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Estruturas Organizacionais 
 

Introdução  

 

Organização! Provavelmente será uma das palavras que você e seu Time ouvirão 

mais vezes durante a execução das atividades e processos internos, mas essa organização 

vai além desse gerenciamento. A organização de um Time Enactus também está presente 

como ele se estrutura internamente, que diz respeito a como o Time é organizado em torno 

da divisão de atividades e recursos com fins de alcançar os objetivos estabelecidos pela 

equipe.  

A estrutura interna determina as relações entre cada núcleo/diretoria e até projetos e 

como eles são interligados, está associado os processos dentro do Time e burocracia, sendo 

diretamente influenciado pela cultura da equipe. 

Para definição de uma estrutura organizacional eficiente é necessário pensar nas 

rotinas e atividades principais de cada área e as conexões entre elas e além disso, 

desenvolver uma estrutura que siga os valores do Time. 

Quando essa estrutura é estabelecida de forma adequada, temos um ambiente no 

qual as áreas possuem conhecimento de suas tarefas, funções e responsabilidades, 

conseguindo informações, feedbacks e analisar o desempenho da equipe. Como já dito, a 

estrutura organizacional, por estar alinhado aos valores do Time, tem forte influência na 

motivação interna. 

Dentro do nosso ambiente Enactus, não há uma estrutura certa ou errada, cada Time 

tem a autonomia de se estruturar como achar mais produtivo e mais se encaixar com os 

valores. Sempre é importante lembrar que assim como as comunidades, cada Time tem sua 

especificidade, seja desde disponibilidade dos membros ou até formas de se pensar e isso 

reflete diretamente na estrutura. 

Sendo assim, neste material há relatos dos Times Enactus a respeito da estrutura 

interna de cada um, no qual eles discorrem sobre como eles estão organizados, pontos 

positivos e desafios das estruturas montadas. É importante ressaltar a variedade de estilo de 

estruturas e como isso pode remeter ao seu Time e a eficiência do mesmo.  
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  Estrutura Matricial – Enactus CEFET/RJ Maracanã 

 

A Enactus CEFET/RJ é o Time mais antigo do Brasil, está na nossa rede desde 2002. 

Inclusive a equipe venceu 3 campeonatos nacionais, representando a universidade e o Brasil 

em Pequim, Singapura e Los Angeles. 

A estrutura organizacional da Enactus CEFET/RJ é matricial. Desse modo, cada 

membro, passa a pertencer a uma das quatro áreas citadas a seguir e a um projeto. A 

presidência é responsável pelo direcionamento estratégico do Time, contatos externos, 

parcerias e controle das diretorias. Além da presidência, existem 4 áreas: Gestão de Pessoas, 

Qualidade, Marketing, Administrativo Financeiro. Sendo cada uma liderada por seu respectivo 

diretor. A área de Projetos é um pouco diferente das outras, sendo composta exclusivamente 

pelo líder de cada projeto, chamado de gerente.  

 

Imagem 1: Estrutura organizacional do Time Enactus CEFET/RJ - Maracanã. 

 

Pontos Positivos 

 

“Uma estrutura se assemelha às estruturas de mercado mais usuais atualmente, isso 

faz com que a experiência dos membros seja semelhante as que eles irão encontrar quando 

entrarem no mercado de trabalho de fato. Além disso, essa estrutura permite ao Time 
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desenvolver projetos internos pontuais em cada área de forma concomitante e que as equipes 

tenham autonomia para seus planejamentos internos. Outro ponto a ser considerado nessa 

estrutura é uma maior quantidade de cargos de liderança num mesmo Time, desde 

diretores/gerentes até coordenadores de subáreas/sprints. Isso faz com que os membros 

exerçam seus papéis de liderança e de gestores.” 

