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Esse material de suporte 

possui o fim de instruir os 
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Não há mandatoriedade em 

estabelecer as práticas aqui 

propostas. 
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• PESQUISE sobre a empresa, seu papel na sociedade e como o Time visualiza o 

auxilio de colaboradores como BAB no Time. 

• Envie ao Diretor/Gerente da empresa um e-mail (confira o modelo anexo) 

apresentando o seu time Enactus. Dica: esteja preparado para explicar sobre a 

Enactus. 

• Dê seguimento ao contato com uma ligação telefônica. Lembre-se de não 

demorar mais de 48h após o envio do email para contatar a empresa por

telefone.  

• Crie um pacote do BAB para oferecer maiores informações a potenciais 

colaboradores [o pacote pode conter uma carta de recrutamento da Enactus 

(anexa), uma cópia do relatório anual de seu time e uma proposta de projeto na 

qual o potencial BAB poderá auxiliar o Time]. 

EMPRESAS EM SUA COMUNIDADE

Organizações como a Câmara de Comércio, clube Rotary e grupos de 

desenvolvimento econômico na sua região tem reuniões mensais para discutir 

questões locais. Esta é uma grande oportunidade para discutir sobre a Enactus, 

sobre seu Time Enactus e como estas organizações podem se envolver com os 

projetos.

PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES/ENTIDADES EM 
SUA CIDADE

F O R M A Ç Ã O  E  
G E R E N C I A M E N T O  D O  B A B

O Conselho Consultivo de Negócios (Business Advisory Board -  BAB), se 
utilizado em seu potencial máximo, pode servir como uma vantagem ao seu 
Time Enactus. Membros do BAB podem prover recursos que ajudarão a criar 
sustentabilidade em sua organização, no desenvolvimento das seguintes
competências: 
• Fornecimento orientação e mentoria; 
• Conhecimento de outros líderes de negócios na comunidade; 
• Sugestões de novas ideias de projeto; 
• Oportunidade de financiamento; 
• Feedbacks nos projetos e em suas apresentações. 

Ao identificar pessoas chaves na sua comunidade que agregariam valor,  seu 
BAB se torna parte vital no sucesso do seu time. Veja os seguintes grupos e 
estratégias que te ajudarão a criar seu BAB: 



Organizações como instituições financeiras podem providenciar informações e 

materiais para projetos, como, por exemplo, abertura e manutenção de conta 

bancária, assim como investimentos para projetos futuros. 

NEGÓCIOS LOCAIS COM INTERESSE E 
HABILIDADES EM FORNECER MATERIAIS E 
ORIENTAÇÃO

Convide membros da mídia local para integrarem seu BAB (jornais, estações de 

rádio e redes de notícias). Isso pode ser útil para receber atenção da imprensa.

MEMBROS DE MÍDIAS DE MASSA

Envolva membros antigos, que estão na sua região para integrarem seu BAB. 

Alumnis estão familiarizados com a organização e podem ajudar no recrutamento 

de novos membros.

ALUMNIS ENACTUS



Depois de criado o BAB, é importante envolver os seus membros nas atividades 
do time. Nós sugerimos um encontro com o BAB no início do ano para rever os 
projetos planejados. Isso é uma grande oportunidade para os membros darem 
conselhos e se inscreverem nos projetos que convirjam com seus interesses 
Considere as seguintes estratégias para trabalhar com seu BAB: 

Ter uma reunião no início do ano para rever o planejamento anual e conhecer os 

novos membros. Não se esqueça de convidar os membros do BAB para as

reuniões do seu time. 

Faça outra reunião antes de competir no Evento Nacional Enactus Brasil, para 

praticar a sua apresentação.  

REUNIÕES

Crie um boletim informativo para informar o BAB sobre as atividades do seu time 

e eventos próximos. Considere destacar mensalmente alguns membros do seu 

time, assim o BAB pode conhecê-lo melhor.

BOLETIM INFORMATIVO

E N G A J A M E N T O  D O S  
M E M B R O S  D O  B A B



O BAB tem o papel de aconselhar o time em questões de importância 

estratégicas e fornecer suporte e orientação para a realização da missão do time. 

O BAB se encontra para discutir as questões cruciais e fazer recomendações ao 

time. Note que essa função é diferente da diretoria do Time, já que o último 

geralmente toma decisões administrativas. O BAB é para aconselhamento, não 

para administração.     

O QUE O BAB FAZ?

