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Esse material de suporte 

possui o fim de instruir Times 
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atividades.  

Não há mandatoriedade em 

estabelecer as práticas aqui 

propostas. 
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Ter o apoio de sua instituição é crucial para o sucesso e sustentabilidade do 

programa Enactus em seu Time. Na maioria dos casos, o endosso e apoio dos seus 

administradores vão aprimorar significativamente suas atividades dentro e fora 

do campus. Contudo, temos consciência de que nem todos em sua instituição 

apoiam ou se familiarizam com seu time Enactus. Os motivos por trás disso 

variam. Algumas instituições têm organizações estudantis demais e não dispõem 

de tempo nem professores suficientes para dar o apoio necessário às suas 

iniciativas, enquanto outras instituições tendem a escolher algumas 

organizações favoritas e dedicar seu tempo e seus recursos exclusivamente aos 

esforços delas. Independentemente da categoria que seu time Enactus se 

enquadre, é muito importante que você crie, continuamente, oportunidades para 

desenvolver e aprimorar relações sólidas com seus professores e sua 

administração. 

Para te ajudar nessa tarefa, nós montamos esse guia como um recurso a ser 

usado para introduzir e apresentar a Enactus com precisão. Ele oferece um 

passo-a-passo de como nutrir e sustentar seu relacionamento já existente e/ou 

torná-lo ainda melhor. Por favor, tenha em mente que a maior parte do conteúdo 

desse documento é meramente sugestivo, sendo necessário seu bom senso para 

que ele se adeque particularmente à sua instituição e as personalidades das suas 

audiências administrativas. As seções são estrategicamente classificadas para 

proporcionar claros entendimento e diretriz do processo de construção de apoio: 

Parte 1: Envolvimento dos Professores 

Parte 2: Envolvimento do Administrador 

Parte 3: Preparação de reunião 

Parte 4: Mantendo o Apoio Institucional 

Parte 5: Envolvendo Terceiros 

Recomenda-se que você também reveja o Handbook Enactus para estar melhor 

equipado com o conhecimento necessário, cuja maioria é apresentada como 

“boas práticas”, para criar um Time Enactus forte e bem-sucedido. 

V I S Ã O  G E R A L   



Destacamos abaixo três benefícios principais que professores apoiadores (isto é, 

aqueles que não desempenham o papel oficial de “professor conselheiro”) terão 

através do seu envolvimento com a Enactus. Por favor, note que essa lista não é 

exaustiva e seu time poderá incluir outros intens que tenham relevência: 

1. Aprimorar sua experiência educadora trabalhando com o time enquanto 

conduzem projetos de alcance fora da comunidade. 

Na Enactus, nós construímos relacionamentos flexíveis entre professores e 

estudantes fora da sala de aula. O papel que um professor pode exercer pode ser 

de um conselheiro oficial para o time, um mentor/membro de um projeto 

específico ou um apoiador/entusiasta. 

2. Network com outros professores e executivos das empresas e universidades 

participantes da Enactus, em eventos exclusivos.    

Professores em diferentes tipos de instituições tem diferentes exigências para 

continuar exercendo a docência, ou para avançar em sua posição. A Enactus 

oferece um lugar ideal para encontrar colegas de diversas universidades, 

expandindo escopo e construindo conexões com profissionais da educação com 

pensamentos semelhantes. Eles também terão a chance de conhecer numerosos 

praticantes, especialistas tomadores de decisão dos setores público e privado. 

3. Receber reconhecimento e avanço profissional como resultado das 

atividades do time Enactus.  

Times Enactus estão constantemente sendo reconhecidos na mídia local e por 

todo o campus pelos excepcionais projetos de alcance que conduzem na 

comunidade. Como um apoiador, o professor será capaz de adicionar seu 

envolvimento com a Enactus em sua lista de conquistas. 

