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         O time Enactus UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia), localizado em Belém/PA,
conta atualmente com 16 membros, 32 trainees, um professor conselheiro e três projetos em
execução. Fundado em 2013, o time iniciou suas atividades de maneira diferente dos demais.

          Tudo começou com a participação da professora conselheira, Natalia Guarino, em uma
cerimônia de premiação do Prêmio Santander de Empreendedorismo Sustentável, específico
para universidades da região Norte. Através do contato com o então presidente do time
Enactus UFOPA, Natalia conheceu a Rede e de cara se apaixonou. Pesquisou sobre o que era
necessário para iniciar um grupo na faculdade e postou em sua rede social a seguinte
mensagem: “Quem for empreendedor, me procure Quarta-feira, às 12 horas, na maloca da
Zootecnia Básica”. Convocando, assim, os alunos interessados em empreendedorismo. Sem
muitas informações, a professora tinha interesse em encontrar estudantes inquietos, curiosos e
que de fato se encaixassem na definição de empreendedores. Para sua surpresa, 11 alunos
foram ao seu encontro, ávidos por maiores informações.

Professora Natália na comunidade do projeto Novos Olhares



          Com a formação do time feita, logo iniciaram o trabalho. Identificaram uma comunidade
bem próxima da universidade, que gerava grande quantidade de resíduos, uma ótima
oportunidade de atuação. Com o auxílio da professora, uma atividade para entender melhor a
comunidade foi organizada e após alguns encontros foi possível desenhar um potencial projeto
com pallets. Desde então o time já enfrentou muitos desafios, mas também várias vitórias,
como a parceria estratégica com a FORD, alcançada no início desse ano e dois anos
consecutivos de coaching, com a Unilever.  

           A professora considera que fazer parte do Enactus UFRA é uma oportunidade única para
os alunos. Primeiramente, eles conseguem conhecer pessoas de outros cursos, faculdades e
regiões do país, superando o obstáculo de ficarem muito restritos ao local onde estudam.

Aprendem como ganhar confiança de uma comunidade e ainda têm contato com os maiores
empresários do Brasil. E nesse mundo de negócios, a professora, juntamente com dois
integrantes da primeira formação, tiveram a ideia de desenvolver reuniões bilíngues, com a
intenção de aperfeiçoar o inglês no restante do grupo. 

          Do mesmo modo, Natalia não consegue se imaginar fora da Enactus mais. Afirma ter
crescido como pessoa e como professora, aprendendo a lidar com muitas dificuldades e
adversidades no dia-a-dia. O time Enactus permitiu que ela saísse da zona de conforto de sua
área de pesquisa para explorar outras realidades. Natalia acompanha o time em todos os
momentos, estando presente em reuniões internas, visitas a comunidades, Team Trainings e
Campeonato Nacional.  Basta entrar em seu gabinete, para ver sua paixão pelo Enactus
estampada em banner e cheque premiativo. Ela mantém contato com Enactors de diversos
times, ao longo de todo o ano, através de suas redes sociais, e chega mesmo a ser chamada de
“mainha”, por muitos desses alunos.
 

Time Enactus UFRA e governador do estado do Pará



         O time teve muitos benefícios institucionais através da docente. Foi ela quem conseguiu
facilitar o contato com o Reitor, o reconhecimento pela PROEX, um espaço físico e potencializar
a divulgação interna, principalmente ao compartilhar as atividades do time com outros
acadêmicos. O nome Enactus é hoje conhecido no campus UFRA-Belém e em seus campi do
interior. Possui apoio de todos os Institutos da Universidade e firmou parcerias com diferentes
empresas juniores da Instituição.

         Para aproveitar o conhecimento de outros professores que querem ajudar, mas não se
envolver tanto, o time abriu portas para os “professores colaboradores”. Atualmente contam
com oito, os quais possuem conhecimentos que agregam muito nas atividades do time.

         A “mãe” do time Enactus UFRA não pretende largar os “filhos” tão cedo. Vai acompanha-los
até que consigam andar sozinhos. Ela acredita veemente que eles, assim como todos os
Enactors, serão os futuros líderes do nosso país – e terá conhecido todos bem de perto!

CONSELHOS DA PROFESSORA
Escolham um professor compassivo para o seu time: ele precisa
amar a causa Enactus e gostar verdadeiramente de ajudar
comunidades.

Envolvam o professor nas decisões que o time vai tomar e peçam
conselho, afinal ele é um professor conselheiro.

1

2 O professor precisa ter contato com o que está acontecendo no
time. É essencial que ele vá à comunidade e entenda a realidade
que os estudantes enfrentam. Ver a felicidade da comunidade é
contagiante para todos, por isso não escolham um professor que só
vai assinar documentos e ler projetos em seu gabinete. Façam com
que ele sinta o projeto! 
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Joguem limpo e não deixem os problemas ficarem grandes: não
tenham medo do que vai acontecer, basta conversar com
humildade e sinceridade que tudo se resolverá. 

Caso o time tenha algum conflito interno, resolva-o. Coloque uma
pessoa imparcial para ouvir as duas partes e que possa tomar uma
decisão final para a situação.
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5 Sejam água! Sempre! A água contorna qualquer obstáculo e
continua fluindo, ela se adapta a qualquer situação.

6 Aos professores que ficam perguntando: como dar conta de tudo?
Agendem! Tenham planejado os horários de reuniões, quais dias
serão as visitas na comunidade e etc.
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Conversem com cuidado com seu professor, caso não concordem
com algum conselho. É comum alunos e professores observarem
oportunidades diferentes. O ideal nesse caso é que o líder procure o
professor de forma individual, jamais expondo um ou outro. 
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O respeito, a amizade e a confiança precisam ser a base do
relacionamento entre o professor conselheiro e o time. 9

Conheça bem um professor, antes de o convidar a ser conselheiro.
Adote a figura do professor colaborador.10

À esquerda: reunião com o time. À direita: visita ao projeto Aquarela