 

Desafios 

 

“A estrutura matricial necessita de uma gestão, alinhamento e um acompanhamento 

muito bem feito pela Diretoria Executiva (DE) e isso nem sempre é fácil. Com relação aos 

membros, eles precisam trabalhar tanto para uma área, quanto para um projeto, nem todos 

os membros conseguem ponderar seu esforço e seu tempo para ambas as funções, o que 

pode gerar queda de rendimento em alguma das equipes que ele participe.” 

 

Para saber mais, acesse a página do Time: https://www.facebook.com/enactuscefetrj 

 

Estrutura Horizontal – Enactus UFMG 

 

A Enactus UFMG é uma organização estudantil multidisciplinar da Universidade 

Federal de Minas Gerais, fundada em 2014, cuja reestruturação interna se deu no primeiro 

semestre de 2016.  

Um dos 8 valores do Time é, desde sua reestruturação, o “caordicismo”, que descreve 

a intersecção entre o “caos” e a “ordem”. Acredita-se que uma organização baseada 

puramente na ordem, com estrutura organizacional estritamente definida e com cargos bem 

delimitados pode limitar a produtividade e o bem-estar dos membros, com burocracia 

excessiva e relações interpessoais prejudicadas. De forma semelhante, uma organização 

cuja estrutura não é bem delimitada dificilmente consegue atingir seus objetivos. A 

organização utilizada pela Enactus UFMG busca mitigar os problemas encontrados nos 

outros modelos organizacionais, enquanto fornece liberdade e expressão para os membros, 

sem remover completamente a organização interna.  

A Enactus UFMG descreve horizontalidade como “a ausência de hierarquia entre 

diretorias e entre membros do Time. Todos os co-criadores tem o mesmo poder da equipe e 

a tomada de decisão é coletiva.”. A Enactus UFMG é subdividida internamente entre 5 “bases 

de aviação”. Consegue-se definir as bases de aviação como o equivalente a “diretorias”, em 

uma estrutura tradicional, onde todos os membros possuem o mesmo poder deliberativo e 

participativo. 

https://www.facebook.com/enactuscefetrj
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Imagem 2: Estrutura Organizacional do Time Enactus UFMG. 

 

Pontos Positivos 

 

“Uma das principais vantagens da horizontalidade enquanto estrutura é o bem-estar 

dos membros do Time, que possuem maior liberdade para se expressar e manifestar suas 

opiniões. Isso colabora não só para um ambiente melhor, mas também para o aumento da 

criatividade e do contato fora do ambiente de trabalho. Isso é refletido diretamente no tempo 

médio de permanência dos membros no Time, que ultrapassa 2 anos e meio, mesmo sem a 

presença de cargos e um aparente “crescimento” dentro da organização, e diversas ideias 

criativas sugeridas por membros, como workshops de economia solidária, barracas de feira 

a baixo custo construídas a partir de canos PVC, banco comunitário, dentre outras ideias que 

outrora poderiam ser abandonadas em organizações com estruturas organizacionais mais 

rígidas. ” 

 

Desafios 

 

“A horizontalidade, entretanto, exige maturidade dos membros para que possa ser 

implementada. A divisão do trabalho pode, no começo da organização, sobrecarregar aqueles 

que são mais proativos. Para que isso possa ser evitado, é essencial que o Time estabeleça 

metodologias de acompanhamento de atividades, por exemplo implementar o SCRUM em 

algumas bases. Com isso, conseguem evitar a fadiga e melhorar a divisão de tarefas, além 

de acelerar o processo, desafio que também pode ser encontrado.  
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Alguns diálogos, como priorização de membros em capacitações e eventos de cunho 

financeiro, que são facilmente evitados em organizações de estrutura mais rígida, por elevar 

tais benefícios para o presidente ou diretores, encontram complicações na estrutura 

horizontal. Para solucionar tal problema, o Time depende fortemente da gamificação, que 

beneficia aqueles que trabalham mais na organização em troca de benefícios como cursos 

ou eventos.” 