Enquanto todos esses pontos são muito interessantes, é importante também 

lembrar a principa importância de ter professores engajados. Não é pelo 

reconhecimento e honras, mas pelos estudantes que eles têm a oportunidade de 

inspirar através da Enactus. O mais importante é saber que eles desempenharam 

um papel essencial na formação do futuro de seus estudantes. Que maneira 

melhor de fazer isso do que ajudar estudantes Enactus a desenvolver liderança, 

trabalho em equipe e habilidades de comunicação que se sobressaem a média da 

maioria dos estudantes? 

P A R T E  1 :  E N V O L V I M E N T O  
D O S  P R O F E S S O R E S



Enquanto o apoio de professores é muito importante, conseguir o apoio da 

administração (isto é, oficiais superiores como chefe do departamento, pró- 

reitorias de assuntos estudantis/extensão e reitor(a)) pode ser ainda mais 

significante. Obter o apoio deles pode mostrar ser o primeiro passo essencial 

para uma implementação bem-sucedida do seu Time. Administradores também 

podem ser seus melhores advogados para outros professores no campus, 

encorajando-os a apoiar seus esforços, assim como celebrar suas vitórias. 

Existem quatro pontos-chave a serem destacados em reuniões com 

administradores. 

1. Ter um time Enactus no campus vai trazê-los a oportunidade de receber 

reconhecimento positivo da comunidade, resultante dos projetos que o time 

Enactus conduz.  

Para a maioria dos administradores, uma das suas maiores responsabilidades é 

conseguir financiamento para sua instituição. Conquistas positivas no campus 

algumas vezes são de grande ajuda na obtenção de fundos de corporações E 

organizações que têm um forte interesse em apoiar financeiramente a 

instituição. Ajudar os administradores a enxergar o impacto positivo que seu 

time tem na comunidade pode ajudá-los a perceber o significante papel que seu 

time Enactus pode exercer, projetando essa imagem positiva que as instituições 

desejam ter. E é claro, os projetos Enactus também darão a eles algo adicional 

para apresentar e promover quando eles se reunirem com apoiadores financeiros 

atuais e potenciais. 

2. Ter um time Enactus no campus os dará a oportunidade de criar redes com 

líderes locais, nacionais e corporativos em eventos da Enactus.  

A rede mundial da Enactus inclui um grande número  de prestigiosas instituições, 

corporações, empreendedores, indivíduos e fundações que apoiam ativamente a 

organização financeiramente e/ou dedicando seu tempo. Isso também inclui a 

rede de organizações locais, regionais e nacionais e empresas que são grandes 

apoiadoras do seu time Enactus individualmente e da organização. Todo ano, seu 

time Enactus vai conhecer muitos juízes de companhias apoiadoras através dos 

eventos Enactus. Administradores poderão ter a chance de aumentar sua rede e 

conhecer executivos dessas companhias durante essas oportunidades. 

Certifique-se de convidar seus melhores administradores para vivenciar a 

Enactus comparecendo a uma competição Enactus. 

P A R T E  2 :  E N V O L V I M E N T O  
D O S  A D M I N I S T R A D O R E S



3. Ter um time Enactus no campus proporcionará aos estudantes uma valiosa 

experiência de aprendizado. 

Estudantes da Enactus são capazes de pegar o que aprenderam na sala de aula e 

realmente aplicar esse conhecimento para inspirar e empoderar outros em suas 

comunidades, através dos programas Enactus. Estudantes que fazem parte da 

Enactus também estão aprendendo o que é trabalho em equipe, o que é manter 

comprometimento. Estudantes Enactus são conhecidos como “os melhores dos 

melhores” por causa das oportunidades proporcionadas a eles pela experiência 

Enactus. 

4. A Enactus é uma plataforma que auxilia os estudantes a encontrar 

oportunidades de emprego.    

Todo ano, quando estudantes formados embarcam em suas “buscas” pelo 

primeiro emprego, eles geralmente têm dificuldades por sua falta de experiência 

no mundo real. Por outro lado, estudantes Enactus têm essa experiência e são 

parte de uma enorme rede envolvendo as melhores empresas de seu país e região 

(às vezes, do mundo), que reconhecem e valorizam sua experiência Enactus. Além 

disso, através dos eventos de competições eles podem conhecer representantes 

das empresas nacionais parceiras e possivelmente conseguir um estágio ou uma 

oportunidade de trabalho mais a longo prazo. Isso, é claro, ainda cria outro 

reflexo positivo da instituição na qual eles se formaram e dá aos administradores 

mais uma razão para apoiar a Enactus. 