Há três benefícios principais no estabelecimento do BAB: 

1.  Sustentabilidade do time  – Ter um BAB promove a continuidade do time a 

longo prazo. Um BAB também traz credibilidade ao time, se tornando mais fácil 

 de construir parcerias sólidas e obter patrocinadores. 

2. Competência e aconselhamento  – Membros do BAB trazem uma variada gama 

de formações e experiências de vida que podem ser aplicadas em situações 

encaradas pelo time. Membros do BAB também podem atuar como mentores dos 

estudantes, em áreas específicas. 

3. Recursos  – Em razão de suas habilidades e conselhos, membros do BAB podem 

fornecer outros recursos valiosos. Tais recursos incluem rede de contatos, 

patrocínios, experiências de emprego e de voluntariado, acesso a instalações e 

equipamentos, etc. 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS NO 
ESTABELECIMENTO DO BAB?

Não há tamanho ideal, mas conselhos corporativos tendem a ter entre 10 a 15 

pessoas. Os fatores para considerar ao estabelecer o tamanho do BAB são: 

• Gerenciamento  – Conselhos maiores podem ser mais difíceis de administrar, 

em termos de espaços para reuniões, administração e necessidades de 

comunicação. 

• Orçamento  - Custos  variáveis como bebidas/ almoços e presentes devem ser 

levados em consideração. 

QUÃO GRANDE/ PEQUENO O BAB DEVE SER?

P E R G U N T A S  F R E Q U E N T E S  
D O  B A B



• Sustentabilidade  – Os times, particularmente os situados em pequenas 

comunidades, devem ter o cuidado de “não esgotarem” todos os membros do BAB 

em apenas uma única vez. Estabeleça períodos de até 3 anos e alterne-os, caso 

necessário. 

• Diversidade  – Assegure que há membros suficientes para fornecer uma 

variedade de históricos e perspectivas. 

• Responsabilidade  – Se um BAB é muito pequeno, os membros podem se sentir 

sobrecarregados. Por outro lado, se um BAB é muito grande, os membros podem 

repassar suas responsabilidades para outros do grupo. 

As reuniões do BAB devem ocorrer no mínimo trimestralmente – a menos que 

isso não seja suficiente para garantir a efetividade. Novos membros do 

BAB podem querer reuniões com mais frequência para deixá-los familiarizados 

com a Enactus, os estudantes e entre eles mesmos. 

Além das reuniões trimestrais, os membros do BAB podem ser convidados para 

participarem de eventos sociais, apresentações de práticas e eventos 

relacionados ao Time. Membros do BAB podem também optar por formarem 

comitês de assuntos específicos, o que requer reuniões extras fora das 

trimestrais. Essa variedade de eventos garante que os membros do BAB tenham 

amplas oportunidades de participar e contribuir com o Time. 

COM QUE FREQUÊNCIA DEVE O BAB DEVE SE 
REUNIR?

Os times devem ter expectativas realistas dos membros do BAB, visto que eles 

tendem a ser pessoas ocupadas, com prioridades e compromissos para lidar ao 

mesmo tempo. Eis algumas dicas para manter um nível de comprometimento 

satisfatório dos membros do BAB:

• Seja claro sobre as expectativas desde o início, através de comunicação oral e 

escrita, a qual deverá ser assinada por ambas as partes. 

• Reforce as expectativas do Time quanto ao BAB nas discussões iniciais e 

fornecendo o livro de bolso do BAB, que está anexo a esse guia. 

• Marque reuniões e eventos o mais cedo possível para aumentar o 

comparecimento dos membros do BAB Também ajuda se as reuniões forem 

marcadas em períodos fixos, como, por exemplo, nas primeiras quintas-feiras de 

todo mês. 

• Registre os itens de ação nas minutas de cada reunião e tenha certeza de 

acompanhá-los com responsabilidade para sua completude. 

• Estabeleça um termo (entre um a três anos) para a atuação dos membros do 

BAB, para que eles saibam que possuem um tempo definido para fornecer 

suporte e comprometimento ao time. 

• Garanta comunicação aberta com os membros do BAB, para que eles se sintam 

informados mesmo que faltem em alguma das reuniões ou eventos. 

QUE NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DEVE SER 
ESPERADO DOS MEMBROS DO BAB?



• Se existe a preocupação de que os membros não estão demonstrando um nível 

ideal de comprometimento, considere redesignar outros papéis mais compatíveis 

com a disponibilidade e no que eles poderiam atuar.  