 

Para saber mais, acesse a página do Time: https://www.facebook.com/enactusufmg/  

 

Estrutura de Núcleos de Atuação - Enactus UFAM 

 

O Time Enactus UFAM é um dos Times que representa o estado do Amazonas em 

nossa rede. As atividades da equipe começaram no início de 2016. Com estudantes de 

diversas áreas desde saúde até engenharia, os membros se destacam na execução dos 

projetos e na organização interna. 

A decisão de se iniciar uma nova metodologia na estrutura organizacional e distribuir 

as atividades do Time Enactus UFAM em processos afunilados, ocorreu para que pudessem 

andar de maneira mais veloz, de forma assertiva, e poder oferecer uma melhor qualidade na 

realização das atividades. 

A Enactus defende não somente a criação de projetos que visem o empoderamento 

e desenvolvimento de pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social, mas 

também desenvolver os próprios membros dos Times. Pensando nisso, essa as divisões vêm 

para valorizar as aptidões de cada membro, focando na entrega de resultados. Logo, os 

membros estão inseridos em seus núcleos de acordos com seus interesses. O membro 

colabora com o Time e com a sociedade de acordo com aquilo que ele está aprendendo no 

ambiente acadêmico, de acordo com aquilo que tem aptidão. 

O Time foi dividido em 6 (seis) núcleos, que têm como principal característica, poder 

trabalhar de forma independente. E incentivar seus membros a trabalharem e desenvolverem 

sua autonomia, proatividade, assim como também sua capacidade de liderança. Cada núcleo 

tem seu diretor e seus associados, que se comunicam entre si, para desenvolverem de forma 

autônoma seus processos. Colocar a cabeça para funcionar, ter o pensamento criativo fora 

da caixa é um dos objetivos primordiais desta distribuição de núcleos do Time. 

O Time acredita nessa divisão estrutural, pois quando se afunilam os processos, não 

se torna um ambiente sobrecarregado para alguns e vago para outros, todos têm um papel e 

desenvolvem algo de acordo com o que tem para contribuir. Além do mais, poder focar em 

um processo que está inserido dentro do seu núcleo, em vez de focar em diversos pontos 

https://www.facebook.com/enactusufmg/
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diferentes e talvez se perder no meio do caminho. Os núcleos funcionam como engrenagem, 

todos com suas atribuições se enroscam um no outro e um vai movendo o outro. 

O Time divide-se em 6 núcleos de atuação e além disso conta com um conselho, presidência 

e líderes de projeto. 

1. Núcleo de Beneficiamentos de projetos (BP) 

2. Núcleo de Integração e Boas Práticas (IBP) 

3. Núcleo de Comunicação e Mídias Sociais (CMS) 

4. Núcleo de Captação de Recursos e Parcerias (CRP) 

5. Núcleo de Beneficiamento à Comunidade Acadêmica (BCA) 

6. Núcleo de Acesso à Inovação, Pesquisa e Tecnologia (AIPT) 

 

 

Imagem 4: Estrutura Organizacional do Time Enactus UFAM. 

   

Pontos Positivos 

 

“O Time trabalha altamente focado, os membros entendem suas atribuições e o que 

precisam fazer para contribuírem com seu crescimento e fortalecimento. O Time Enactus 

UFAM trabalha com foco nos resultados, com processos bem definidos entre os núcleos, 

além da comunicação mais efetiva, potencializando e otimizando as entregas. ” 

 

Desafios 

“O maior desafio encontrado até o momento pelo Time foi, e é, a resistência de alguns 

membros em relação a troca de modelo organizacional tradicional para este modelo de 

núcleos.” 

Para saber mais, acesse a página do Time: https://www.facebook.com/EnactusUFAM/ 

https://www.facebook.com/EnactusUFAM/
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Estrutura Institucional - Enactus UVA Sobral 

 

O Time Enactus UVA Sobral, fundado em dezembro de 2015 localiza-se no município 

de Sobral - CE, com sede no Campus CIDAO da Universidade Estadual do Vale do Acaraú 

(UVA). Possui características interdisciplinares com membros dos mais variados cursos 

como: Engenharia Civil, Ciências da Computação, Administração, Ciências Sociais, 

Geografia, Enfermagem, Direito, Ciências Contábeis. 

