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INTRODUÇÃO
Para a Enactus, o Evento Nacional, significa mais vidas impactadas em todo o Brasil.
Durante o evento além de toda a troca de experiências, networking, ganho de
conhecimento técnico-cientifico, selecionaremos uma equipe para participar da
Enactus World Cup, onde competirão pelo título de Campeão Mundial da Enactus.
Todos os anos, um seleto grupo de 2.000 estudantes, acadêmicos, empresários,
agentes do governo e líderes de organizações do Brasil inteiro se reúnem no Evento
Nacional Enactus Brasil para mostrar como a ação empreendedora e a inovação
compartilhada estão transformando vidas e criando um futuro melhor para todos nós.
Nosso Evento Nacional é um encontro exclusivo e oferece a oportunidade aos líderes
nacionais do presente e do futuro de ver como as ideias estão sendo transformadas
em ação bem como vivenciar dois dias inesquecíveis de colaboração, competição,
celebração e inovação.

COLABORAÇÃO
Desafie o status-quo de líderes que pensam e aproveite uma
conversa interativa com um grupo seleto de líderes nacionais que
fazem acontecer.
Através de diversas perspectivas, concentramos no poder positivo dos negócios, da
inovação e da ação empresarial para tratar das questões mais importantes que
afetam o brasil e o mundo. Esse evento compartilha verdadeiros progressos em
áreas-chaves do empoderamento econômico das mulheres, segurança alimentar e
da água, empreendedorismo e muito mais. A energia criada quando os líderes de
negócios nacionais se cruzam com os estudantes inovadores alimentará a sua
experiência, motivar a mudança pessoal e impulsionar novas ideias.
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COMPETIÇÃO
Experimente como as ideias compartilhadas estão alimentando a
inovação e impulsionando o impacto nacional.
Essa competição nacional reúne mais de 120 universidades de todo o Brasil. Dessas,
56 competirão para chegar ao título de Campeão Nacional. Cada equipe tem 17
minutos para mostrar seus projetos que não só estão fazendo a diferença no Brasil,
mas estão criando novas carreiras, gerando inovação nos negócios e entregando um
impacto social por todo o território brasileiro. Esses projetos são avaliados por
executivos que atuam como juízes que determinam qual a equipe representará o
Brasil na Enactus World Cup.

CELEBRAÇÃO
Celebre a diversidade cultural, de ideias e a sinergia entre gerações
de lideranças.
Ao longo do Evento Nacional, os participantes vivenciam a emoção e a paixão de
estarem reunidos com outras pessoas que estão pessoalmente investindo uns nos
outros e mudando vidas a partir do seu trabalho. Reúnem-se para reconhecer,
incentivar e comemorar as infinitas possibilidades do progresso humano real.

INOVAÇÃO
Aprecie pesquisas e cases através de artigos publicados no II
Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social
Durante o Evento Nacional, os acadêmicos e professores tem a oportunidade de
expor trabalhos técnico-científicos no II Simpósio Nacional de Empreendedorismo
Social Enactus Brasil. O conteúdo é pautado no conhecimento empírico, com
resultados relevantes para as comunidades e regiões nos quais os trabalhos foram
desenvolvidos.
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AGENDA*
Horário

Evento
Quarta-feira, 18 de Julho de 2018+2:23A822:37

Campeonato Nacional
8:30 - 14:00
Credenciamento
9h30 - 12:30
Cerimônia de Abertura, Premiações Especiais e Sorteio das Ligas de Abertura
14h00 - 15h00
Treinamento dos Juízes da Liga Rookie
15h00 - 16h00
Treinamento dos Coordenadores de Liga
III Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil
9h30 - 12h30
Abertura do Simpósio
9h30 - 18h00
Avaliação dos dos pôsteres
14h00 - 17h00
Mesas redondas
14h00 - 15h00

Ensino, pesquisa e extensão em empreendedorismo social

15h00 - 15h00

Políticas públicas e empreendedorismo social

16h00 - 17h00

Inovação e Tecnologia

14h00 - 15h00

Negócios sociais e crescimento econômico

15h00 - 15h00

Empreendedorismo e desenvolvimento Social

16h00 - 17h00

Sustentabilidade Econômica e Socioambiental

Salas Especiais - Palestras e Network
Empresa 1
Empresa 2
14:00 - 18:00
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Quinta-feira, 19 de Julho de 2017
Campeonato Nacional
8h00 - 14h00
Credenciamento
8h00 - 8h40
Tech Check do Times de Abertura (Ligas 1 a 4 | Liga Rookie: Times 1 a 7)
9h00 - 12h45
Apresentações da rodada de abertura
9h00 - 9h30

Time 1

9h30 - 10h00

Time 2

10h00 - 10h30

Time 3

10h30 - 11h00

Time 4

11h00 - 11h15

INTERVALO

11h15 - 11h45

Time 5

11h45 - 12h15

Time 6

12h15 - 12h45

Time 7

13h10 - 13h50
14h00 - 17h45

Tech Check dos Times de Abertura (Ligas 5 a 8 | Liga Rookie: Times 8 a 14)
Apresentações da rodada de abertura

14h00 - 14h30

Time 1

14h30 - 15h00

Time 2

15h00 - 15h30

Time 3

15h30 - 16h00

Time 4

16h00 - 16h15

INTERVALO

16h15 - 16h45

Time 5

16h45 - 17h15

Time 6

17h15 - 17h45

Time 7

Localização

Recepção 7
Salão Almofala
Sala VIP
Sala VIP
Salão Almofala

Auditório 3
Auditório 3
Auditório 3
Auditório 4
Auditório 4
Auditório 4
Auditório 1
Auditório 2
Auditório 7
Auditório 8
Auditório 9

Auditórios 1, 2, 7, 8 e 9

Auditórios 1, 2, 7, 8 e 9

Auditórios 1, 2, 7, 8 e 9

Auditórios 1, 2, 7, 8 e 9

III Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil
8h00 - 18h00
Exposição dos pôsteres
10h00 - 13h00
Comunicações orais - Pôster, Artigo e Relato de Experiência
Temas 1, 2 e 3
Temas 4, 5 e 6

Auditório 3
Auditório 4

Estação de Inovação
9h00 - 18h00
Estação de Inovação
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Horário

Evento
Sexta-feira, 20 de Julho de 2017

Campeonato Nacional
8h00 - 14h00
Credenciamento
8h00 - 9h00
Anúncio dos Semi-finalistas e sorteio da ordem de apresentação
9h00 - 9h30
Tech check da Semi-final
9h45 - 13h00
Apresentações da rodada de semi-final
9h45 - 10h15
10h15 - 10h45
10h45 - 11h15
11h15 - 11:30
11h30 - 12h00
12h00 - 12h30
12h30 - 13h00

14h00 - 15h00
15h00 - 17h15

Time 1
Time 2
Time 3
INTERVALO
Time 4
Time 5
Time 6

Localização

Recepção 7
Salão Almofala
Salão Almofala

Auditório 1, 2, 7 e 8

Anúncio dos Finalistas e Sorteiro da ordem de apresentação
Apresentações da rodada Final

15h00 - 15h30

Time 1

15h30 - 16h00

Time 2

16h00 - 16h15

INTERVALO

16h15- 16h45

Time 3

16h45 - 17h15

Time 4

17h15 - 19h30
Cerimônia de Premiação
Estação de Inovação
9h00 - 13h00
Estação de Inovação

Salão Almofala

Salão Almofala

*Esses eventos são baseados em outros Eventos Nacionais, nos reservamos o direito de alterar a agenda até 15 dias antes do
evento.

DATA, LOCAL & CONTATOS
Data: 18, 19 e 20 de julho de 2018
Horário: A partir das 08:00
Local: Centro de Eventos do Ceará
Endereço: Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811341

Para informações:
Fone: (11) 2816-4909 | E-mail: contatobr@enactus.org
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III SIMPÓSIO
NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO
SOCIAL ENACTUS BRASIL
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CHAMADA DE TRABALHOS

1. Apresentação
O evento, em sua terceira edição, é considerado o maior Evento Nacional
Técnico Cientifico gratuito, na área de Empreendedorismo Social, o qual reunirá
pesquisadores, estudantes interessados em empreendedorismo social e gestão de
pessoas, empresários e promoverá o intercâmbio de estudos, ideias e experiências
de ensino, pesquisa e extensão na área.
O III SNESEB será realizado em Fortaleza, CE, de 18 a 20 de julho de 2017,
nas dependências do Centro de Convenções do Ceará. Uma realização conjunta da
Enactus Brasil com os professores que fazem parte do Programa.

