os projetos.   

 

Exemplos para a mensuração dos projetos: Se um time desenvolve um plano de aula para 

estudantes e apresenta-o para oito classes diferentes, o time não realizou oito projetos, mas aplicou 

o mesmo projeto oito vezes. 

  

Exemplo de mensuração de horas de envolvimento: João e Maria trabalharam juntos 10 

horas no ‘Projeto X’ cada um (um total de 20 horas de envolvimento dos estudantes). José trabalhou 

oito horas e Ana trabalhou seis horas, também no ‘Projeto X’ (um total de 14 horas de envolvimentos 

dos estudantes). O total de horas de envolvimento dos estudantes no ‘Projeto X’ é 34 horas. Esse 

time deverá considerar e reportar para o ‘Projeto X’ um total de quatro estudantes envolvidos e 34 

horas dedicadas ao desenvolvimento do projeto. 

 

Exemplo de impacto Direto e Indireto: O time trabalhou com duas lojas para melhorar o modelo 

de negócios, aumentar as vendas e possibilitar a contratação de 5 novas pessoas.  

Impacto direto: 2 pessoas (os donos das lojas); 
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Impacto indireto: 10 pessoas (os 5 empregados de cada loja que foram contratados depois das 

melhorias).  

O Time trabalhou com um empreendedor para o desenvolvimento de um negócio, que atende 500 

pessoas com um serviço de entrega a preços acessíveis em uma comunidade.  

Impacto direto: 1 pessoa (o empreendedor); 

Impacto indireto: 500 pessoas (que compraram o serviço). 

  

6.4 Divulgação e Mídia 

A seguinte abordagem deve ser usada pelos Times Enactus para mensurar e demonstrar os 

resultados com divulgação e mídia. 

 

Alcance: O número estimado de famílias ou pessoas diferentes (não-duplicadas) que estavam 

assistindo um canal específico pelo menos uma vez, por cinco minutos em uma semana do 

período de tempo a ser reportado. Para mídia impressa, considere a circulação. 

Frequência: O número médio de vezes que diferentes telespectadores (ou leitores) foram 

expostos ao cronograma de anúncios ou programas. 

Visualizações brutas: O número médio de pessoas que viram (ou leram) no momento que o 

anúncio estava sendo veiculado, multiplicado pelo número de vezes que o anúncio ou programa 

foi veiculado. 

  

(Alcance x Frequência = Visualizações brutas) 

 

7. Formato do Campeonato 

 

7.1 Relatório Anual 

Cada time Enactus competidor é solicitado a criar um Relatório Anual escrito sobre os seus projetos e 

atividades. Os Relatórios Anuais são limitados a duas páginas no tamanho A4 (ou uma folha frente 

e verso). Caso o relatório não esteja dentro das especificações, o time não poderá competir no 

campeonato (poderá apresentar, mas não poderá se classificar). 

Se o time usar uma capa ou contracapa (na frente ou no verso do Relatório Anual), esta será contada 

como uma das quatro páginas permitidas. Os Relatórios Anuais são distribuídos aos Juízes durante o 1 

minuto de configuração dos equipamentos, descrito abaixo. Os Times precisarão enviar para o e-mail 

cmoura@enactus.org o relatório pronto em formato de word para que seja impresso pela Enactus 

Brasil até dia 30 de novembro de 2016, impreterivelmente, caso não seja identificado o envio, A 

mailto:cmoura@enactus.org
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Enactus Brasil se reserva no direito de imprimir somente a última pagina do relatório de 

atividades do time, que será utilizada como relatório anual.   

 

a. Apresentação 

Cada time competidor terá um período de 15 minutos para sua apresentação (verbal e audiovisual). 

Depois que o Professor Conselheiro e o time são formalmente introduzidos, este período será 

precisamente dividido da seguinte forma: 

 

• Configuração (1 Minuto) 

O time terá 1 minuto para distribuir cópias do seu Relatório Anual para os Juízes e para 

preparar/organizar a sala para a apresentação (configuração dos equipamentos, checagem da 

iluminação, etc). 

 

• Apresentação ao vivo (10 Minutos) 

O time terá 10 minutos para fazer uma apresentação audiovisual ao vivo para os Juízes. Os Times 

não são obrigados a usar todo o tempo concedido, mas serão solicitados a parar a apresentação 

caso excedam os 10 minutos. 

 

• Período de perguntas e respostas (4 Minutos) 

Após a conclusão da apresentação ao vivo, os Juízes terão 4 minutos para perguntas sobre o 

time que se apresentou. Os Juízes não poderão fazer perguntas após o tempo estipulado, no 

entanto, o time pode ser dispensado antecipadamente, caso os Juízes concluam suas perguntas 

antes que o tempo expire. 

Nota: Caso o Time encerre sua apresentação antes do tempo estipulado de 10 minutos, o tempo 

restante não será adicionado ao período de Perguntas e Respostas. 

 

Qualquer um, incluindo os Professores Conselheiros, pode auxiliar o time na configuração ou operação 

do equipamento áudio-visual, somente estudantes do time poderão participar da apresentação e/ou 

da sessão de perguntas e respostas dos Juízes. Caso o Time receba auxílio de qualquer outra 

pessoa que não seja um estudante apresentador do Time, estará automaticamente 

desclassificado.  

 

Os Times não poderão fazer a configuração de nenhum equipamento na sala de apresentação antes de 

serem formalmente anunciados. Todos os equipamentos devem ser auto-alimentáveis ou usar as 

tomadas dentro das salas das Ligas.  