Todos os membros de liderança executiva (diretores, gerentes, líderes de 

projeto, etc.) devem ser convidados e encorajados a comparecer às reuniões, 

todos de uma vez ou em um sistema rotativo, dependendo do tamanho do time de 

liderança executiva. Os outros membros do time também podem ser convidados 

a comparecer ou participar periodicamente. Uma maneira de encorajar o 

comparecimento dos membros do time é convida-los a preparar e apresentar 

uma atualização no início de cada reunião do BAB. Em uma reunião, todos os 

estudantes devem sentir que podem participar abertamente nas discussões. Eles 

também devem ser preparados para responder questões específicas dos 

membros do BAB. 

No geral, um membro do time deve dar suporte à coordenação e gerenciamento 

do BAB. Isso inclui compilar informações pedidas, identificação de membros 

potenciais e garantir que a orientação e habilidades providas pelo BAB estão 

sendo apreciadas e usadas corretamente. 

COMO O TIME DEVE ATUAR JUNTO AO BAB?

Geralmente, os custos podem corresponder às seguintes despesas: 

• Impressão de materiais do BAB 

• Aluguel de recursos para reuniões 

• Bebidas e/ou comidas para as reuniões 

• Presentes de agradecimento 

Estes custos podem ser usualmente cobertos pelos patrocinadores do time. A 

instituição de ensino do time pode providenciar o espaço da reunião e outros 

recursos de graça. Além disso, o time também pode buscar parcerias com uma 

organização de apoio às empresas, como um centro de desenvolvimento 

econômico, uma associação industrial ou incubadora de empresas, na 

administração de seu BAB. Essas organizações podem se oferecer a cobrir os 

custos do local de reunião e outras despesas. 

QUANTO CUSTA A ADMINISTRAÇÃO DO BAB?

O coordenador do conselho de BABs é idealmente alguém independente do time, 

familiarizado com o Time e dedicado à Enactus. Além disso, deve ser capaz de se 

comprometer com o BAB por pelo menos um ano, ter bom senso de organização, 

habilidades de comunicação e de gerenciamento de tempo. Em sua busca pelo  

QUEM DEVE SER O COORDENADOR E/OU 
PRESIDENTE DO CONSELHO?



coordenador, o time deve promover os seguintes benefícios:construção de 

relações valiosas com a comunidade, ganho de experiência na governança 

corporativa e na ética, e na melhoria das habilidades já mencionadas acima. 

O presidente, assim como o coordenador, é idealmente alguém independente do 

time, familiarizado e dedicado à Enactus. O escolhido deve ter habilidades e 

experiências necessárias para gerenciar uma reunião, manter as discussões em 

pauta e nos horários correspondentes, mediar quaisquer conflitos, etc. Embora 

esta posição requeira grande comprometimento com o time e comparecimento 

efetivo às reuniões, ela não envolve tanto trabalho nos bastidores como é a 

função de coordenador. 

Se necessário, a mesma pessoa pode atuar como coordenador e presidente. 

Entretanto, a posição de presidente é uma ótima maneira de encorajar pessoas 

da comunidade a exercerem papel importante no time. Por exemplo, o presidente 

(e vice-presidente, se necessário), pode ser eleito entre os membros do BAB, 

alternado em certo período de tempo. Isso pode resultar no aumento da 

participação dos membros do BAB no gerenciamento do próprio BAB. 

Os membros do BAB frequentemente gostarão de saber que são capazes de 

trabalhar com os estudantes em prol da realização da missão do time. 

ortanto, acima de tudo, é essencial assegurar que todos os membros do BAB 

possuem um papel importante, para que seu tempo, esforço e 

habilidades sejam utilizados de maneira valiosa. Também é uma boa 

ideia demonstrar apreciação no decorrer do ano, dando pequenos presentes e 

fornecendo certificados de participação. O reconhecimento dos membros do BAB 

pela sua participação em meios de comunicação locais também pode ser um sinal 

de gratidão. 

Tenha em mente que há outras maneiras de retribuir aos membros do BAB  e às 

organizações que eles representam. Algumas organizações estão procurando 

conhecer estudantes empreendedores brilhantes para propósitos de 

recrutamento. Algumas organizações podem procurar por outra organização 

parceira ou por um estudante voluntário para projetos e eventos. Tenha certeza 

que entende as expectativas dos membros do BAB e como o seu time pode 

assegurar que as relações com os membros do BAB são mutuamente benéficas. 

O QUE OS MEMBROS DO BAB ESPERARÃO 
COMO RETRIBUIÇÃO? COMO PODEMOS 
MOSTRAR NOSSA GRATIDÃO POR ELES?
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Este documento é o livro de bolso para todos os membros do BAB do seu 

time. Ele pode ser utilizado como um norte para a operação do BAB. Como cada 

time é diferente, os times podem e devem customizar este documento para que 

se adeque às respectivas necessidades de cada time. 