2. Comissão Organizadora
Comissão Organizadora
Adriana Mendes
Paul Parra Alves de Oliveira

Coordenação Geral
Paul Parra Alves de Oliveira

Coordenação de Infraestrutura
Caio Eduardo de Moura Murtinho

Secretária
Adriana Mendes

Comissão Científica
Alexandre Ali Guimarães (CEFET/RJ)
Ana Elisa Libertore Silva Bechara (Universidade de São Paulo)
Ana Paula Francisco (Metodista)
Chidambaram Chidambaram (Universidade do Estado de Santa Catarina)
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Christiano França da Cunha (Universidade de Campinas)
Cleiciana Alves Cruz (Faculdade Vale do Salgado)
Deranor Gomes de Oliveira (Universidade Federal do Vale do São Francisco)
Diogo

Martins

Gonçalves

de

Morais

(Faculdade

de

Tecnologia

Termomecânica)
Eduardo Nadaleto da Matta (Instituto Mauá de Tecnologia)
Euler Guimarães Menezes de Souza (UniNorte)
Fernando Ferreira de Almeida (Instituto Metodista de Ensino Superior)
Ingrid Mazza Matos Ramos (Universidade Federal do Cariri)
Janaina Batista Pereira (Faculdade Vale do Salgado)
Jessé Morais Pacheco (Universidade Federal de Uberlândia)
John Bernhard Kleba (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)
Jose Arnaldo Frutuoso Roveda (Universidade Estadual de São Paulo)
José Augusto Lacerda Fernandes (Universidade Federal do Pará)
José Diener Feitosa Marques Segundo (Faculdade Vale do Salgado)
Kerma Marcia de Freitas (Faculdade Vale do Salgado)
Marco Antonio Carvalho Pereira (Universidade de São Paulo)
Marcos Jonaty Rodrigues Belo Landim (Faculdade Vale do Salgado)
Maria De Fátima Antunes Alves Costa (UNIABEU)
Maria Eliani Holanda Coelho (Instituto Federal do Ceará)
Maria Gizeuda de Freitas Sousa (Instituto Federal do Ceará)
Marina Jugue Chinem (Instituto Metodista de Ensino Superior)
Marta Fabiano Sambiase (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
Patricia Fonseca Ferreira Arienti (Universidade Federal de Santa Catarina)
Ramon Juliano Rodrigues (Universidade Estadual de São Paulo)
Salomé Magali García Terrazas (Estácio FAL)
Simone Ramires (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Sonilde Saraiva Januário Nunes (Faculdade Vale do Salgado)
Tassiane Boreli Pinato (Metodista)
Vinicius Carvalho Cardoso (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Wagner Leal Arienti (Universidade Federal de Santa Catarina)
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3. Cronograma
Data
19/02/2018

Atividade
Abertura do sistema de inscrição submissões
de trabalhos

20/04/2018

Encerramento das submissões de trabalhos

22/06/2018

Divulgação dos trabalhos aprovados

29/06/2018

Divulgação da programação final

06/07/2018

Finalização das inscrições do público geral
como participantes

18, 19 e 20/07/2018
20/11/2018

Realização do evento
Publicação dos textos completos nos anais
eletrônicos do evento.

4. Instruções Gerais para inscrição no evento
O sistema de Inscrição será exclusivamente por meio do site oficial do evento
(https://goo.gl/6d7xSC), de acordo com o cronograma do evento;
O evento é gratuito, portanto, após a divulgação da programação final, será
necessária a confirmação de participação.
Somente receberão certificados os participantes que forem credenciados no
local do evento, no dia 18 de Julho de 2018.

5. Temas para submissão dos trabalhos
O III SNESEB tem como tema central Empreendedorismo Socioambiental.
Neste contexto, pretende-se levar à discussão temas emergentes na área de
Empreendedorismo, Negócios sociais e Sustentabilidade, bem como o Ensino,
Pesquisa e Extensão nessa área de estudo e as políticas públicas adotadas em
relação ao tema.
Os temas para submissão de trabalhos foram propostos pela Enactus Brasil,
os quais são descritos a seguir:
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01. Ensino, pesquisa e extensão em empreendedorismo social
a. Leitura, análise e discussão de abordagens e práticas de ensino,
pesquisa e extensão acerca da temática do Empreendedorismo Social;
b. Relações entre universidade e sociedade na construção de teorias e
práticas acerca do tema;
c. O valor da extensão universitária para o desenvolvimento social nas
entidades do terceiro setor;
d. Construção do campo da gestão social e as práticas nos processos de
ensino-aprendizagem, pesquisas e projetos de extensão;
e. Análises sobre as bases epistemológicas da gestão social;
f. Desafios da pesquisa e extensão em empreendedorismo social;
g. Produção científica e técnica sobre gestão social;
h. Experiências multidisciplinares e interdisciplinares no ensino e na
pesquisa em gestão social;
i.

Relações interdisciplinares entre gestão social e outros campos do
conhecimento: Serviço Social, Administração Pública, Ciência Política,
Ciências Sociais etc.

02. Políticas públicas e empreendedorismo social
a. Políticas públicas de assistência social e desenvolvimento territorial;
b. Programas e projetos de desenvolvimento socioambiental;
c. Políticas de cidadania e desenvolvimento local integrado;
d. Políticas públicas para geração de trabalho e renda;
e. Gestão participativa e conflitos por poder no contexto de programas
para o desenvolvimento local;
f. A relação entre a sociedade civil e o estado na formulação de Políticas
Públicas;
g. Gestão de Políticas Públicas: definição e monitoramento das políticas
públicas que envolvem o Estado, o mercado e a sociedade;
h. Gestão e avaliação de políticas públicas e sociais;
i.

Políticas Públicas de desenvolvimento rural sustentável;

j.

Parceria entre poder público e terceiro setor;

k. Violência urbana;
l.

Acessibilidade;
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m. Poluição nos ambientes urbanos;
n. Meios de transporte.

03. Inovação e Tecnologia
a. O uso de tecnologias no provimento e melhoria de estruturas
educacionais;
b. A criação de projetos empreendedores que facilitem a compra ou
provimento de tecnologias para comunidades;
c. O uso de tecnologias digitais como possíveis instrumentos para
alcançar comunidades remotas;
d. A tecnologia como facilitadora de processos;
e. A presença e uso da tecnologia na escola ou em comunidades com
finalidade empreendedora;
f. O uso de tecnologias e a inclusão social de comunidades carentes;
g. Letramento tecnológico e desenvolvimento empreendedor, entre
outros).

04. Negócios sociais e crescimento econômico
a. Conceitos de negócios sociais;
b. Terceiro setor, negócios sociais e empreendedorismo social;
c. Impacto econômico dos negócios sociais nas classes C, D e E;
d. Experiências inovadoras de negócios sociais e negócios sustentáveis;

05. Empreendedorismo e desenvolvimento social
a. Responsabilidade socioambiental corporativa como estratégia de
negócios;
b. O impacto da responsabilidade social de organizações em comunidades
carentes;
c. Relação entre Empreendedorismo Social e Responsabilidade Social;
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06. Sustentabilidade econômica e socioambiental
a. Desenvolvimento e implantação de programas, experiências e práticas
organizacionais em direção à sustentabilidade;
b. Experiências em desenvolvimento de programas e projetos de
educação ambiental corporativa para a sustentabilidade, na formação,
pesquisa e prática;
c. Modelos organizacionais inovadores em termos de inclusão social,
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade;
d. Impactos sociais e ambientais da gestão das organizações em múltiplos
grupos de interesse, entre outros.

6. Normas para submissão de trabalhos
Cada autor/a poderá inscrever, no máximo, 2 (dois) trabalhos, sendo 1 para
cada uma das modalidades de apresentação (Artigo e Relato de Caso). Entretanto,
não será aceito o mesmo trabalho para mais de uma modalidade: o conteúdo
para cada modalidade deverá ser único.
É permitida coautoria em até outros 3 trabalhos, para qualquer modalidade.
Menções a projetos coletivos devem ser feitas no trabalho (Exemplo: Um projeto
desenvolvido pelo Time Enactus deverá ser mencionado em algum momento do texto
que o Time Enactus X desenvolveu o Projeto). Apenas o/a autor/a do trabalho deverá
submetê-lo no sistema. Se houver coautoria, este/a também deverá ser inscrito no
sistema.
Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá
a oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação
oral e/ou pôster.

6.1 Normas para inscrição de Artigos
Cada proposta deverá ser encaminhada selecionando dois Temas. Uma vez
encaminhada, não será permitida a substituição do Tema (Isso não impede o envio
de outras propostas).
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Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá
a oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação
oral e/ou pôster.
O trabalho deverá ter no mínimo 10.000 e no máximo 15.000 caracteres com
espaço, incluindo:

1 - Cabeçalho do Evento (conforme modelo disponível no site do evento)
2 - Título;
3 - Nome completo do autor (a) e coautores;
4 - Resumo (deverá ter no mínimo 600 e no máximo 800 caracteres com
espaço);
5 - Cinco palavras-chave;
6 – Curso, universidade e e-mail do autor (a) e coautores;
7 - Texto do trabalho;
8 - Referências Bibliográficas (somente incluir as referências citadas ao longo
do texto).

Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os
demais elementos, como título e referências bibliográficas, não contarão).

O texto deverá ser redigido conforme as especificações da ABNT:
Fonte: Times New Roman - tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais
de 3 linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho
10.
Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta orientação não
se aplica às expressões latinas apud e et al.
Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm
Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas;

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a
qualidade linguística e verificando as normas de formatação, você deverá salvar
dois arquivos para submissão em nosso sistema, conforme especificações
abaixo:
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a. TRABALHO NÃO IDENTIFICADO
i.

Formato/extensão PDF (Adobe);

ii.

Nome

padronizado

como: IIISNESEB_AR_título

do

trabalho (Exemplo: IISNESEB_AR_Empreendedorismo Enactus).
iii.

Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o
evento SEM O NOME DOS AUTORES, para avaliação imparcial.

b. TRABALHO IDENTIFICADO
i.

Formato/extensão Word (Office);

ii.

Nome padronizado como: IIISNESEB_AR_nome do primeiro/a
autor/a (Exemplo: IISNESEB_AR_AmandaSilva). Esse arquivo dever
ser submetido na plataforma de inscrição para o evento COM O NOME
DOS AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso de aprovados
pela banca avaliadora.