A estrutura organizacional do Time está baseada na relação entre os diretores, que 

compõem a diretoria do Time, líderes de projetos e assessores (membros). 

 Os Diretores são: 

1. Presidente; 

2. Vice-Presidente; 

3. Diretor de Recursos Humanos; 

4. Diretor Administrativo; 

5. Diretor de Marketing; 

6. Diretor Financeiro; 

7. Diretor de Relações Públicas; 

8. Diretor de Projetos; 

9. Gerente Jurídico. 

 

 

Imagem 4: Estrutura Organizacional do Time Enactus UVA Sobral 
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Pontos positivos 

 

“Um dos pontos positivos de ter essa estrutura organizacional é a descentralização de 

tarefas. Com mais Diretores é possível designar funções específicas e mais claras para uma 

melhor eficiência na elaboração e execução das tarefas, já que o projeto e o Time demandam 

muitas atividades.  

Outro ponto positivo é a diversidade de ideias e opiniões. Todas as decisões que 

tomadas pelo Time em âmbito geral são votadas pelos Diretores, nas reuniões é possível 

expor as ideias e opiniões para a partir deste ponto toma-se decisões quanto ao 

desenvolvimento das atividades do Time, criando um ambiente de consenso e democracia.  

 Essa distribuição de setores também proporciona aos membros desenvolverem suas 

habilidades e capacidades ao exercerem suas funções, deixando-os mais preparados para 

ingressarem no mercado de trabalho já que a configuração em muito se assemelha ao de 

uma empresa no mercado tradicional.  

Além disso, essa estrutura proporciona também o desenvolvimento de liderança de 

cada Diretor, a fim de que a função de liderança não seja concentrada apenas na função de 

Presidente. ” 

 

Desafios 

 “Um dos pontos negativos dessa configuração é que pode acarretar em falhas de 

comunicação, trazendo prejuízos no andamento das atividades. Se alguma diretoria não 

cumprir de forma correta com as suas funções isso prejudicará todas as atividades do Time, 

já que as atividades devem estar alinhadas.” 

 

Para saber mais, acesse a página do Time: https://www.facebook.com/enactusuvasobral/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/enactusuvasobral/
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Descrições e responsabilidades das áreas 
 

Enactus CEFET RJ - Maracanã 

 

Diretoria Executiva (DE)  

A DE é um órgão administrativo e executor da associação, colegiado e eleito pela 

Assembleia Geral, responsável pela representação institucional da associação, sendo 

composto por um(a) presidente, um(a) vice-presidente e um(a) diretor(a) para cada área. 

 

Administrativo Financeiro (DAF)  

Essa área é primordialmente estratégica, o que consiste num foco maior em planos 

de arrecadação e parcerias. Todo tipo de negociação com parcerias e patrocínios, inscrição 

em editais e organização de eventos estratégicos é feito por DAF. As estratégias de captação 

de recursos e linhas de produto da organização também devem passar por essa equipe. A 

área também deve efetuar o fluxo de caixa, a prestação de contas e manutenção da saúde 

financeira da Enactus. Essa área possui uma comunicação direta com o CEFET, através da 

DIREX (Diretoria de Extensão), para efetuar todo suporte e manutenção de infraestrutura 

necessária para o funcionamento da Enactus. O modelo de subdivisão das áreas também foi 

implementado em Administrativo Financeiro, no entanto, não obteve o resultado esperado. O 

Time concluiu que essa área funciona de maneira muito mais efetiva sem tais subdivisões. 

Sendo assim, foram dissolvidas.  

 

Gestão de Pessoas (GP)  

A área de Gestão de Pessoas é responsável pela seleção, acompanhamento, 

motivação, treinamento e desenvolvimento dos membros. A equipe realiza o processo 

seletivo, avalia a equipe periodicamente, é responsável por observar se os membros estão 

indo às reuniões, cumprindo as tarefas no prazo, mantendo o modelo de conduta da empresa, 

motivar, repreender ou premiá-los de acordo com seu desempenho, além de procurar e 

organizar todos os treinamentos necessários para o Time.  