O BAB é composto de representantes da comunidade que podem oferecer uma 

variedade abrangente de perspectivas, experiências e habilidades. Este conjunto 

pode incluir: 

• Membros importantes da faculdade; 

• Alumni do time; 

• Representantes do governo/ poder público; 

• Representantes da imprensa e das relações públicas; 

• Representantes da área privada; 

• Representantes de ONGs; 

• Outros indivíduos (filantropos, aposentados). 

ESTRUTURA

Objetivo  

O membro do BAB [nome do BAB]  dará suporte ao Time Enactus [nome do time], 

ensinando e impulsionando os estudantes a criarem um futuro melhor para eles e 

para suas comunidades, através de orientações estratégicas em como alcançar a 

missão do time e os principais objetivos. 

Avaliação  

O objetivo será avaliado na primeira reunião anual para garantir que seja atual, 

visto a natureza evolutiva do Time Enactus [nome do time] e seu BAB. 

. 

PROPÓSITO

L I V R O  D E  B O L S O  D O  
M E M B R O  D O  B A B



Membros  

O BAB é responsável pelo aconselhamento do time em questões de importância 

estratégica. Para cumprir este papel, o BAB é responsável pelas seguintes áreas: 

• Orientação estratégica geral – Fornecimento de orientação estratégica na 

determinação da missão e dos objetivos principais e por desafiar o time a manter 

a compatibilidade com estes elementos. 

• Política de Compliance – Supervisão em conformidade com as políticas e 

procedimentos do BAB e do time Enactus (Livro do membro, Constituição, 

Código de Ética) e sugestão de emendas na base anual, se necessário. 

• Análise externa – Assistência ao time a identificar e localizar áreas oportunas, 

potenciais riscos, desafios e surgimento de tendências locais. 

• Parcerias – Provimento de suporte na criação de parcerias, patrocínios e 

outras ligações estratégicas entre o time e outras organizações. 

• Sucessão – Facilitação no processo de sucessão executiva pelo oferecimento de 

orientação na criação de plano sucessório e contribuir na seleção do presidente e 

outros cargos executivos. 

• Relatórios anuais e demonstrativos – Revisão dos demonstrativos financeiros 

do time e relatório anual com o fim de verificação e balanceamento. 

• Apresentações – Participação no processo seletivo para os times de 

apresentação e fornecimento de feedback em suas apresentações. 

• Comitês – Apontamento de comitês que o BAB considere necessário para pôr 

em prática suas responsabilidades efetivamente e permitir estes 

comitês fazerem recomendações em nome do BAB. 

Presidente  

O presidente é responsável pelos seguintes tópicos: 

• Liderança e visão – Provimento de liderança e transmissão da visão do BAB ao 

time e a outros grupos interessados. 

• Autoridade – Habilidade de começar e finalizar todas as reuniões no horário e 

garantir o seguimento da pauta no decorrer da reunião. 

• Discussões – Monitoramento das discussões para garantir que sejam 

relevantes e úteis. 

• Gestão de conflitos – Mitigar quaisquer conflitos que ocorram durante uma 

reunião. 

• Designação de substituto – No caso de abstenção do presidente em alguma 

reunião, deve providenciar a substituição para outro membro tomar suas 

obrigações. 

Coordenador 

O coordenador é responsável pelos seguintes tópicos: 

• Adesão - Recrutamento e orientação aos novos membros do BAB (em consulta 

com o BAB e os membros executivos do time) e gerenciamento dos membros 

existentes do BAB durante o seu termo para assegurar a continuidade. 

RESPONSABILIDADES



• Informação - Compilação de toda a informação requerida pelo BAB (caixa de 

convite/ carta, livro do membro). 

• Horário - Agendamento de reuniões  e outros eventos do BAB e manutenção do 

registro de comparecimento anterior e atual nestes eventos. 

• Materiais - Confirmação de que todos os materiais requisitados para as 

reuniões, incluindo pautas e minutas, são distribuídos adequadamente. 

• Feedback - Solicitação de feedback a respeito do BAB, incluindo as auto 

avaliações anuais do BAB e as respostas, que devem feitas de maneira adequada. 

• Comunicação - Facilitação da comunicação entre o BAB e o time Enactus. 

Nota: Um time pode assegurar assistência de alguma organização de fora no 

desenvolvimento e apresentação de seu BAB. Uma organização pode estar 

disposta a prover suporte administrativo, como na reserva de espaços para 

encontros, confirmação de reuniões e manutenção de registros de 

comparecimento. 