O Comitê Organizador encaminhará os trabalhos que atendam às normas de
formatação para os(as) coordenadores(as) para avaliação das propostas. A resposta
da avaliação será encaminhada a partir de 02 de junho de 2018, para os e-mails
que constarem na ficha de inscrição. Os resultados também serão divulgados na
página do evento.
ATENÇÃO: os trabalhos que não atenderem às normas de formatação ou
apresentarem mais de um autor e quatro coautores serão eliminados.
Os textos aprovados serão publicados nos Anais do Evento. Os anais serão
disponibilizados após o evento. Os autores que apresentarem seus trabalhos como
Comunicação Oral e/ou Pôster receberão certificado de apresentação.

6.2 Normas para inscrição de Relatos de Experiência (Cases)
Os Relatos de Experiência supõem escrita, descrição e reflexão acerca de
uma experiência relacionada aos temas centrais do evento, indicando o que esta
representou para os sujeitos envolvidos.
Cada proposta deverá ser encaminhada para dois Temas. Uma vez
encaminhada, não será permitida a substituição de Tema.
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Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá
a oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação
oral e/ou pôster.
O trabalho deverá ter no mínimo 10.000 e no máximo 15.000 caracteres com
espaço, incluindo:
1 – Resumo
2 - Título;
3 - Nome do/a autor/a e coautores (até 4 coautores);
4 - Dados relativos à sua maior titulação;
5 - Instituição de origem;
6 - E-mail(s) para contato;
7 - Texto do trabalho;
8 - Referências Bibliográficas (somente incluir as referências citadas ao longo
do texto)

Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os
demais elementos não contarão). Para relatos de experiência, não será necessária a
apresentação de referencial bibliográfico, entretanto, se o autor fizer citação ao longo
do texto, o mesmo deverá incluir em seu trabalho as referências.

O texto deverá ser redigido conforme as especificações da ABNT:
Fonte: Times New Roman tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de
3 linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10.
Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta orientação não
se aplica às expressões latinas apud e et al.
Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm
Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas;

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a
qualidade linguística e verificando as normas de formatação, você deverá salvar dois
arquivos para submissão em nosso sistema, conforme especificações abaixo.
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a. TRABALHO NÃO IDENTIFICADO
i.

Formato/extensão PDF (Adobe);

ii.

Nome

padronizado

como: IIISNESEB_RE_título

do

trabalho (Exemplo: IISNESEB_RE_Empreendedorismo Enactus).
iii.

Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para
o evento SEM O NOME DOS AUTORES, para avaliação imparcial.

b. TRABALHO IDENTIFICADO
i.

Formato/extensão Word (Office);

ii.

Nome padronizado como: IIISNESEB_RE_nome do primeiro/a
autor/a (Exemplo: IISNESEB_RE_AmandaSilva). Esse arquivo
deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o evento COM
O NOME DOS AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso
de aprovados pela banca avaliadora.

O Comitê Organizador encaminhará ao comitê científico para avaliação das
propostas. A resposta da avaliação será encaminhada a partir de 02 de Junho de
2018, para os e-mails cadastrados no momento da inscrição. Os resultados também
serão divulgados na página do evento.
ATENÇÃO: os trabalhos que não atenderem às normas de formatação, ou
apresentarem mais de um autor e quatro coautores serão eliminados.
Os textos aprovados serão publicados nos anais do evento. Os Anais serão
disponibilizados após o evento. Os autores que apresentarem seus trabalhos como
comunicação oral e/ou pôster receberão certificado de apresentação.
Para fazer o download do modelo de trabalho a ser submetido, acesse:
https://goo.gl/UzwEh5

8. Sobre o Evento
O III Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil é
atualmente promovido pela Associação de Líderes para o Desenvolvimento
Sustentável, a Enactus Brasil. Enactus é uma organização internacional sem fins
lucrativos dedicada a inspirar os alunos a melhorar o mundo através da Ação
Empreendedora. A Enactus Brasil é um dos 36 países ao redor do mundo que opera
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o programa Enactus. Somos uma rede de estudantes, líderes executivos e líderes
acadêmicos, onde fornecemos uma plataforma para os universitários criarem projetos
de desenvolvimento comunitário que colocam capacidade e talento das pessoas em
foco. Com isso, nossos alunos fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que
transforma vidas. E a transformação acontece dos dois lados: as pessoas que
servimos e os alunos, que desenvolvem valores para se tornarem os verdadeiros
líderes do futuro.

9. Entre em Contato
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa comissão organizadora
pelo e-mail contatobr@enactus.org, ou pelo telefone (11)94226-5995.
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CAMPEONATO NACIONAL
ENACTUS BRASIL
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CAMPEONATO NACIONAL ENACTUS BRASIL
Assim como acontece no mundo dos negócios, a Enactus acredita que a competição
estimula a criatividade e recompensa resultados. Para nós, isso significa mais vidas
impactadas. Por isso, vemos no Campeonato Nacional mais do que um momento de
competição. É também a chance de mostrar seus projetos, talentos e realizações,
além da excelente oportunidade de conhecer estudantes e executivos que acreditam
e compartilham com a nossa missão.
Ao competirmos para melhorar vidas, todos nós ganhamos!
Acompanhem

as

informações

do

Campeonato

também

pelo

site:

http://enactus.org.br, na aba do Evento Nacional!
#WeAllWin
#ENEB2018

1. Data & Local
O Campeonato Nacional Enactus Brasil 2018 será realizado como uma das atividades
do Evento Nacional Enactus Brasil, entre os dias 18 e 20 de julho no Centro de
Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE.

2. Participação dos Times
Todos os Times ativos são elegíveis a competir, independentemente do tempo
de fundação. A Enactus Brasil encoraja que mesmo os Times mais novos participem
da experiência do Campeonato, para desenvolver as habilidades e receber um
importante feedback sobre os projetos desenvolvidos.
2.1 Times de Participação Mandatória
O Time deverá obrigatoriamente se apresentar no Campeonato Nacional 2018, e
contará com o total suporte da Equipe Enactus Brasil na preparação para o evento.
A Participação é mandatória para os Times que se encaixarem em pelo menos
uma das situações descritas a seguir:

a) Times que estiverem participando de parcerias estratégicas, conforme
mencionado nos seus respectivos Editais, deverão competir e mencionar os
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projetos, bem como a empresa parceira durante a apresentação audiovisual.
Consulte o edital da parceria estratégica para verificar se a participação
mandatória se aplica ao seu Time.
Caso o time se enquadre nessa situação e decida por não competir, a
Enactus Brasil averiguará o caso, podendo aplicar como penalidade a não
participação nos editais no ciclo 2018-2019. O time também não poderá ser
premiado em nenhuma outra categoria do campeonato.

b) Times que foram considerados ativos antes de 1 de Maio de 2017 e não
apresentaram no Campeonato Nacional de 2017. Caso decida por não competir,
a Enactus Brasil averiguará o caso, podendo aplicar como penalidade o
desligamento do programa Enactus de todos os estudantes do Time, por
inatividade.
Em ambos os casos, nenhuma penalidade será aplicada ao Time de
participação mandatória caso o número de Times inscritos supere o limite
de vagas para competir (56 na Liga Principal e 14 na Liga Rookie).

2.2 Times de Participação Facultativa
Times que tiverem se tornado ativos depois de 1 de Março de 2018, tem a
participação facultativa no Campeonato Nacional, sem necessidade de apresentar
justificativa de não participação. Caso o time decida por não competir, não
poderá ser premiado em nenhuma outra categoria do campeonato.
2.3 Justificativa de não participação como competidor
Todos os Times que decidirem por não competir, e que não estejam enquadrados
como participação mandatória ou facultativa, deverão apresentar uma justificativa
de não participação, que será avaliada pela Equipe Enactus Brasil e poderá ser
deferida ou indeferida.
Caso a justificativa seja deferida, o time será dispensado de apresentar no
Campeonato

Nacional

2018,

devendo

apresentar

obrigatoriamente

no

Campeonato Nacional do ano seguinte.
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Caso a justificativa seja indeferida, o time deverá se apresentar no Campeonato
Nacional 2018, e contará com o total suporte da Equipe Enactus Brasil na
preparação para o evento.
Se o time, ainda assim, optar por não competir, não poderá ser premiado em
nenhuma categoria do campeonato e não poderá participar de parcerias de
projetos especiais no ciclo 2018-2019.
As justificativas deverão ser apresentadas no momento da inscrição para o
Campeonato Nacional. A Enactus Brasil aconselha Times a apresentarem suas
justificativas o quanto antes, porém, elas serão consideradas até o encerramento
das inscrições, no dia 11 de Maio de 2018.

A participação no Campeonato Nacional Enactus Brasil 2019 torna-se
mandatória para Times que não apresentem no Campeonato Nacional
Enactus Brasil 2018.

3. Categorias de Ligas
3.1 Liga Principal
A Liga Principal do Campeonato Nacional consiste nos times que irão competir
pelo título de Campeão Nacional Enactus do Brasil em 2018, na qual o Campeão
seguirá para a World Cup Enactus, que será realizada em San José, Estados
Unidos.
Nesta Liga, os times apresentam seus projetos para um grupo de executivos que
exercem o papel de juízes. Cada Time será avaliado e classificado de acordo com
o Critério Enactus de Julgamento (item 6 desse regulamento).
Todos os Times que desejarem participar na Liga Principal, independentemente
do tempo de Time, poderão se inscrever nessa categoria.
Neste ano, a Liga principal terá 56 vagas, sendo divididas em 8 Ligas de rodada
de abertura com até 7 times competidores, das quais 24 Times – o Primeiro,
segundo e terceiro Lugar de cada uma das ligas - serão eleitos semifinalistas,
formando 4 ligas de rodada de semifinal com, no máximo, seis times competidores
e disputarão uma vaga por liga de semifinal na Rodada Final do Campeonato
Nacional.
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RODADA DE ABERTURA
Liga
1

Liga
2

Liga
3

Liga
4

Liga
5

Liga
6

Liga
7

Liga
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Na rodada de abertura, três times de cada liga avançam para a rodada de semifinal.

