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Esse material de suporte 
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A causa principal por trás dos Times mais bem-sucedidos da Enactus são os 

estudantes, que trabalham incansavelmente e apaixonadamente para manter 

vivo o espírito da Enactus em seus campi. Compreendemos que os campi 

universitários são ambientes dinâmicos. Todos os anos, um grupo de estudantes 

se gradua e seguem para uma nova etapa na vida, enquanto outro grupo inicia a 

vida universitária. 

E o que fazer para manter o ritmo do Time Enactus ? Como atrair e reter 

constantemente os estudantes “certos”, que agregarão valor ao programa da 

Enactus de forma geral? Quais estratégias de recrutamento podem ter mais 

sucesso? Essas preocupações são abordadas neste guia de melhores práticas, 

pois nosso objetivo é fornecer a você uma variedade de métodos com sucesso 

comprovado em vários países.   

Além das ideias que fornecemos na seção “Estratégias de recrutamento”, também 

incluímos algumas ferramentas que pode ser útil ao implementar essas 

estratégias. 

• O que é a Enactus? 

• Apresentação oral da Enactus 

• Modelo de convite 

• Modelo de ficha de inscrição do Time 

Observação: o presente documento é apenas um guia. Sugerimos que você 

adapte as estratégias e ferramentas, conforme necessário, para atender às 

circunstâncias específicas de sua equipe. 

V I S Ã O  G E R A L   
R E C R U T A M E N T O  D E  E Q U I P E



Um equívoco comum é pensar que, para um Time Enactus ser bem-sucedido, é 

necessário um grande número de membros.  Embora certamente incentivamos 

que o time envolva a maior quantidade de estudantes possível, lembre-se que o 

número de membros tende a crescer gradualmente, e você deve sempre priorizar  

qualidade em vez de quantidade, e estudantes ativos em vez de estudantes apenas 

inscritos. 

E S T R E T É G I A S  D E  
R E C R U T A M E N T O

• Algumas instituições permitem que as organizações estudantis participem de

feiras de apresentação e recrutamento no início do ano acadêmico. Se isso se

aplica ao seu caso, assuma o compromisso de instalar stands no evento. Utilize

materiais de marketing/recrutamento disponíveis em 

enactus.org/seeopportunity/take-action/on-your-campus/  para desenvolver

folhetos, flyers e outros materiais personalizados para sua equipe. 

• Peça aos Professores Conselheiros e outros membros do corpo docente que

anunciem a Enactus em suas aulas, ou que autorizem o Time a fazer uma breve

apresentação no começo/final de suas aulas. Caso escolham a primeira opção,

lembre-se de que talvez nem todos os professores saibam o que é a Enactus,

portanto, certifique-se de apresentar-lhes o trecho “O que é a Enactus?”, incluso

nesse guia como referência, bem como retirar todas as dúvidas que eles possam

ter em relação ao Time. Certifique-se de deixar uma ficha de inscrição com cada

professor, para coletar os contatos dos estudantes interessados. 

• Crie convites pessoais para que as pessoas participem da Enactus. Peça aos

membros do Time que distribuam os convites a seus amigos, colegas de curso, ou

a outros líderes e organizações estudantis no campus. 

• Divulgue no centro acadêmico ou em outros locais públicos no campus. 

• Faça uma reunião de orientação Enactus no começo de cada semestre. A

reunião também poderá incluir plalestras sobre direcionamento profissional,

empreendedorismo, ou até mesmo a apresentação de outras organizações

estudantis. É interessante se fazer formal e, se possível, faça um coffee break

para atrair os estudantes. 

ESTRATÉGIAS DE RECRUTAMENTO



• Recrute um grupo diversificado de membros, de preferência, de todos os cursos

de graduação/pós-graduação da instituição de ensino. 

• Use uma variedade de técnicas de recrutamento (entrevista, dinâmicas,

formulários, análise de perfil, etc). 

• Lembre-se de que o recrutamento é um processo contínuo! Inicie projetos

assim que possível e recrute novos membros conforme o Time progride ao longo

do ano! 

• Sempre verifique a necessidade real de novos membros no Time. Se  seu Time

tem muitos projetos e atividades, será necessário de muitos membros para

desenvolver tudo, nos prazos estabelecidos! Então, quanto mais seu Time for

ativo, maior a capacidade do mesmo de engajar mais estudantes. 

PRINCIPAIS IDEIAS

 • Identifique outras organizações estudantis no campus que seriam bons 

parceiros para uma ação ou projeto em particular e convide-os para conduzir 

uma atividade em conjunto com seu Time. 

•Considere aproximar-se de um professor do campus com conhecimento em 

áreas específicas do seu projeto para obter consultoria e orientação. 