Secretário  

Antes da primeira reunião, um membro do time é designado para a posição de 

secretário do BAB em suas reuniões do ano. O secretário é responsável pelos 

seguintes tópicos. 

• Registro de minutas – Registro de minutas de reunião de maneira organizada  e 

submissão de rascunho das minutas ao coordenador para finalização em uma 

semana após a reunião. 

• Emendas das minutas – Reforma das minutas para refletir as alterações 

assinaladas pelos membros do BAB na próxima reunião e distribuição de versão 

final em uma semana. 

• Designação de substituto – Designação de substituto para assumir suas 

obrigações, no caso de abstenção em alguma reunião e aviso ao presidente e 

coordenador de sua substituição. 

O BAB pode criar vários comitês para supervisionar áreas estratégicas 

específicas, incluindo: 

• Sucessão – Assistência na criação de um plano de sucessão executiva, avaliação 

do critério para seleção dos executivos e participação no processo de aplicação e 

de entrevista. 

• Governança – Avaliação do modelo de governança do BAB e do time, garantia 

da conformidade do BAB, executivos do time e outros com as políticas e 

procedimentos do BAB e do time e a avaliação coordenada  do BAB e de seus 

comitês. 

• Relatórios/ Finanças – Fornecimento de orientação na criação de um relatório 

anual, revisão de demonstrativos financeiros e garantia de distribuição efetiva 

de todos os relatórios em grupos interessados internos e externos ao time. 

COMITÊS



• Apresentação – Avaliação do critério para seleção do time de 

apresentação, participação na seleção dos membros do time de 

apresentação, provimento de suporte e feedback para o time de apresentação 

durante o processo de preparação. 

• Parcerias – Examinação da comunidade para achar potenciais parceiros do 

time, fazer contato com os possíveis parceiros e o fornecimento do contato para

os membros do time, revisão dos materiais utilizados para recrutamento de 

apoiadores. 

Outros comitês podem ser formados para prover orientação em projetos 

específicos ou iniciativas. 

Frequência  

O BAB se encontra [escreva aqui] vezes em cada ano. Podem ser deliberadas 

reuniões adicionais, especialmente no início do ano, caso sejam consideradas 

necessárias para cumprir com suas obrigações efetivamente. 

Agendamento  

As reuniões trimestrais serão anunciadas na última reunião do ano para o ano 

seguinte. Para que as reuniões adicionais ocorram, os membros do BAB serão 

consultados pelo coordenador para avaliar a disponibilidade. A data final será 

anunciada pelo menos duas semanas antes da respectiva reunião. 

Comparecimento  

Os membros do BAB devem fornecer notificação antecipada a respeito de seu 

comparecimento às reuniões ao coordenador. Os membros que se ausentarem de 

três reuniões consecutivas, sem notificação prévia, serão requisitados para 

reconsiderarem seu compromisso com o BAB. 

REUNIÕES

Os membros do BAB serão convidados para participarem de outros eventos no 

decorrer do ano. Tais eventos incluem: 

• Eventos sociais abertos ao público 

• Eventos sociais específicos aos membros do BAB e do time Enactus 

• Eventos de seleção do time de apresentação e treinos de apresentação 

• Eventos que requerem facilitadores, juízes, mentores, etc. 

• Eventos que impliquem na participação de comitês do BAB 

• Outros eventos agendados. 

Comparecimento  

As notificações de comparecimento em tais eventos não são necessárias. 

Entretanto, os membros do BAB devem reconhecer as recompensas e as  

OUTROS EVENTOS



oportunidades no comparecimento destes eventos, e devem fazer esforço para 

comparecerem em pelo menos um evento do tipo a cada ano. 

Agendas  

Os rascunhos de agenda para as reuniões regulares serão determinadas na 

primeira reunião do BAB no respectivo ano, criando um “plano de trabalho” anual 

(veja abaixo). Pelo menos duas semanas anteriores à reunião, o coordenador 

distribuirá um rascunho de pauta para aquela reunião. Os membros do BAB terão 

uma semana (no máximo) para proporem alterações. O coordenador distribuirá, 

assim, a pauta final pelo menos uma semana anterior à reunião. A pauta será 

aprovada no início de cada reunião. 

Plano de trabalho  

Um plano de trabalho anual do BAB distribui cada uma das responsabilidades do 

BAB para uma pauta específica da reunião. O plano de trabalho também 

identifica os requerimentos de informação do BAB para cada item e quem é 

responsável de comunicar tal informação ao BAB. 