SEMIFINAL
Liga 1

Liga 2

Liga 3

Liga 4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Na semifinal, o primeiro lugar de cada liga avança para a rodada final.

FINAL
FINAL

1
2
3
4
O primeiro lugar da rodada final é premiado o Campeão Nacional Enactus Brasil 2018,
e avança para a Enactus World Cup 2018.
23

IMPORTANTE: Após completadas as 56 vagas, encerraremos as inscrições
nessa categoria. Não haverá possibilidade de reserva de vagas e será
respeitada a ordem de inscrição.

3.2 Liga Rookie
A Liga Rookie é uma oportunidade para os Times que ainda não alcançaram
resultados em seus projetos mostrarem seus projetos a Juízes Alumni da Rede
Enactus Brasil, e receberão um feedback aprofundado e construtivo para o futuro
desenvolvimento do Projeto. Será elegido pelos juízes o Time que melhor
apresentou, o qual receberá um troféu de campeão da Liga Rookie 2018.
Para participar da Liga, os Times interessados devem cumprir os dois prérequisitos:
a) Nunca ter competido no Campeonato Nacional;
b) Os projetos ainda não possuírem resultados mensuráveis, pois estão em
fase de planejamento ou desenvolvimento.

A Liga terá 14 vagas. Após completadas, encerraremos as inscrições nessa
categoria. Não haverá possibilidade de reserva de vagas e será respeitada a
ordem de inscrição. Uma vez encerradas as vagas nessa categoria, o Time ainda
poderá se inscrever na Liga Principal, caso a mesma possua vagas.
Obs: É permitido aos Times que se enquadram na categoria “Rookie”
apresentarem na Liga principal. Porém, o Time somente poderá competir em
uma das duas categorias.

A Enactus preza pelo comprometimento das equipes em todos os momentos,
incluindo o Campeonato Nacional. Por isso, uma vez inscritos, os Times não
poderão desistir de competir, em nenhuma das categorias. Caso haja
desistência, a Enactus Brasil averiguará o caso, podendo aplicar como
penalidade o desligamento do Time do programa Enactus, bem como todos os
estudantes do Time.
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4. Inscrições
As inscrições terão início no dia 01 de Março de 2018 e serão finalizadas no dia
11 de Maio de 2018. O Evento Nacional Enactus Brasil abrirá 2.000 vagas para todos
os participantes, priorizando nossos estudantes, professores e apoiadores! Todos são
muito bem-vindos no evento e encorajamos todas as equipes a trazer a sua torcida!
Em nosso site, na área de inscrição, vocês encontrarão todas as modalidades de
inscrição para o evento. Acesse o site http://www.enactus.org.br/evento-nacional2018/, na aba correspondente ao campeonato, para fazer a inscrição e confira abaixo
cada uma das modalidades!
4.1 Inscrição do TIME
O time fará a inscrição como competidor separadamente da inscrição dos
membros do Time, professores, Alumni e Torcida, o que tornará a inscrição mais
rápida e prática.
Todos os Times deverão submeter suas inscrições, mesmo aqueles que não
participarão do Campeonato. Durante o preenchimento do formulário, os Times
que não tem participação mandatória poderão escolher entre competidor,
observador ou não participar.
Nessa inscrição já haverá também o espaço para justificativa, caso o Time decida
por não competir, bem como espaço para os times aptos a competir na categoria
Rookie designarem se irão participar na Liga Rookie ou Principal.
4.2 Inscrição dos Estudantes Enactus
Todos os estudantes do Time poderão se inscrever individualmente através do
Site. Nesse momento, os estudantes deverão preencher seus dados pessoais e
indicar qual Time Enactus ele participa.

4.3 Inscrição de Professores Conselheiros
Professores conselheiros deverão se inscrever individualmente através do site. Os
professores deverão preencher seus dados pessoais e sinalizar qual Time
Enactus ele participa.

4.4 Inscrição de Alumni
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Alumni Enactus Brasil são todos os ex-alunos que tenham realizado atividades
dentro de seu Time Enactus, por no mínimo um ciclo Enactus, mesmo que não
tenham se formado na IES de seu time de origem e que a atual gestão do time o
reconheça como tal.
Convidamos para participar de nosso Campeonato todos os Alumni de nossa rede,
os quais ainda poderão demonstrar o interesse em participar como juíz da Liga
Rookie, através da inscrição.

4.5 Inscrição de Membros do BAB (Business Advisory Board)
Convidamos para participar de nosso Campeonato todos os BABs de todos os
times Enactus de nossa rede. Sabemos o quanto os BABs dos Times passam a
ser parte da “família Enactus” e, por esse motivo, abrimos as inscrições exclusivas
para eles!

4.6 Inscrição da Torcida!
Time com torcida é time confiante!
Pensando nisso, a Enactus abre a oportunidade para todos os nossos alunos
convidarem a sua própria torcida. No ato da inscrição, não esqueça de assinalar
o Time o qual a pessoa está torcendo.

5. Sorteio das apresentações da Rodada de Abertura
Em 2018, o sorteio da rodada de abertura será feito na cerimônia de abertura,
no primeiro dia do evento (18 de julho de 2018). Entretanto diferente dos sorteios
das rodadas semifinal e final, os Times não subirão ao palco para realizar a escolha
das Ligas. Para esse momento, teremos um representante da KPMG, o qual fará o
sorteio da ordem das Ligas utilizando as fichas com os nomes do Times. As Ligas
serão preenchidas na ordem, da Liga 1 a 8, conforme o sorteio dos Times.

6. Documentação Necessária e Credenciamento
Os documentos necessários para os Times submeterem à Enactus Brasil,
independente de competir ou não são:
• Active Team Sheet - submissão on-line, até dia 01 de Julho de 2018. *
• Team Portfolio - submissão on-line até o dia 01 de Julho de 2018. *
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Ambos

os

formulários

poderão

ser

acessados

através

do

link:

https://apps.enactus.org/EnactusForms/, utilizando o ID do Time. Caso seu time não
saiba o ID, entre em contato com o Coordenador de Programa responsável pelo Time.

Além desses, para os Times competidores, é necessário:
• Project Verification Form - entregue no dia 20 de julho, durante o credenciamento
do time.

*A Enactus Brasil considerará, para efeitos de premiação, reconhecimento e auditoria
apenas os dados submetidos até a data de encerramento do processo de préauditoria.

Para saber como preencher adequadamente os documentos mandatórios, fazer
o download do Project Verification Form e acessar outros materiais importantes
para a competição, acesse: https://goo.gl/Mmq2AV.

7. Avaliação dos Projetos e Critério Enactus
Durante o Campeonato, cada time apresentará os projetos que desenvolveu durante
o Ciclo Enactus 2017-2018 (Julho 2017 - julho 2018). Os Times farão isso entregando
um Relatório Anual e fazendo uma apresentação multimídia ao vivo para uma banca
de juízes composta por um diverso grupo de executivos e empresários. Os juízes
definem a pontuação de cada time de acordo com o Critério Enactus de avaliação,
desenvolvido pela Enactus Worldwide. Consulte o vídeo de treinamento dos juízes
para um melhor entendimento do processo de avaliação:
As equipes vencedoras receberão troféus e o escolhido como Campeão Nacional
2018 será convidado a participar da Enactus World Cup 2018, representando o Brasil
internacionalmente.
Os Times podem usar o site http://www.enactus.org, na parte destinada aos Time
Enactus, como um recurso para buscar exemplos de apresentações e Relatórios
Anuais, para consultar os relatórios antigos dos Times Enactus do Brasil e do mundo.
7.1 Critério Enactus de avaliação
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Qual Time Enactus foi mais efetivo em aplicar a ação empreendedora ao
empoderar pessoas para melhorar, sustentavelmente, sua condição de vida
de forma econômica, social e ambiental?

7.2 Elementos do Critério Enactus
A. O que é “Ação Empreendedora”?
A Ação Empreendedora é a capacidade do Time de enxergar uma oportunidade
e desenvolver uma ação que traga resultado. Lembrando que, para a Enactus,
Resultado é igual ao Empoderamento mais a Melhoria na condição de vida das
pessoas.
B. Como as pessoas são “empoderadas”?
Empoderar é literalmente dar poder à comunidade, através das atividades do
projeto, para que no futuro essas pessoas possam começar a tomar decisões e
efetivamente gerenciar o projeto que o time iniciou. Ou seja, o indivíduo ou a
comunidade adquirem a capacidade de tomar decisões e efetuar mudanças sobre
sua própria condição de vida.

C. O que é Condição de Vida?
A condição de vida diz respeito ao meio e atividades que envolvem a vida de
uma pessoa. Portanto, essa condição é altamente relacionada com o acesso
aos recursos básicos, que podem ser categorizados em cinco principais
grupos:
•

Financeiro, como a renda das pessoas ou as oportunidades de emprego
disponíveis em uma comunidade;

•

Ambiental, que diz respeito ao gerenciamento dos recursos da natureza
dentro de uma comunidade, bem como o gerenciamento do lixo e
desperdício;

•

Social, que trata das relações interpessoais dos beneficiados pelo projeto;

•

Humano, que trabalha com as características e habilidades dos indivíduos
da comunidade;
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•

Físico, que está relacionado com a infraestrutura do local onde os
beneficiados moram ou trabalham.