Ao preparar uma reunião com os administradores da instituição, siga os passos a 

seguir: 

1. Agende uma reunião com antecedência para melhores resultados. 

2. Contate o(a) assistente administrativo(a)/secretário(a) para agendar a 

reunião. 

3. Memorize um pequeno resumo do assunto que você quer abordar na reunião. 

O(a) assistente pode perguntar o que está na sua programação para que ela 

possa repassar isso ao administrador. 

4. Pode ser que você precise mandar uma carta de solicitação oficial para essa 

reunião e é melhor que esteja assinada por você e pelo seu professor 

conselheiro. 

Uma vez que a reunião esteja preparada, é importante montar uma programação 

do que será discutido naquele dia.  Lembre-se de fazer uma revisão completa do 

que deve ser abordado no tempo que você agendou, e quais são as coisas mais 

importantes a serem mostradas.  

P A R T E  3 :  P R E P A R A Ç Ã O  D E  
R E U N I Ã O  

Uma vez que a data da reunião esteja marcada, seguem algumas dicas de 

preparação:  

• Providencie qualquer material/equipamento necessário. (Por exemplo, se você 

está apresentando qualquer conteúdo visual, você pode precisar de: 

 projetor/laptop/TV/DVD player etc.) 

• Pergunte ao(a) assistente se é permitido convidar outros professores para 

participar da reunião (se seu time está preparado para expandir a audiência). 

• Saiba fatos sobre a Enactus – esteja preparado para responder perguntas. 

• Crie um esboço com o que você quer realizar durante a reunião. Algumas 

ideias-chave incluem: 

                   - Informar a audiência sobre a Enactus; 

                   - Perguntar a cada participante como eles sentem que o time Enactus            

                         beneficia a instituição; 

                   - Perguntar por um apoio específico e justificar sua necessidade; 

                   - Reservar tempo para um período de perguntas e respostas. 

• Solicite aconselhamento do Coordenador e/ou Gerente de Programa.  

• Convide o Coordenador e/ou Gerente de Programa para a reunião, se possível.  

• Envolva seu Professor Conselheiro. 

PREPARANDO-SE PARA UMA REUNIÃO COM OS
ADMINISTRADORES



Ao se reunir com administradores, uma ferramenta útil para se ter é um kit de

informações sobre a Enactus que pode ser dado a eles. Considere incluir: 

• Algum tipo de apresentação visual (vídeo); 

• Ficha Informativa Enactus; 

• Seu relatório anual do ano passado ou lista de projetos que você gostaria de

implementar no próximo ano; 

• Relatório financeiro do time; 

• Lista de BABs do time, com o nome, cargo e empresa de cada membro; 

• Active Team Sheet/ Lista de estudantes atualizado; 

• Project Portfolio do ano anterior. 

RECURSOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS

Ser capaz de se planejar para quaisquer desafios que podem surgir te ajudam a

estar preparado para uma reunião mais bem-sucedida. Os dois principais

desafios que você pode enfrentar com professores e/ou administradores da

instituição são: 

• Eles podem nunca ter ouvido falar da Enactus e, por isso, questionar seu nível

de impacto. 

• Eles podem ter dificuldade para entender o que é esperado deles por conta do

modelo de programa único e flexível da Enactus. 

DESAFIOS

Em situações como essas você deveria focar nos seguintes passos: 

• Descreva as características e benefícios da Enactus a eles e a organização

nacional e internacional 

• Assegure-se de que a audiência entenda do que se trata a Enactus e seu longo

histórico de sucesso nacional e internacional (incluindo o calibre de executivos

globais proeminentes envolvidos). 