Minutas  

O secretário registra todos os eventos, recomendações e itens de ação nas 

minutas de cada reunião. As minutas são geralmente finalizadas pelo 

coordenador e distribuídas ao BAB e aos executivos em até uma semana após a 

reunião. As minutas são, então, aprovadas no começo da próxima reunião. Se

alterações forem requeridas, o secretário vai providenciar uma versão revisada 

da minuta da última reunião em uma semana, contada da reunião atual. 

Outros Materiais  

Pelo menos duas semanas antes da primeira reunião do ano, o BAB receberá os 

seguintes materiais: 

• Uma carta confirmando a participação no BAB durante o ano 

• O perfil dos membros do BAB do ano correspondente 

• O perfil dos membros executivos do time e um gráfico do ano correspondente 

• Uma versão atual do livro do membro do BAB 

• Constituição do Time Enactus [nome do time], código de ética e quaisquer 

outros documentos vinculantes 

• Missão estatuária do Time Enactus [nome do time] e objetivos estratégicos do 

ano correspondente 

• Uma página de informação de cada membro executivo do time, informando as 

suas prioridades estratégicas propostas e plano de ação para o ano 

correspondente 

MATERIAIS



Apesar de não realizarem decisões oficiais, é esperado dos membros do BAB que 

atuem com responsabilidade. Para demonstrar isso, os membros do BAB devem 

consistentemente: 

• Respeitar os termos estabelecidos no livro do membro do BAB; 

• Exercitar a diligência devida, usando nível de julgamento e cuidado que seria 

razoavelmente esperado em circunstâncias particulares; 

• Atuar com boa fé, de acordo com o melhor interesse do Time Enactus [nome do 

time]; 

• Evitar conflitos de interesse; 

• Obter um grau de confiança no monitoramento da integridade e habilidade dos 

membros executivos do time;

• Ser diligente com consideração às reuniões do BAB e na obtenção de 

informações; 

• Respeitar a confidencialidade (ver a próxima seção).Apesar de não realizarem 

decisões oficiais, é esperado dos membros do BAB que atuem com 

responsabilidade. Para demonstrar isso, os membros do BAB devem 

consistentemente: 

• Respeitar os termos estabelecidos no livro do membro do BAB; 

• Exercitar a diligência devida, usando nível de julgamento e cuidado que seria 

razoavelmente esperado em circunstâncias particulares; 

• Atuar com boa fé, de acordo com o melhor interesse do Time Enactus [nome do 

time]; 

• Evitar conflitos de interesse; 

• Obter um grau de confiança no monitoramento da integridade e habilidade dos 

membros executivos do time;

• Ser diligente com consideração às reuniões do BAB e na obtenção de 

informações; 

• Respeitar a confidencialidade (ver a próxima seção). 

RESPONSABILIDADE

Quaisquer outros documentos podem ser requeridos pelo BAB a qualquer tempo. 

O time providenciará estes materiais para distribuição em pelo menos duas 

semanas anteriores à próxima reunião do BAB, a menos que seja diversamente 

estabelecido. 

Como é esperado que os membros do BAB sejam abertos e francos nas 

discussões de questões estratégicas, é importante manter a confidencialidade, 

não revelando informações e opiniões expressadas pelos membros. Os resultados 

das avaliações do BAB e outras práticas do tipo também devem ser mantidas sob 

sigilo. 

CONFIDENCIALIDADE E COMUNICAÇÃO PÚBLICA



Registros Escritos  

As minutas e outros registros escritos respeitarão o princípio da não atribuição. 

As deliberações permanecerão confidenciais até haver um acordo geral e 

consenso

Acordo do membro do BAB do Time Enactus [nome do time]  

Nome:________________________________________________________________________________ 

Título (se houver):___________________________________________________________________ 

Organização (se houver):____________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________________________

Telefone de contato:_________________________________________________________________ 

Li os termos presentes no livro do membro do BAB e compreendo o que é 

esperado de minha pessoa como membro do BAB do time Enactus [nome do 

time]. 

Nome completo:____________________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________________________________ 

Data:_________________________________________________________________________________  



Data: [colocar data] 

Horário: [colocar horário] 

Local: [colocar local] 

Todos na mesa devem sempre se apresentar, como gesto de cortesia com os 

outros participantes. 