D. Como melhorar, sustentavelmente, de forma econômica, social e
Ambiental?
A sustentabilidade diz respeito a como o projeto se manterá, mesmo após o
projeto ser desvinculado do Time. Com isso, o time deverá se empenhar em
apresentar como, de fato, as atividades do projeto se basearam no “Agir agora,
pensando no futuro. ”
•

Sustentabilidade Econômica: ao concluir o projeto, não há necessidade de
investimento por parte do Time ou de terceiros, pois o próprio projeto paga
os custos operacionais e ainda pode gerar renda para os beneficiados.

•

Sustentabilidade Social: ao concluir o projeto, as pessoas que foram
empoderadas pelo projeto retém todo o conhecimento e conseguem passar
para outras pessoas. Ou seja, a metodologia de aprendizado mostra-se
replicável.
Sustentabilidade Ambiental: ao concluir o projeto, o Time e a comunidade
conseguiram reduzir ao máximo o impacto que aquele projeto causou ao
meio ambiente. Não é necessário causar um Impacto positivo, mas sempre
iremos trabalhar com o Impacto ambiental próximo a 0.

8. Formato do Campeonato
8.1 Relatório Anual
Cada time Enactus competidor é solicitado a criar um Relatório Anual escrito sobre
os seus projetos e atividades. Os Relatórios Anuais deverão ser entregues
durante o processo de pré-auditoria, na versão digital, que deverá obedecer
as seguintes premissas:
a) Formato JPEG;
b) Imagem de alta resolução
c) Tamanho A4 (1280x800pxl)
d) Limitado a quatro páginas.

29

Caso o relatório não esteja dentro das especificações, o time não poderá
competir no campeonato (poderá apresentar, mas não poderá se classificar).
Se o time usar uma capa ou contracapa (na frente ou no verso do Relatório Anual),
esta será contada como uma das quatro páginas permitidas. Os Relatórios Anuais
são distribuídos aos Juízes durante os 3 minutos de configuração dos
equipamentos.
8.2 Biografia do Time
Nenhum material, documentação, presente ou outros impressos poderão ser
distribuídos a qualquer um dos juízes, antes ou durante as apresentações
das Ligas e da Final. Apenas o Relatório Anual e uma lista de membros do Time,
com uma breve biografia de cada membro da equipe para fins de recrutamento
possíveis. A biografia do Time deverá seguir as mesmas orientações do Relatório
Anual:
a) Formato JPEG;
b) Imagem de alta resolução
c) Tamanho A4 (1280x800pxl)
d) Limitada a dez páginas.

A Biografia do Time deve ser um DOCUMENTO SEPARADO DO RELATÓRIO
ANUAL. O Relatório Anual não deverá, sob nenhuma circunstância, conter
informações sobre os membros do Time.

8.3 Apresentação
8.3.1 Liga Principal
Cada time competidor terá um período de 25 minutos para sua apresentação
(verbal e audiovisual). Depois que o Professor Conselheiro e o time são
formalmente introduzidos, este período será precisamente dividido da seguinte
forma:
• Configuração (3 Minutos)
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O time terá 3 minutos para distribuir cópias do seu Relatório Anual para os
Juízes e para preparar/organizar a sala para a apresentação (configuração
dos equipamentos, checagem da iluminação).
• Apresentação ao vivo (17 Minutos)
O time terá 17 minutos para fazer uma apresentação audiovisual ao vivo
para os Juízes. Os Times não são obrigados a usar todo o tempo
concedido, mas serão solicitados a parar a apresentação caso excedam os
17 minutos.
• Período de perguntas e respostas (5 Minutos)
Após a conclusão da apresentação ao vivo, os Juízes terão 5 minutos para
perguntas sobre o time que se apresentou. Os Juízes não poderão fazer
perguntas após o tempo estipulado, no entanto, o time pode ser dispensado
antecipadamente, caso os Juízes concluam suas perguntas antes que o
tempo expire.
Nota: Caso o Time encerre sua apresentação antes do tempo estipulado de
17 minutos, o tempo restante não será adicionado ao período de Perguntas
e Respostas.

Observação especial: Os períodos de apresentação Enactus são globalmente
uniformes, no entanto, a única exceção se aplica à Rodada Final da Competição
na Enactus World Cup e em qualquer Campeonato Nacional que tenha uma
Rodada Final. Para estes segmentos, não haverá período determinado para a
Configuração. Os Times que se apresentarem na Rodada Final terão um tempo
razoável para organizar e testar os seus equipamentos de áudio e vídeo e vão
receber assistência da equipe técnica/produção da Enactus, especialmente
quando alguns dos equipamentos a serem utilizados forem fornecidos pela
Enactus. Depois que a apresentação for testada com sucesso, o time será
anunciado e então terá 3 minutos para distribuir o seu Relatório Anual aos Juízes.
Os demais segmentos da apresentação para a Rodada Final estão alinhados com
os períodos descritos acima. Os Times são fortemente encorajados a ter suas
apresentações em um pen-drive, caso seja necessária a transferência de dados.
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8.3.2 Liga Rookie
Como o foco da Liga Rookie é o aprendizado e adoção de melhores práticas para
implementação nos projetos, o tempo de apresentação será diferente da Liga
Principal, afim de valorizar a troca de experiências com os Juízes Alumni. Dessa
forma, o tempo será dividido na Liga da seguinte forma:
• Configuração (3 Minutos)
O time terá 3 minutos para distribuir cópias do seu Relatório Anual para os
Juízes e para preparar/organizar a sala para a apresentação (configuração
dos equipamentos, checagem da iluminação).
• Apresentação ao vivo (10 Minutos)
O time terá 10 minutos para fazer uma apresentação audiovisual ao vivo
para os Juízes. Os Times não são obrigados a usar todo o tempo
concedido, mas serão solicitados a parar a apresentação caso excedam os
10 minutos.
• Período de Feedback (10 Minutos)
Após a conclusão da apresentação ao vivo, os Juízes terão 10 minutos para
feedback sobre o time que se apresentou. Caso o time não utilize todos os
10 minutos de apresentação, os minutos restantes serão incluídos no seu
período de Feedback. Por exemplo, se a apresentação de um time durar 6
minutos, os quatro minutos restantes serão adicionados ao período de
feedback, tendo um total de 14 minutos para explanação do projeto pelos
Juízes.
É permitido ao Time direcionar perguntas aos juízes, relacionadas ao
que foi apresentado, para que o time possa melhorar qualitativamente
tanto seu programa quanto sua apresentação.
Os Juízes deverão encerrar o Feedback após o tempo estipulado. No
entanto, o time pode ser dispensado antecipadamente, caso os Juízes
concluam o Feedback antes que o tempo expire.

Qualquer um, incluindo os Professores Conselheiros, pode auxiliar o time na
configuração ou operação do equipamento audiovisual em ambas as categorias
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de Liga; no entanto, somente estudantes do time poderão participar da
apresentação e/ou da sessão de perguntas e respostas dos Juízes.
Os estudantes que forem participar apenas do período de perguntas e
respostas deverão ser inscritos no Evento como APRESENTADORES e
deverão se levantar imediatamente ao fim da apresentação e juntar-se aos
demais apresentadores. Não será permitido um estudante do time responder
uma pergunta se o mesmo estiver sentado na plateia. Caso o Time receba
auxílio de qualquer outra pessoa que não seja um estudante apresentador
do Time, estará automaticamente desclassificado.
O número mínimo de apresentadores para o Campeonato é 1 Estudante.
Aconselhamos que os Times não apresentem com mais de 6 Estudantes,
pois esse é o número máximo de microfones disponíveis na Rodada Final.
Os Times não poderão fazer a configuração de nenhum equipamento na sala de
apresentação antes de serem formalmente anunciados. Todos os equipamentos
deverão possuir bateria própria, ou usar as tomadas dentro das salas das Ligas.

Nenhum documento, material, brinde ou qualquer outro objeto ou apostila
poderá ser entregue a qualquer Juiz, com exceção de: (1) Relatório Anual do
time, e (2) Biografia do Time.

9. Montagem da Sala
A Enactus Brasil irá fornecer os seguintes equipamentos em cada uma das salas:
a) Uma tela de projeção de 150 polegadas – Fomato Vídeo (4:3).
b) Um cabo de extensão VGA;
c) Sonorização (sem microfone) com um cabo P2.

O escritório Nacional da Enactus não é obrigado a fornecer nenhum outro
material de qualquer tipo, como computadores, adaptadores, projetores,
monitores, TVs, mesas, autofalantes, sistema de som, etc. As salas de
apresentação serão trancadas na noite anterior ao Campeonato.
Não haverá tempo reservado para o treinamento nas salas de apresentação, no
entanto, serão concedidos 10 minutos para o teste dos equipamentos, durante o
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período de Tech Check. O Time que perder o horário de Tech Check não poderá
fazê-lo em outro horário.

Além dos materiais já citados, a Enactus Brasil disponibilizará na sala das ligas:
a) Projetor com saída VGA;
b) Mesa de apoio;
c) Autofalantes e sistema de som.