• Pergunte ao Professor Conselheiro do Time sobre a possibilidade de registrar o 

Time Enactus na instituição, de forma que se possa oferecer créditos acadêmicos 

para quem participar da Enactus. Para facilitar esse procedimento, verifique se o 

seu Time já possui o Memorando de Entendimentos assinado com a instiuição de 

ensino. Caso o Time não possua essa informação, consulte seu Coordenador de 

Programa. 

• Crie uma newsletter ou quadro de avisos da Enactus e coloque a ficha de 

inscrição, lista de projetos em andamento, últimos destaques na mídia, imagens 

interessantes, anúncios e aviso sobre hora e local das reuniões da equipe, ou da 

reunião de apresentação do processo seletivo. 

• Pensem em fazer brindes interessantes, como canetas, lápis, canecas ou imãs, 

como forma de divulgar o Time. 

• Vista a camiseta do Time Enactus nos dias de reunião para atrair a atenção das 

pessoas. 

• Coloque cartazes anunciando as reuniões do Time ou informações sobre como 

se inscrever para o processo seletivo em pontos estratégicos para chamar a 

atenção dos outros estudantes que não são membros da Enactus. 



O  Q U E  É  A  E N A C T U S ?

O texto a seguir pode ser encaminhado para professores, estudantes ou qualquer 

pessoa da instituição de Ensino que possa se envolver no recrutamento dos 

estudantes. É uma apresentação genérica, por isso,  faça modificações em 

qualquer parte deste documento, caso esta realidade não seja aplicável ao seu 

Time Enactus. 

A Enactus é uma organização internacional que reúne líderes estudantis, 

acadêmicos e empresariais, comprometidos com o poder da ação empreendedora 

para possibilitar o progresso de pessoas e comunidades no mundo todo. 

Orientados pelos Professores Conselheiros e por Especialistas Empresarias, os 

estudantes participantes formam Times Enactus em seus campi para criar e 

implementar projetos comunitários, que empoderam pessoas a melhoram suas 

condições de vida. A experiência não só transforma a vida de pessoas, mas 

também propiciam aos estudantes participantes desenvolver talentos e 

perspectivas que são essenciais para a formação de profissionais engajados, 

líderes conscientes e orientados por valores. 

Fundada em 1975, a Enactus possui programas ativos em mais de 1.700 campi 

universitários e faculdades em 36 países, além de mais de 72.000 estudantes. 

Como estudante Enactus, você participará de uma das maiores organizações 

globais de estudantes do mundo. Você desempenhará um papel ativo na formação 

da história do seu Time e saberá que realmente ajudou a mudar o mundo, através 

dos projetos empreendedores, de alto impacto social. Uma característica muito 

especial da Enactus é que trabalhamos como um time, com independência para o 

desenvolvimento de nossas atividades e projetos. Você participará ativamente 

das decisões de quais projetos realizar, com quais comunidades e parceiros 

trabalhar, como coordenar os projetos e quanto tempo investir nas atividades. 

Para fazer parte do Time Enactus não é necessário pagar nenhuma taxa! Na 

verdade, o principal investimento que você fará é o investimento de seu tempo. 

Ao fazer parte da Enactus, você é considerado por muitos líderes empresariais e 

comunitários como um dos melhores estudantes em sua área. As empresas 

compreendem o papel fundamental que a sua participação na Enactus 

desempenhou em seu desenvolvimento, e alguns, até mesmo, oferecem   



oportunidades de recrutamento nos eventos exclusivos da Enactus. Esses 

eventos proporcionam um vínculo crucial entre você e o mercado de trabalho. 

Além de possíveis oportunidades de estágio e de emprego, os editais exclusivos 

da Enactus e Parceiros estratégicos permitem que os Times e estudantes 

recebam bolsas para o desenvolvimento de projetos, bolsas de estudo para o 

desenvolvimento profissional, participação em premiações e outras formas de 

reconhecimento e engajamento. 

Caso você tenha interesse em participar de nosso Time, nossa  reunião de 

apresentação do Time Enactus [coloque aqui o nome da instituição de ensino] 

acontecerá em [insira data, hora e local]. Caso tenha alguma pergunta, entre em 

contato com o Professor Conselheiro do Time [insira informações de contato] ou 

com o Líder do Time [insira informações de contato]. 

Esperamos vê-lo na nossa reunião!  



A P R E S E N T A Ç Ã O  O R A L  D A  
E N A C T U S

Incluímos também uma versão alternativa do "O que é a Enactus?" para que você 

use quando precisar falar em público e tiver apenas alguns minutos para explicar 

sobre a Enactus. Altere conforme necessário. 