[HORÁRIO] BOAS VINDAS E INTRODUÇÕES

Todos na mesa devem ter uma cópia da pauta (o coordenador deve trazer cópias 

extras). Para aprovar a pauta, um membro do BAB deve realizar deliberação para 

aprová-la, e outro membro deve também fazer a deliberação. O presidente então 

aprova a pauta. Se mudanças forem necessárias, serão adicionadas.Todos na 

mesa devem ter uma cópia da pauta (o coordenador deve trazer cópias extras). 

Para aprovar a pauta, um membro do BAB deve realizar deliberação para aprová- 

la, e outro membro deve também fazer a deliberação. O presidente então aprova 

a pauta. Se mudanças forem necessárias, serão adicionadas. 

[HORÁRIO] REVISÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA

Aprovação da minuta segue o mesmo procedimento da aprovação da pauta 

(acima). Se mudanças forem requeridas, o coordenador assegurará que as 

minutas atualizadas sejam distribuídas. 

[HORÁRIO] REVISÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA 
DA ÚLTIMA REUNIÃO

A atualização deve ser breve e conter anúncios, eventos, projetos e outros itens 

importantes. Pode ser acompanhada de documento escrito e submetido aos 

membros do BAB antecipadamente. A responsabilidade desta atualização pode 

ser alternada entre os membros executivos do time.  

[HORÁRIO] ATUALIZAÇÃO DO TIME ENACTUS 

M O D E L O  D E  P A U T A  D E  
R E U N I Ã O  D O  B A B



Esta é uma boa oportunidade de convidar outros membros do time de 

participarem de uma reunião do BAB. 

Reuniões devem incluir discussões de um a três tópicos-chave de importância 

estratégica. Se mais de três tópicos são discutidos, pode não haver tempo 

suficiente para abordá-los devidamente. Os tópicos podem incluir questões 

organizacionais, grandes projetos ou relatórios de comitês (se houver). Por 

exemplo: 

• Discussão da estratégia de recrutamento de estudante; 

• Discussão do projeto XYZ; 

• Relatório do comitê de finanças. 

[HORÁRIO] DISCUSSÕES DE TÓPICOS 
PRINCIPAIS

Esta é uma oportunidade de discutir quaisquer itens que não estejam agendados 

na pauta, ou para conciliar um item a ser incluído na pauta da próxima reunião. 

[HORÁRIO] OUTROS ASSUNTOS

Este item inclui um lembrete da próxima reunião marcada e quaisquer outros 

eventos próximos, como funções rede, práticas de apresentação ou projetos que 

os membros do BAB podem ter interesse de comparecer. 

[HORÁRIO] PRÓXIMA REUNIÃO/EVENTO

Reuniões agendadas regularmente devem ter entre uma hora a uma hora e meia. 

Se uma for mais curta, pode não haver tempo suficiente para discutir todos os 

itens pertinentes. Entretanto, se for mais longa, o comparecimento dos membros 

pode ser prejudicado. 

[HORÁRIO] SUSPENSÃO



Lembre-se, isso é apenas um exemplo de minuta do BAB. As matérias a serem 

incluídas são específicas de cada time. 

Data: [coloque data] 

Horário: [Coloque horário] 

Presentes: 

Anote todos os membros presentes 

Ausentes: 

Anote todos os membros ausentes 

Ex Officio: 

Quaisquer pessoas adicionais presentes 

Não se esqueça de incluir as iniciais de todos os presentes para facilitar a 

referência durante as minutas. Ex Officio se refere aos presentes na reunião, mas 

que não são membros oficiais do BAB (como os membros adicionais do time

convidados para comparecer). 

• Fazer a alteração discutida na minuta de última reunião e distribuir aos 

membros do BAB dentro de uma semana; 

• Preparar um documento dos resultados no projeto A; 

• Submeter a estratégia revisada do próximo semestre ao BAB para próxima 

reunião; 

• Distribuir as declarações financeiras anuais. 

Inclua uma lista de itens de ação em realce na página da frente para fácil 

referência. O coordenador deve acompanhar todos os itens com os respectivos 

responsáveis para a sua completude (em parênteses), especialmente se 

informação ou materiais relacionados a itens de ação tiverem de ser distribuídos 

ao BAB para a próxima reunião ou data específica.  

LISTA DE ITENS DE AÇÃO

M O D E L O  D E  M I N U T A  D E  
R E U N I Ã O  D O  B A B



Reuniões devem incluir discussões de um a três tópicos-chave de importância 

estratégica. Se mais de três tópicos são discutidos, pode não haver tempo 

suficiente para abordá-los devidamente. Os tópicos podem incluir questões 

organizacionais, grandes projetos ou relatórios de comitês (se houver). Por 

exemplo: 

• Discussão da estratégia de recrutamento de estudante; 

• Discussão do projeto XYZ; 

• Relatório do comitê de finanças. 