O uso de qualquer equipamento fornecido será de responsabilidade do próprio
time. Os Times são encorajados a trazer seus próprios equipamentos
(computador, projetor, autofalantes, conversores VGA/HDMI etc.).
9.1 Falha de Equipamento
Se o equipamento de apresentação de um time deixar de funcionar por problemas
no fornecimento de energia elétrica, a competição será interrompida até que o
problema seja solucionado. Se o equipamento eletrônico utilizado pelo time falhar
no momento da apresentação, o período de apresentação continuará contando
normalmente. Recomendamos fortemente que os Times tenham backups!
9.2 Acesso às Salas de Competição
As salas de competição são abertas ao público do evento. Os Times e os
visitantes são convidados a assistir as apresentações dos outros Times, mas são
solicitados a entrar e sair das salas somente durante o período de intervalo entre
as apresentações. Uma vez que as portas forem fechadas pelo Staff Enactus,
não será permitido entrar ou sair da sala, até o encerramento da
apresentação. A área atrás dos Juízes é considerada de domínio do público.
As portas da sala de competição devem permanecer sempre destrancadas
e desbloqueadas, para possibilitar o acesso do staff da Enactus e dos
voluntários. A punição para o descumprimento desta regra é a
desclassificação.
9.3 Vídeo/Política de cópia
Participando em qualquer evento Enactus, cada time garante à Enactus o direito
e permissão para publicar, divulgar ou utilizar o seu Relatório Anual,
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apresentação oral e projetos para ilustração, publicidade, treinamentos, ou
qualquer outra finalidade lícita.
Os Times Enactus estão autorizados a gravar as apresentações de outros Times
nas competições Enactus, sob as seguintes condições:
a) Nenhuma luz poderá interferir ou inibir a apresentação do time.
b) A equipe de filmagem deve ser educada e causar o mínimo de distração,
ou nenhuma distração, para o time que está apresentando, evitando
qualquer barulho que possa atrapalhar os apresentadores.
c) A equipe de filmagem deve estar atrás dos Juízes e da audiência.
d) Fotos/vídeos não devem ser usados de forma pejorativa ou imprópria.
9.4 Política de Mídia
O fotógrafo/cinegrafista oficial da Enactus e os membros da mídia de massa,
aprovados pela Enactus, terão acesso irrestrito às salas de apresentação, a
qualquer momento. Isso inclui o uso de luzes e do equipamento necessário.
Todos os Times devem estar preparados para a possibilidade de membros da
mídia de massa filmarem e tirarem fotos da apresentação.

10. Violações
10.1 Não-apresentação de um documento mandatório
Se algum time não submeter corretamente qualquer um dos documentos
mandatórios, estará sujeito aos seguintes processos e penalidades:
a) O time terá uma oportunidade de competir desde que resolva o problema
antes do horário definido para sua apresentação (Ex: coletar as assinaturas
no Project Verification Form).
b) Se o problema não for solucionado, o time será autorizado a participar do
evento e fazer a sua apresentação aos Juízes; no entanto, não poderá se
classificar e não estará qualificado para nenhum dos prêmios.

10.2 Comportamento Inadequado
Será inaceitável todo o comportamento que seja inadequado ou inconsistente com
o Código de Conduta Enactus e difamar o perfil de um estudante Enactus e como
consequência da Enactus. A Enactus Brasil se reserva o direito de definir que
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comportamento não está de acordo e considera inaceitável, mas convém notar
que isso inclui, mas não está limitado: ao uso de linguagem chula; à
agressão física; à intoxicação; ao assédio; à difamação de outras equipes,
de Juízes, convidados, funcionários do centro de eventos ou da Enactus; à
adulteração e/ou destruição da sede ou de propriedade Enactus, etc.
O estudante e/ou o time envolvido nessas atividades negativas será
desqualificado/suspenso/expulso da participação no evento ou no programa
Enactus em geral. A Enactus Brasil irá definir qual penalidade específica será
aplicável para cada caso, analisando-os separadamente, e uma carta oficial será
enviada para o(s) administrador(es) da instituição, notificando-o(s) sobre o
incidente e pedindo o auxílio para garantir que não ocorra novamente.

Além disso, se um time utilizar qualquer material inapropriado/ofensivo em sua
apresentação, estará automaticamente desclassificado, sem possibilidade de
apresentá-lo. A Enactus Brasil averiguará o caso, podendo aplicar como
penalidade o desligamento do Time do programa Enactus, bem como todos os
estudantes do Time.

11. Premiações
11.1 Prêmio de Campeão Nacional Enactus Brasil 2018
Durante o Evento Nacional Enactus Brasil 2018, jovens empreendedores sociais,
executivos e acadêmicos do Brasil inteiro irão se reunir em Fortaleza para o
Evento Nacional Enactus 2018. Serão apresentados 56 Times e seus projetos,
que estão sendo colocados em prática por universitários de norte a sul do país em
comunidades que se encontram em situação de vulnerabilidade. Uma banca
composta por executivos de alto escalão de empresas como Walmart, Bank Of
America Merrill Lynch, Cargill, Tilibra, elegerão o melhor projeto do ciclo 2017 2018.
11.2 Prêmio de Campeão da Liga Rookie 2018
Será escolhido como campeão da Liga Rookie o time que demonstrar a adoção
de melhores práticas para implementação nos projetos, os 14 times serão
avaliados por uma banca de juízes composta por ex-alunos Enactus.
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11.7 Time Enactus Revelação 2018
Como forma de reconhecer a determinação e os esforços dos novos Times, o
Prêmio Time Enactus Revelação 2018 irá reconhecer o time que mais se destacou
neste Ciclo Enactus e que mais teve mais sucesso na missão de melhorar a
qualidade e o padrão de vida das comunidades beneficiadas pelos seus projetos.
Para concorrer a este prêmio, os candidatos devem corresponder aos seguintes
critérios:
• Ser um time Enactus ativo, iniciado entre julho de 2017 e junho de
2018;
• Ser um time competidor no Campeonato Nacional Enactus Brasil 2018,
em qualquer uma das categorias, Rookie ou Principal.
11.7.1. Metodologia de Avaliação
a) 50% IDT: ou Índice de Desenvolvimento do Time. Um índice que é composto
pelo Team Index e Índice de Maturidade de projetos.
b) 30% Qualidade dos projetos: Avaliação dos projetos em relação ao
atendimento ao Critério Enactus de Avaliação e os resultados alcançados;
c) 20% Avaliação do Coordenador de Programa: Cada Coordenado de
Programa fará uma avaliação dos Times, baseados nos seguintes critérios:
i.

Liderança: Time apresenta jovens líderes engajados na causa
Enactus.

ii.

Paixão/Vontade: O Time não poupa esforços para desenvolver os
melhores projetos e oportunidades para todos os participantes e
comunidades.

iii.

Integração: O Time está integrado e alinhado à missão.

iv.

Colaboração: O Time desenvolve um excelente trabalho em equipe,
de forma organizada e coesa, bem como se dedica a participar de
forma ativa da Rede Enactus.

v.

Proatividade: O Time trabalhou de forma ativa com o Coordenador,
retornando às solicitações, facilitando o acompanhamento e
demonstrando interesse na participação junto ao Programa Enactus.

O time vencedor receberá destaque na Cerimônia de Premiação do
Campeonato Nacional Enactus Brasil 2018.
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11.8 Demais Premiações
As demais premiações do Evento Nacional podem ser encontradas no site
http://enactus.org.br Cada uma das premiações está vinculada a um edital próprio,
os quais os Times se submeteram ao longo do ciclo Enactus para participar. Para
saber mais sobre as metodologias de avaliação e os valores das premiações,
consultem os editais específicos de cada Parceria Estratégica.
11.8 Pagamento das premiações
A Enactus Brasil fará o pagamento dos prêmios por transferência bancária,
podendo a conta ser:
a) Do Time Enactus
b) Da Instituição de Ensino
c) Do Professor Conselheiro do Time
d) Do Líder vigente do Time, no momento do recebimento da bolsa.
Para a transferência do valor, a Gerência Administrativa-financeira da Enactus
Brasil entrará em contato com o Time e solicitará o preenchimento do recibo no
valor da premiação. O pagamento dos prêmios será feito em até 60 dias após a
realização do Evento Nacional.
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PROCESSO DE VALIDAÇÀO
DAS APRESENTAÇÒES

39

PROCESSO DE VALIDAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES
A Enactus Worldwide emprega uma iniciativa global de auditoria no Time Campeão
Nacional, o qual irá competir na Enactus World Cup 2018. Vemos esta iniciativa como
parte integrante do Programa Enactus, que inclui o processo de validação da
apresentação antes do Campeonato Nacional, seguido do processo de Auditoria do Time
Campeão Nacional, que será dado logo após o evento.
1. Pré-Auditoria
Como um procedimento de validação, a pré-auditoria é uma ferramenta que será
usada pela Enactus Brasil, para assegurar que todos os Times competidores
apresentem projetos e resultados segundo o Critério Enactus de Julgamento. Também
será o momento para verificação dos principais documentos e evidências que
transmitem a realidade do Time e dos projetos desenvolvidos pelo mesmo.

1.1 O PROCESSO
O Processo de pré-auditoria terá início em 14 de Maio de 2018.
A pré-auditoria será uma avaliação de tudo o que aconteceu no ciclo e, após isso,
será apresentado o conteúdo destinado à apresentação no Campeonato Nacional.
Todos os times competidores serão pré-auditados, independente de qual
categoria se enquadrem. A pré-auditoria na categoria Rookie ficará centrada nos
dados estruturais do Time e nas projeções dos resultados, uma vez que o Time poderá
apresentar sem ainda ter alcançado resultados mensuráveis em seus projetos.

Para realizar o vídeo de treinamento da pré-auditoria, bem como fazer o download
da Planilha de Gerenciamento Geral e outros modelos de planilhas, acesse:
https://goo.gl/Mmq2AV.

