
Estrutura para Apresentação Enactus no Campeonato 

Como sabem, a Enactus segue um padrão internacional de critério de avaliação que será o principal 

foco dos juízes. Portanto, é interessante voltar a apresentação para o que é esperado ver. 

Segue abaixo algumas dicas para a estruturação da apresentação. 

1. Contextualização do Cenário: 

Nessa parte, abordem fatos importantes sobre o Time, a cidade ou estado onde se localizam 

e até mesmo a comunidade. 

2. Apresentação dos projetos 

Os projetos deverão focar no que é pedido pelo critério, por isso, uma dica é apresentar da 

mesma forma que os mesmos serão avaliados, sendo: 

a) Ver oportunidades 

Esse é o momento do time expor como foi feita a condução da avaliação de necessidades 

com o público-alvo. Exponham a problemática e como o Time enxergou uma oportunidade 

junto a essa comunidade. 

É interessante se basear nos recursos da condição de vida, sendo esses Financeiro, 

Ambiental, Social, Humano e Físico. 

b) Agir 

Aqui, o time deverá mostrar a aplicação da Ação Empreendedora em si. É o momento de 

discorrer sobre o projeto, suas etapas e o que foi feito até o presente momento. 

c) Possibilitar o Progresso 

Momento de expor os principais resultados e impactos já alcançados pelo time. Fatores 

importantes a serem considerados: 

- Como foi feita a mensuração e relato dos resultados diretos e indiretos; 

- Qual foi o Empoderamento Efetivo do público-alvo; 

- Quais foram as melhoria na condição de vida dessas pessoas,  

-Como o projeto é sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente. 

Dica: Abordar os resultados utilizando os mesmos recursos abordados no item 

oportunidades  Financeiro, Ambiental, Social, Humano e físico. 

d) Olhando o futuro 

Aqui o time poderá apresentar resultados estimados de seus projetos. Lembrem-se que 

todas as estimativas devem ser baseadas nas açòes já realizadas pelo Time. A pergunta a 

se responder nessa etapa é: O que os juízes verão desse projeto para o próximo ano? 

Dica: Deixem MUITO CLARO que essa etapa é estimativa. Qualquer estimativa 

apresentada como resultado alcançado é fator de desclassificação na competição. 

3. Finalização 

O Time poderá finalizar a apresentação com os principais impactos gerais do ciclo, com a 

missão do time ou de outras formas criativas. 