• Assegure-se de que a audiência entenda o que os times Enactus individuais

realmente fazem 

Você quer garantir que, quando você deixar a reunião, todos tenham um

entendimento da Enactus e do que significa estar envolvido. 

OBJETIVOS



Dado o curto período de tempo que geralmente se tem em reuniões da Enactus

com novos apoiadores potencias, uma das maneiras mais eficazes de introduzir a

organização e o programa é a partir dos “10 pontos para entender a Enactus” que

seguem: 

1. A Enactus é uma parceria global sem fins lucrativos entre a organizaçào e

instituições de Ensino Superior. 

2. A Enactus é apoiada financeiramente em todo o mundo por corporações,

empreendedores, indivíduos, fundações e governos incluindo Walmart, Cargill,

Unilever, entre outras (consulte enactus.org.be para saber todos os parceiros da

enactus no Brasil e enactus.org para conhecer os parceiros globais). 

3. Nós formamos times de estudantes em instituições de ensino superior, oa

quais são liderados por um Professor Conselheiro.  Os times têm total

flexibilidade para decidir como se estruturam. 

4. A adesão é geralmente aberta a todos os estudantes e não são cobradas taxas

à universidade, professor ou estudante pela organização da Enactus. 

5. As únicas exigências de adesão são que aqueles que estiverem fazendo parte

da Enactus sejam estudantes registrados nas universidades e tenham pelo menos

um Professor Conselheiro oficialmente reconhecido. 

6. Times Enactus utilizam dos conhecimentos aprendidos em sala de aula e usam

 para empoderar pessoas e melhorar suas condições de vida.  

7. Times implementam projetos com o objetivo de criar oportunidades

econômicas para outros, a fim de ajudarem a alcançar uma melhor qualidade e

padrão de vida.  

8. A única exigência do programa é que os projetos dos times respeitem os

critérios de avaliação da Enactus. 

9. Cada time decide quantos projetos irá desenvolver, que tipo de projeto e quem

é o púbico-alvo. 

10. No fim do ciclo Enactus, os times apresentam seus projetos em um

Campeonato Nacional, para determinar quem fez o melhor trabalho em criar

oportunidades para pessoas e comunidades alinhado ao critério Enactus de

Avaliação. 

ENACTUS EM 10 PASSOS



P A R T E  4 :  M A N T E N D O  O  
A P O I O  I N S T I T U C I O N A L

Após ganhar o apoio dos professores da instituição e/ou administradores, você 

completou apenas metade do trabalho. O próximo passo é assegurar que eles 

permaneçam envolvidos e engajados com o programa Enactus em suas 

instituições e estejam dispostos a expandir seu envolvimento e atividades 

Nessa fase, existe um provérbio que geralmente é aplicável aos estudantes no 

seu entendimento da Enactus: 

     Diga-me e esquecerei,  

       Ensina-me e eu poderei lembrar,  

       Envolva-me e eu aprenderei. 

Porém, esse provérbio não se aplica somente aos projetos Enactus, mas também 

para manter o apoio institucional. É baseado no ditado: As pessoas apoiam o que 

elas ajudam a criar.  

O elemento-chave para manter o engajamento é o envolvimento. 

Aqui estão alguns exemplos: 

• Diga-me... 

         -Apresente a parte 2 do Handbook Enactus: “Desenvolvimento do time" 

• Mostre-me... 

         -Consulte o Coordenador de Programa de seu Time e solicite uma conversa 

dele com o seu Professor Conselheiro; 

        -Conduza um Treinamento do Professor Conselheiro. 

• Envolva-me... 

         -Convide os Professores e Administradores para participarem dos Eventos 

Nacionais da Enactus.  

O Handbook Enactus 2018 contém uma seção focada no papel e responsabilidade

do Professor Conselheiro. Essa é uma ótima ferramenta para familiarizar

conselheiros com seus papeis fundamentais e alguns sugeridos como um membro

do time Enactus. 

Para fazer o download do mateiral, acesse: http://www.enactus.org.br/our-

program/times-enactus/leitura-obrigatoria/.