[HORÁRIO] DISCUSSÕES DE TÓPICOS 
PRINCIPAIS

Em seguinte à lista de itens de ação, registre notas no item da pauta. Inclua 

documentos de referência, itens de ação e as iniciais dos membros quando 

apropriado. 

Notas no registro das pautas, a fim de mantê-las pequenas e diretas ao ponto: 

• Evite a inclusão de detalhes excessivos nas minutas, faça referência a outros 

documentos (notas do comitê, reuniões, etc.); 

• Ao invés de incluir discussões do tipo “ele disse, ela disse” nas minutas, discuta 

com o presidente como gerenciar as discussões, para que um consenso seja 

contemplado em todas as questões importantes. 

• Sempre que possível, encoraje recomendações e itens de ação para que sejam 

incluídas nas minutas. 

[HORÁRIO] [ITEM DA PAUTA]



[Nome e endereço do membro potencial do BAB] 

[Data] 

Prezado [Nome do potencial membro do BAB], 

Por intermédio do Time Enactus [nome do time], tenho o prazer de convidá-lo 

para se tornar membro de nosso BAB para o ano acadêmico de [ano]. 

A Enactus é uma organização sem fins lucrativos existente em 36 países, que 

estimula estudantes universitários a buscarem formas de fazer contribuições 

significativas para suas comunidades, enquanto descobrem seus potenciais para 

atingir um impacto maior e melhorar as suas habilidades, buscando tornarem-se 

líderes. 

Guiados por conselheiros acadêmicos e experts do comércio, os líderes 

estudantes da Enactus criam e implementam projetos de fortalecimento pelo 

mundo. A experiência não só transforma vidas, mas ajuda estudantes a 

desenvolverem o tipo de talento e perspectiva que são ideais para liderança em 

um mundo ainda mais complicado e desafiador. 

A Enactus, mundialmente, é apoiada financeiramente por mais de 450 empresas, 

empreendedores, indivíduos e fundações. Mais que isso, os patrocinadores da 

Enactus dispõem de seu tempo e de suas habilidades para possibilitar o 

progresso através da ação empreendedora. Como resultado, não há nenhuma 

taxa para os estudantes integrarem à organização. Os times são guiados por 

Professores Conselheiros e a adesão é aberta a todos os estudantes. 

É igualmente importante que os membros da Enactus tenham mentores. O 

Conselho Consultivo de Negócios (BAB) é um grupo de executivos/empresários 

que são recrutados para servir como mentores do nosso time. Geralmente, um 

BAB é composto de 10 a 15 líderes de negócios da comunidade. Os membros do 

BAB podem manter os estudantes informados sobre as tendências e interesses 

do mercado, fornecer assistência financeira ou recursos para os projetos, 

oferecer feedback aos relatórios anuais e apresentações e prover oportunidades 

de network. A Enactus não tem a intenção de consumir tempo de nossos 

profissionais de negócio; Reuniões são realizadas apenas [número] vezes ao ano. 

M O D E L O  D E  C A R T A  D E   
R E C R U T A M E N T O  D O  B A B



Nós nos sentiríamos honrados se você servisse ao nosso Conselho Consultivo de 

Negócios do nosso time. Se você está interessado em integrá-lo, por favor entre 

em contato com [nome] no [detalhes de contato]. 

Grato por sua consideração, 

Atenciosamente, 

[nome] 

[nome do time] do Enactus 

[telefone] 

[e-mail]



Saudações! 

Bem-vindo à reunião anual do Conselho Consultivo de Negócios (BAB) do Time 

Enactus [nome do time]. Estamos animados e honrados por você ter escolhido 

estar hoje conosco e servir ao BAB. 

Nós estamos prontos para um ano emocionante! A perspectiva do Time Enactus 

[nome do time] para esse ano é [colocar a visão ou missão]. Os projetos 

que implementamos para alcançar esta perspectiva são inovadores e mudarão a 

vida de pessoas em nossa comunidade [e outros locais, se aplicável]. 

Reiteramos, que gostaríamos de expressar a nossa sincera gratidão pelos seus 

serviços no Conselho Consultivo de Negócios. Nós esperamos ansiosamente para 

desenvolver nossa parceria com você e garantir um ano produtivo! 

Atenciosamente, 

[nome do Líder do time e Professor Conselheiro da faculdade]  

M O D E L O  D E  C A R T A  D E  B O A S -  
V I N D A S  A O  M E M B R O  D O  B A B