• A Enactus é uma organização internacional que reúne líderes estudantis, 

acadêmicos e empresariais comprometidos com o poder da ação empreendedora 

para possibilitar progressos por todo o mundo. Fundada em 1975, a Enactus 

possui programas ativos em mais de 1.700 campi universitários e faculdades em 

36 países, além de mais de 72.000 estudantes. Através de projetos que melhoram 

a vida de pessoas do mundo inteiro, os estudantes universitários, profissionais 

acadêmicos e Líderes empresariais participantes da Enactus demostram que 

pessoas com conhecimento e paixão pelo empreendedorismo podem ser uma 

força poderosa rumo à mudança positiva do mundo. 

• A Enactus tem apoio financeiro de várias corporações, empresários, indivíduos 

e fundações (Dê exemplos. Para saber quem são os apoiadores da Enactus no 

mundo, consulte: enactus.org/who-we-are/partners-donors. Para saber mais 

sobre os apoiadores da Enactus no Brasil, consulte: enactus.org.br/about- 

us/partners).  

• As equipes Enactus são orientadas por um Professor Conselheiro, e todos os 

estudantes da graduação e pós-graduação devidamente matriculados podem 

participar. 

• O que os Times Enactus fazem é simples: elas utilizam o conhecimento 

aprendido em sala de aula para criar e implementar projetos sociais 

empreendedores em suas comunidades, que empoderam as pessoas com base nos 

seguinte critério: 

 “Qual Time Enactus foi mais efetivo em aplicar a ação empreendedora ao empoderar 

pessoas para melhorar, sustentavelmente, suas condições de vida de forma 

econômica, social e ambiental?”  

• Uma vez que os projetos atendam ao critério Enactus, os Times Têm autonomia 

para a escolher quais e determinar quantos projetos irão realizar, que tipos quem 

será a equipe gestora e como será reportado os resultados e impacto.  



A seguir, seguem links para os vídeos da Enactus Worldwide e Enactus Brasil, que

poderão auxiliar no processo de apresentação do Time e da Enactus:  

• Apresentação "O que é Enactus?": https://www.youtube.com/watch?

v=oKa98p1itnw&t=52s 

• Flashback do Evento Nacional Enactus Brasil

2017: https://www.youtube.com/watch?v=wnXmg2WyEms&t=6s 

• Flashback da Enactus World Cup 2017: https://www.youtube.com/watch?

v=zuozMlT1Obk&t=7s 

LINKS PARA VÍDEOS

• Ao fim do ciclo Enactus, que se encerra em Julho (por seguir o calendário 

acadêmico norte-americano), temos o Evento Nacional Enactus Brasil. Nesse 

evento, também acontece o Campeonato Nacional, uma competição onde o Time 

Enactus apresenta os seus projetos e resultados, representando a instituição de 

ensino para mais de 2000 pessoas. O campeão da etapa nacional segue para a 

Enactus World Cup, onde representa o Baís em um campeonato de nível 

internacional, junto com os outros 35 países da rede.   

• Em resumo: os estudantes Enactus utilizam o que aprendem na sala de aula, 

empoderam outras pessoas e, então, participam de campeonatos para ver quem 

alcança mais resultados! E no final, todos nós ganhamos! 



M O D E L O  D E  C O N V I T E  
P E S S O A L

[Data] 

Prezado(a) [nome do estudante], 

Em nome do Time Enactus [nome da instituição], você está convidado para 

participar de nossa próxima reunião de apresentação da Enactus, no dia [data]. 

Tendo em conta sua excelência acadêmica, acreditamos que você seria de grande 

valia para nossa equipe. Ao participar da Enactus, você tem a oportunidade de 

aprimorar sua experiência de aprendizado e obter habilidades de liderança, 

trabalho em equipe e comunicação. Você também poderá ter a oportunidade de 

representar nosso Time no próximo Evento Nacional Enactus Brasil, um 

importante evento onde você terá oportunidade de fazer networking com outros 

líderes estudantis e executivos de empresas líderes no país. 

Junte-se a nós para nesse encontro saber mais sobre o Time Enactus [nome da 

instituição]. Caso tenha alguma pergunta, entre em contato com [Líder do Time 

Enactus/Conselheiro universitário] pelo [informações de contato]. 

Esperamos vê-lo na próxima reunião! Atenciosamente, 

[Líder do Time Enactus/assinatura] 

   

[Professor Conselheiro do Time Enactus/assinatura]  



 

Modelo de ficha de inscrição Enactus 
 
 
 
 

 
 TIME ENACTUS [NOME DO TIME]
 

Professor conselheiro E-mail do Professor Conselheiro Nome do Líder do time E-mail do Líder do Time

 
 

Nome Sobrenome Área de estudo Data de concl. E-mail Telefone  Área interesse     Disp. de horas 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