 

Nenhum documento, material, brinde ou qualquer outro objeto ou apostila poderá ser entregue a 

qualquer Juiz, com exceção de: (1) Relatório Anual do time. 
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8. Montagem da Sala 

 

A Enactus Brasil irá fornecer os seguintes equipamentos:  

1. Uma tela de projeção de 100 polegadas ou maior; 

2. Um cabo de extensão. 

 

O escritório Nacional da Enactus não é obrigado a fornecer nenhum outro material de qualquer tipo, 

como computadores, projetores, monitores, TVs, videocassetes, mesas, auto-falantes, sistema de 

som, etc. As salas de apresentação serão trancadas na noite anterior ao Campeonato. Não haverá 

tempo reservado para o treinamento nas salas de apresentação, no entanto, serão concedidos 10 

minutos para o teste dos equipamentos.  

 

Além dos materiais já citados, a Enactus Brasil disponibilizará na sala das ligas: 

1. Projetor 

2. Mesa de apoio 

3. Autofalantes e sistema de som 

 

O uso de qualquer equipamento fornecido será de responsabilidade do próprio time.  

8.1 Falha de Equipamento 

Se o equipamento de apresentação de um time deixar de funcionar por problemas no fornecimento de 

energia elétrica, a competição será interrompida até que o problema seja solucionado. Se o equipamento 

eletrônico utilizado pelo time falhar no momento da apresentação, o ‘período de apresentação’ 

continuará contando normalmente. Recomendamos fortemente que os Times tenham backups!  

 

8.2 Vídeo/Política de cópia 

Participando em qualquer competição Enactus patrocinada, cada time garante à Enactus o direito e 

permissão para publicar, divulgar ou utilizar o seu Relatório Anual, apresentação oral e projetos para 

ilustração, publicidade, treinamentos, ou qualquer outra finalidade lícita.  

Os Times Enactus estão autorizados a gravar as apresentações de outros Times nas competições 

Enactus, sob as seguintes condições: 

a) Nenhuma luz poderá interferir ou inibir a apresentação do time. 

b) A equipe de filmagem deve ser educada e causar o mínimo de distração, ou nenhuma distração, 

para o time que está apresentando, evitando qualquer barulho que possa atrapalhar os 

apresentadores. 
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c) A equipe de filmagem deve estar atrás dos Juízes e da audiência. 

d) Fotos/vídeos não devem ser usados de forma pejorativa ou imprópria. 

 

8.4 Política de Mídia 

O fotógrafo/cinegrafista oficial da Enactus e os membros da mídia de massa aprovados pela Enactus, 

terão acesso irrestrito às salas de apresentação, a qualquer momento. Isso inclui o uso de luzes e do 

equipamento necessário. Todos os Times devem estar preparados para a possibilidade de membros da 

mídia de massa filmarem e tirarem fotos da apresentação.  

 

9. Violações 

9.1 Comportamento Inadequado 

Será inaceitável todo o comportamento que seja inadequado ou inconsistente com o Código de Conduta 

Enactus e difamar o perfil de um estudante Enactus e como consequência da Enactus. A Enactus Brasil 

se reserva o direito de definir que comportamento não está de acordo e considera inaceitável, mas 

convém notar que isso inclui, mas não está limitado: ao uso de linguagem chula; à agressão física; 

à intoxicação; ao assédio; à difamação de outras equipes, de Juízes, convidados, funcionários do hotel 

ou da Enactus; à adulteração e/ou destruição da sede ou de propriedade Enactus, etc.  

O estudante e/ou o time envolvido nessas atividades negativas será desqualificado/suspenso/expulso da 

participação no evento ou no programa Enactus em geral. A Enactus Brasil irá definir qual penalidade 

específica será aplicável para cada caso, analisando-os separadamente, e uma carta oficial será enviada 

para o(s) administrador(es) da instituição, notificando-o(s) sobre o incidente e pedindo o auxílio para 

garantir que não ocorra novamente. 

 

 

10. Premiações 

 

a.  BAB Do Ano 

Será premiado o BAB Nufarm que melhor deu suporte para o seu time, assim, durante a inscrição 

por favor, justifique porque seu BAB deve ganhar esse prêmio e suas respostas serão avaliadas 

pela comissão de sustentabilidade da NUFARM e Pela Enactus Brasil. 

Como prêmio o BAB receberá uma placa em honra pelo esforço concedido na melhoria dos times. 
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b.  Primeiro Lugar 

O primeiro Lugar do Prêmio Nufarm 2016 receberá como premiação 5 mil reais, depositados na 

conta do time ou do professor conselheiro. 

O prêmio deverá ser aplicado no projeto inscrito no edital da parceria. 

 

c.  Segundo Lugar 

O segundo Lugar do Prêmio Nufarm 2016 receberá como premiação 3 mil reais, depositados na 

conta do time ou do professor conselheiro. 

O prêmio deverá ser aplicado no projeto inscrito no edital da parceria. 

 

d.  Terceiro Lugar 

O Terceiro Lugar do Prêmio Nufarm 2016 receberá como premiação 2 mil reais, depositados na 

conta do time ou do professor conselheiro. 

O prêmio deverá ser aplicado no projeto inscrito no edital da parceria. 

 

11. Local do Evento 

Gran Mareiro Hotel 

Rua Oswaldo Araújo, 100 - Antonio Diogo, Fortaleza - CE, 60182-395  

 

 Contato Enactus sobre o Prêmio Nufarm 

 

Caio Moura Murtinho 

Gerente de Programa 

Enactus Brasil 

cmoura@enactus.org 

 

Adriana Mendes 

Coordenadora de Programa 

Enactus Brasil 

coordenador.ce01@enactus.org 

mailto:cmoura@enactus.org