1.2 SUBMISSÃO DOS DOCUMENTOS
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A pré-auditoria é totalmente online, ou seja, os Times irão submeter por e-mail os
seus documentos, bem como os feedbacks e resultados do processo ao longo das
semanas.
Todos os times deverão compartilhar as informações em pastas do Google
Drive, identificando-as com o nome do time, seguidos das pastas com os documentos
da respectiva semana de envio. Não esqueçam de habilitar nosso e-mail para leitura
dos documentos na íntegra, mas sem a possibilidade de edição.
O email utilizado para o processo esse ano é enactus.auditoria@gmail.com.

1.3 CORREÇÃO E AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SEMANA
Assim como nos anos anteriores, a revisão dos documentos será feita da seguinte
forma:
a) Cada semana da auditoria será para enviar os documentos referentes a uma
fase, as quais serão detalhadas no item 1.4.
b) O Time tem até o domingo dessa semana para submeter todos os documentos.
c) Na semana seguinte, é o momento do validador fazer as correções e consultar o
Time sobre dúvidas a respeito dos dados e documentos submetidos.
ATENÇÃO: A partir da segunda semana, o Time estará, ao mesmo tempo,
submetendo novos documentos e revisando com o Validador os documentos da semana
passada.

Confira abaixo a tabela com os deadlines:
Semana
1
2
3
4
5
6
7

Descritivo
Vendo oportunidades
Tomando a Ação
Possibilitando o Progresso
Apresentando o Projeto no CN
Resultado parcial da Pré-auditoria
Plantão da Dúvidas
Resultado Final

Deadline do do Time Deadline do Auditor
20/mai
27/mai
27/mai
03/jun
03/jun
10/jun
10/jun
17/jun
18/jun
19 a 29/jun
1/jul

1.3 DESCRITIVO DAS ATIVIDADES POR SEMANA
1ª semana – Vendo Oportunidades
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Nessa semana, o Time deverá contextualizar a operação do time e as comunidades
nas quais desenvolvem seus projetos. O foco é mostrar quais foram as necessidades
identificadas e como são trabalhadas no projeto.
Documentos a apresentar:
•

Ficha de horas dos membros e a metodologia aplicada.

•

Parte 1 do Anexo I (Pré-Auditoria)
OBS: O Time deverá preencher a parte “Projeto” repetidas vezes, sendo
uma vez para cada um dos projetos que serão apresentados.

•

Primeira Parte da Planilha de Gerenciamento Geral;

•

Lista dos Beneficiados;

•

Ficha total de horas trabalhadas pelo Time.

DEADLINES 1ª SEMANA
Deadline para submissão dos documentos: 20/05/2018
Deadline para parecer do(a) validador(a): 27/05/2018
2ª semana – Tomando a ação
Nesta semana, o Time irá fazer o relato das atividades que foram realizadas pelo
projeto, a fim de atender as necessidades da comunidade e empoderá-la, melhorando
suas condições de vida. Também é o momento do Time mostrar à Enactus Brasil como
foi feito o controle financeiro das atividades do time.
Documentos a apresentar:
•

Parte 2 do Anexo I (Pré-Auditoria);
OBS: O Time deverá preencher a parte “Projeto” repetidas vezes, sendo
uma vez para cada um dos projetos que serão apresentados.

•

Segunda parte da Planilha de Gerenciamento Geral;

•

Evidências das atividades realizadas pelo Time.

DEADLINES 2ª SEMANA
Deadline para submissão dos documentos: 27/05/2018
Deadline para parecer do(a) validador(a): 03/06/2018
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3ª Semana – Possibilitando o Progresso
Nessa semana, os Times apresentarão os resultados das atividades realizadas pelos
projetos, conforme apresentado na semana anterior. Aqui também os Times poderão
apresentar suas perspectivas quanto o futuro do Projeto.
Documentos a apresentar:
•

Parte 3 do Anexo I (Pré auditoria);
OBS: O Time deverá preencher a parte “Projeto” repetidas vezes, sendo
uma vez para cada um dos projetos que serão apresentados.

•

Terceira parte da planilha de Gerenciamento Geral;

•

Metodologia utilizada para a mensuração dos resultados;

•

Todas as evidências dos resultados.

DEADLINES 3ª SEMANA
Deadline para submissão dos documentos: 03/06/2018
Deadline para parecer do(a) validador(a): 10/06/2018

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE RESULTADOS E PROJEÇÕES

NÍVEIS DE IMPACTO DO PROJETO
Os projetos Enactus tem diferentes níveis de impacto, de acordo com o desenvolvimento
dos mesmos. É importante entender as diferenças entre cada nível e como fazer a
mensuração e apresentação dos resultados da melhor forma possível. Apresentaremos
aqui, em ordem do menor para o maior, os níveis de impacto de um projeto:
1. Alcance
Alcance são todas as pessoas que porventura souberam da existência do projeto.
Aqui não é possível verificar a profundidade do impacto do projeto, apenas o quanto
ele ficou conhecido. Por isso, qualquer pessoa que conheceu o projeto,
independente de ter se beneficiado dele ou não, é considerado alcance.
Formas de mensurar o alcance são a partir da mídia e publicidade do projeto como,
por exemplo, as tiragens de um jornal, os acessos a uma reportagem do Time, entre
outros.
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2. Vidas Impactadas
Vidas Impactadas são o total de pessoas que se beneficiaram do projeto, não
havendo a necessidade de o projeto ensinar um conhecimento ou habilidade novo
para essas pessoas. Ou seja, as vidas que foram impactadas pelos resultados do
projeto, e tiveram uma melhoria de vida, de forma direta ou indireta, a partir dos
resultados do projeto.
Exemplo:
Ou time tem um projeto onde desenvolve um filtro de água para oferecer à
comunidade acesso a água potável.
TODAS AS PESSOAS QUE TIVEREM ACESSO A ESSA NOVA FONTE DE ÁGUA
POTÁVEL SÃO CONSIDERADAS VIDAS IMPACTADAS PELO PROJETO.

3. Impacto indireto
Impacto Indireto é o número de pessoas que aprenderam novas habilidades ou
adquiriram conhecimento a partir do desenvolvimento do projeto, porém não são as
pessoas com as quais o Time trabalhou diretamente.
Exemplo:
O Time desenvolveu um projeto que treina seus beneficiados para iniciar seus
próprios negócios. Um dos beneficiários, então, usa os mesmos materiais e
conhecimentos que ele aprendeu para treinar o seu irmão, do mesmo jeito que ele
foi treinado. O Irmão do beneficiário é o impacto Indireto.

4. Impacto direto é o número de beneficiários do projeto, ou seja, as pessoas com as
quais o Time trabalho diretamente e, aplicam os conceitos aprendidos durante o
desenvolvimento do projeto.
Exemplo:
O Time desenvolveu um projeto de horta comunitária com 5 pessoas de uma
comunidade.
Das 5 pessoas, 3 continuaram trabalhando na horta comunitária e outras 2 decidiram
aplicar os conhecimentos para iniciar hortas em suas próprias casas.
Mesmo que duas pessoas já não participem mais diretamente do projeto, as 5 são
consideradas impacto direto do projeto.
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5. Empoderamento
Empoderamento é o nível mais profundo de impacto dentro de um projeto.
Um beneficiário é empoderado quando utiliza os conhecimentos e habilidades
aprendidos no projeto e obtém resultados mensuráveis de impacto, atingindo os
resultados esperados durante o desenvolvimento do projeto.
Empoderamento também está relacionado com a capacidade dos beneficiados de
tomar decisões e efetivamente gerenciar o projeto que o time iniciou.
Exemplo:
O projeto do Time tinha por objetivo treinar 8 mulheres empreendedoras para iniciar
seu próprio negócio.
Dessas 8 mulheres que participaram do projeto, 4 conseguiram, de fato, abrir
microempresas.
Embora todas as mulheres sejam impacto direto do projeto, somente essas 4 são
consideradas EMPODERADAS.

Importante lembrar que os times não precisam necessariamente ter todos os níveis
de impacto em um mesmo projeto. Os projetos estão em fases diferentes e,
consequentemente, teremos níveis diferentes de impacto em cada um deles.
Portanto, apenas utilizem essas nomenclaturas quando for relevante para a
realidade daquele projeto.

COMO APRESENTAR PROJEÇÕES
Lembrem-se que as projeções DOS RESULTADOS dos projetos deverão ser as
mais realistas possíveis! Somente serão aceitas projeções baseadas nas atividades
JÁ DESENVOLVIDAS OU em desenvolvimento pelo Time. Além disso, as projeções
deverão se limitar às entregas e resultados que o Time planeja dentro de um ano,
ou seja, até julho de 2019.
Exemplo: Se o meu time trabalha somente com uma comunidade e não há sequer
uma prospecção do projeto para outras comunidades, o Time não poderá afirmar
que o projeto será replicado em outras comunidades no próximo ciclo, OU AFIRMAR
QUE O PROJETO É REPLICÁVEL EM OUTRAS COMUNIDADES.
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4ª Semana – Apresentando o projeto no Campeonato Nacional
Nesta semana, o Time irá nos enviar a apresentação do Time no Campeonato
Nacional.
Documentos a apresentar:
•

Parte 5 do Anexo I (Pré-Auditoria);

•

Relatório Anual em PDF: O formato deverá ser A4, em até 4 páginas. Nesse
momento, o relatório não precisa estar fechado o design, mas iremos avaliar o
conteúdo que será apresentado;

•

Apresentação audiovisual em PPT, Prezi ou outro formato escolhido pelo Time:
Assim como o Relatório Anual, caso o Time ainda não tenha encerrado o design
da apresentação, não tem problema. O que precisamos é ter o CONTEÚDO da
apresentação;
OBS: É necessário apresentar o conteúdo, não há necessidade de enviar o
formato graficamente finalizado;

•

Biografia do Time (se o time optar por esse documento). Deverá seguir as
mesmas premissas indicadas para o Relatório Anual.