HANDBOOK ENACTUS



(Aplicável em casos de mudança de Professor Conselheiro) 

Criar algum tipo de Guia ao Professor Conselheiro é um ótimo jeito de educar e

envolver imediatamente seu novo/potencial conselheiro com a Enactus. Você

pode até escolher convidar um conselheiro de outro time para conhecer seu novo

mentor, ou agendar uma conversa dele com o Coordenador de Programa da

Enactus Brasil,  num esforço para motivar e compartilhar experiências. Você

pode usar seções do Manual do Time Enactus para guiar seu novo conselheiro, e

também utilizar o Guia de Boas Práticas para Professores Conselheiros,

disponível em: http://www.enactus.org.br/our-program/times-enactus/guia-de-

boas-praticas-enactus/. 

ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR CONSELHEIRO

Continue trabalhando para envolver seu administrador institucional e

professores através de diferentes tipos de caminhos; quanto mais participarem

das atividades, mais feedback seu Time terá. Desse jeito, a sensação de

pertencimento por parte deles pode aumentar. Muitas vezes, eles podem ajudar

bastante, engajando seu network e também envolvendo pessoas de fora no seu

programa. 

Exemplos de caminhos adicionais para envolve-los incluem: 

• Comparecer a uma Reunião de Time Enactus 

• Servir no Conselho Administrativo de Negócios (BAB); 

        -Comparecer às reuniões do BAB; 

        -Comparecer a outros eventos do BAB. 

• Fazer parte de um projeto Enactus; 

• Comparecer os Evento Nacional Enactus; 

• Comparecer aos Team Training Conferences dos Times Enactus. 

ENVOLVIMENTO DOS ADMINISTRADORES



P A R T E  5 :  E N V O L V E N D O  
T E R C E I R O S

Nós já sabemos que a chave para construir um programa Enactus qualificado e 

sustentável é ter o apoio dos professores e da administração do campus. Uma vez 

que você criou seu time, é importante ramificar para outros no campus para 

ganhar apoio. 

Todo time Enactus é um representante não somente de suas comunidades, mas 

também de seus próprios campi. Envolver os chefes de departamento de todos os 

cursos/faculdades no campus pode levar à criação de uma base de membros mais 

diversa e aumentar a sustentabilidade do seu programa. 

Abaixo estão alguns pontos-chave sobre como um time Enactus pode trabalhar 

para ganhar o apoio de outras faculdades no campus. 

• Organize uma reunião com o(a) professor(a), reitor(a) e outros indivíduos- 

chave na faculdade. 

        -Explique o que é a Enactus e como ela pode beneficiar todos os estudantes    

            no campus. 

        -Esteja preparado para dar exemplos específicos de como outros programas    

           de graduação se encaixam na Enactus e como o time pode beneficiar e apelar  

           a estudantes com diversos programas de graduação. 

        -Mostre um dos vídeos da marca Enactus – conteúdo visual sempre ajuda! 

        -Ofereça um material de seu Time Enactus (como, por exemplo, o Relatório       

            Anual) e esteja preparado para responder perguntas. 

        -Dê as informações de contato do time para todos presentes na reunião. 

        -Envie notas de agradecimento a todos os participantes pelo seu tempo e            

            disposição para se reunir com você. 

        -Entre em contato com a Equipe de Programa Nacional – talvez eles possam    

           ir ao seu campus para a reunião. 

• Fale com seu(a) reitor(a) ou chefe de departamento sobre a possibilidade de 

enviar um e-mail para os colegas dele(a) sobre dar apoio ao time Enactus. 

• Crie uma newsletter periódica para enviar aos professores, reitores e chefes de 

departamento de todas as divisões/departamentos no campus para atualizá-los 

regularmente das atividades que o time está realizando. 

• Peça ao seu Professor Conselheiro para falar em reuniões de professores sobre 

as atividades e conquistas do seu time Enactus. 

Lembre-se de que essas são apenas algumas sugestões para você tentar. A 

Enactus tem consciência de que todo time e todo campus é único. Descubra o 

que funciona para você e seu campus.   