DEADLINES 4ª SEMANA
Deadline para submissão dos documentos: 10/06/2018
Deadline para parecer do(a) validador(a): 17/06/2018
5ª e 6ª Semanas – Resultado da pré-auditoria e Plantão de dúvidas
Ao final da pré-auditoria, o Time poderá se enquadrar em três situações:
•

Apto – A apresentação está apta a ser apresentada no campeonato nacional,
sem necessidade de mudanças;

•

Apto com ressalvas – A apresentação possui pequenas falhas que necessitam
ser corrigidas, mas o Time está apto a utilizá-la no campeonato Nacional;

•

Inapto – A apresentação possui falhas severas e não poderá ser apresentada da
forma que foi proposta pelo Time. Há necessidade de mudanças estruturais para
poder seguir competindo.
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Os Times classificados como “Inaptos”ou “Aptos com ressalva” terão a
oportunidade de trabalhar em conjunto com os validadores para modificar suas
apresentações, de forma que as mesmas estejam dentro do Critério Enactus de
Julgamento e reflitam a realidade em que o Time se encontra.

Além disso, os validadores agendarão com TODOS os Times um Skype Call ou
Hangout, no qual o Time terá a oportunidade de discutir sobre o texto, fazer as
mudanças necessárias e acrescentar informações conforme seja necessário.

DATAS
Resultado parcial da pré-auditoria: 18 de junho de 2018
PLANTÃO DA DÚVIDAS: 19 a 29 de junho de 2018
Finalização dos ajustes para o campeonato: 01 de julho de 2018
Caso o Time se enquadre na situação “Apto com Ressalvas”ou “Inapto”, e não
fizer as modificações necessárias, o mesmo ainda assim poderá apresentar, mas
não será classificado para nenhum prêmio ou para a Rodada Final do Campeonato
Nacional.

Uma vez concluída a pré-auditoria, o Time não poderá fazer mudanças de valores
e dados em sua apresentação.

Dica: Para consultar os modelos de planilhas e relatórios, acesse:

2. Auditoria
Essa é a etapa mais significativa de todo o processo de Validação do Time. O processo
de auditoria será realizado somente com o Campeão Nacional de 2018. A Enactus vê o
processo de auditoria como uma iniciativa colaborativa entre a Enactus Worldwide, a
Enactus Brasil e os Time Enactus. Ela foi criada para ajudar a Enactus a obter mais
conhecimento dos projetos executados pelo Time campeão e conseguir uma profunda
confiança para a representação da Enactus Brasil na Enactus World Cup. Apesar de
não duvidarmos da ética de nossas equipes Enactus, levamos muito a sério este
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processo e tomaremos as medidas que forem necessárias se / quando um time
falhar a auditoria.

2.1 O Processo
A auditoria é composta por três fases principais:
FASE 1: Engajamento do Time
Na primeira fase, a equipe da Enactus Brasil vai entrevistar alguns membros do Time
(incluindo os Professores Conselheiros), rever os materiais e relatórios impressos do
Time, para garantir consistência e precisão, com base nas informações apresentadas
por meio dos seguintes relatórios: Relatório anual, apresentação audiovisual, Biografia
do Time, Project Portifolio e Active Team Sheet, etc.). Esses documentos são muito
importantes, mas estejam atentos que poderemos pedir documentos secundários como
ficha de horas, matrículas dos estudantes e todo e qualquer documento relacionado com
a atividade dos membros no Time.
A auditoria no ano de 2018 será realizada na semana de 07 a 13 de agosto. O Processo
normalmente leva três dias, a combinar as datas com o time vencedor.
Serão consideradas as informações do Active Team Sheet e Project Portifolio
submetidos até o dia 18 de Junho de 2018.

FASE 2: Revisão operacional do Time
Nesta segunda fase, a Enactus Brasil irá rever a infraestrutura, recursos e capacidade
da equipe.
Exemplo: Vamos avaliar se é ou não viável uma equipe com X membros realmente
implementar Y projetos dentro de Z semanas / meses de atividade neste ano do
programa, para obter os resultados apresentados. Entre outros elementos de
infraestrutura, o orçamento da equipe será analisado de perto, bem como todas as
parcerias que o Time obteve e seu papel na implementação do Projeto.

FASE 3: Visita ao local dos projetos
Na fase três, a Enactus Brasil irá realizar visitas ao local dos projetos. Faremos uma
avaliação comparativa entre o impacto observado e o resultado apresentado
(principalmente os que foram mencionados no Project Portfolio, Relatório Anual e
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Apresentação audiovisual). Para melhor entendimento, a auditora irá conduzir
conversas com os beneficiários, ouvir os seus depoimentos e direcionar perguntas sobre
os projetos.

A auditoria só é concluída com a entrega do Relatório Final para o Presidente da
Enactus Brasil, que irá rever o processo e enviar todas as informações para a
Enactus Worldwide.
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ANEXO
Submissão de Informações da Pré Auditoria

Parte 1 (A ser utilizada na primeira semana da auditoria)

Informações do Time
1. Performance no programa: Preenchimento da primeira parte da Planilha de Gerenciamento Geral

Capacidade do Time

BASE
(JUL 2017)

AGO
2017-JAN
2018

JAN-MAI
2018

Total
Acumulado

META
Planejada no
início do ciclo

Diferença entre
a atual data e a
meta.

Membros Ativos no Time
Membro do BAB
Horas Trabalhadas

Projetos (preencher 1 via por projeto)
Avaliação das necessidades:
1. Nome do Projeto;
2. Data do início do projeto;
3. Qual o objetivo do projeto?
4. Selecione a situação atual do projeto:
o

Time e comunidade definiram o escopo do projeto;

o

Time e comunidade estão realizando o planejamento do projeto;

o

Time e comunidade estão executando o projeto;

o

Time e comunidade já observam resultados do projeto e estão em fase de mensuração;

o

Outro.

5. Descreva a comunidade onde acontece o projeto.
6. Como o Time conduziu a Avaliação de Necessidades?
7. Quais foram as necessidades da comunidade que foram observadas?
8. Como as necessidades da comunidade estão sendo trabalhadas nesse projeto?
9. Como o Time enxergou o acesso aos recursos:
a) Financeiro:
b) Ambiental:
c) Social:
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d) Humano:
e) Físico:

Documentos requeridos:
1. Ficha de Horas trabalhadas;
2. Lista total dos beneficiados do projeto.
3. Fotos da comunidade atendida.
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Parte 2 (A ser utilizada na segunda semana da Auditoria)

Informações do Time
1. Sustentabilidade Financeira: Preenchimento da segunda parte da planilha de Gerenciamento Geral

Sustentabilidade Financeira
Tipo do
Indicador

JUL/17

AGO/2017 JAN/2018

JAN MAI/2018

Total
Acumulado

Meta planejada
no início do
ciclo

Diferença entre a
atual data e a
meta.

Receita (R$)
Despesas (R$)
Poupança (R$)

Projetos
Desenvolvimento das Atividades:
1. Descrição resumida do projeto.
2. Principais atividades desenvolvidas ao longo do ciclo.
3. Como o Time utiliza a Ação Empreendedora de forma criativa e original no projeto?
4. Como o Time trabalha o conceito de sustentabilidade no desenvolvimento das atividades
empreendedoras?

Documentos requeridos:
1. Fotos ou evidências das atividades realizadas pelo time;
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Partes 3 e 4 (A ser utilizada na terceira semana de auditoria)

Projetos
Resultados observados:
1. Quais foram os principais resultados observados no projeto?
2. Quais foram os indicadores utilizados para chegar aos resultados? Como foram feitas as
mensurações?
3. Como o projeto empoderou pessoas?
4. Como o projeto melhorou a condição de vida das pessoas?
5. Justifique como o projeto é sustentável nos três âmbitos:
Econômico:
Social:
Ambiental:

Perspectivas do Projeto:
1. Quais outras atividades serão concluídas no próximo ciclo Enactus?
2. O Time estimou resultados do próximo ciclo? Apresente-os.
3. Como o Time visualiza a conclusão desse projeto?
4. Quanto tempo o Time estima para a finalização do projeto?
5. Como será a passagem do projeto para a Comunidade?

Documentos requeridos:
1. Parte 3 da planilha de Gerenciamento Geral Preenchida:
Indicador

JUL/2017

AGO/2017-

JAN - JUN

Total

JAN/2018

2018

Acumulado

Meta
planejada
no início do
ciclo/projeto

Diferença entre a
atual data e a meta

Projeto: NOME DO PROJETO
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5

2. Metodologia da mensuração dos resultados;
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3. Evidências dos resultados;
4. Métricas de como o Time chegou às estimativas futuras.
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Parte 5 (A ser utlilizada na quarta semana de pré-auditoria)
Apresentação no Campeonato Nacional
1. Por gentileza, envie abaixo o texto que o Time apresentará no Campeonato Nacional.

Documentos requeridos:
1. Relatório Anual em PDF;
2. Apresentação audio-visual (conteúdo, não há necessidade de enviar o formato graficamente
finalizado);
3. Biografia do Time (se o time optar por esse documento);
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