 

Marketing (MKT)  

Marketing é responsável por todo conteúdo audiovisual de divulgação do Time para a 

universidade, parceiros, conselheiros e inclusive para os próprios membros. É papel de 

marketing construir e manter uma identidade do Time nas redes sociais, campanhas, eventos, 

etc. É função do membro de marketing desenvolver um planejamento e estratégia para atrair 

e encantar o consumidor, propagando a mensagem e o produto de uma marca dentro e fora 

da Enactus.  



10 
 

 

Qualidade (PSD)  

A área de Qualidade é responsável pela mensuração dos resultados do Time, criação 

e acompanhamento dos indicadores internos e dos projetos, mapeamento e 

acompanhamento dos processos organizacionais. É responsável também por aplicar 

metodologias específicas que garantam a boa execução dos processos. Além disso, a área 

também responde pelo contato com a Enactus Brasil para auditorias de desempenho do 

Time, sendo case de sucesso da organização nacional sobre mensuração de dados.  

 

Conselho Consultivo  

O conselho consultivo é composto de 8 a 12 membros, sendo esses ex-membros da 

Enactus CEFET/RJ, devidamente eleitos pela Diretoria Executiva, para mandato de um ano, 

podendo ser prorrogável por mais um ano. Tem como finalidade proporcionar maior 

sustentabilidade do conhecimento desenvolvido por gerações na Enactus e usufruir desta 

experiência para contribuir ainda mais pela organização, orientar e aconselhar a Diretoria 

Executiva ao longo de sua gestão, interligar a Enactus às experiências do mercado de 

trabalho destes conselheiros, envolver toda a organização com os membros antigos para 

enriquecer ainda mais o aprendizado, desenvolver habilidades dos conselheiros e aumentar 

ainda mais o seu aprendizado e criar um laço construtivo entre o conselheiro Enactus e a 

organização.  

 

Conselho Fiscal  

O Conselho Fiscal é um órgão colegiado, eleito pela Assembleia Geral, responsável 

pela fiscalização da Diretoria, sendo composto por, pelo menos 3 (três) membros efetivos e 

3 (três) membros suplentes. Dentre as atribuições do conselho fiscal, que podem ser 

consultadas no Artigo 25 do Estatuto Social, estão opinar e aprovar os balanços, contas e 

relatórios de desempenho financeiro e contábil e as operações patrimoniais realizadas, assim 

como analisar e fiscalizar as ações da Diretoria Executiva e demais atos administrativos e 

financeiros e além de aprovar, a pedido do presidente, doações, convênios, termos de 

parceria, termos de compromisso, contratos, títulos e acordos de qualquer natureza.  

 

Conselho de Negócios (BAB)  

O conselho de negócios é formado por profissionais que estão inseridos no mercado 

de trabalho, executivos, empreendedores, professores, pesquisadores ou qualquer pessoa 

com experiência profissional ou acadêmica que possa agregar conhecimento a ao Time. Este 

conselho tem por finalidade dar uma visão profissional, objetiva e clara aos projetos do Time 

Enactus CEFET/RJ.  
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Enactus UFMG 

 

Comunicação (COM) 

 A base de Comunicação fica responsável pelos meios de comunicação internos e 

externos ao Time. Isso inclui a gestão dos meios de comunicação e de gestão do 

conhecimento, como WhatsApp, Google Drive e Trello, assim como a gestão das redes 

sociais, como Facebook, LinkedIn e o website da Enactus UFMG. Além disso, algumas 

atribuições incluem a divulgação e análise dos dados do Processo Seletivo (PS) e suporte 

aos projetos com a parte gráfica, como identidade visual, banners, dentre outros. 

 

Potencializadora de Impacto de Projetos Enactus (PIPE) 

PIPE tem o compromisso de prover auxílio aos projetos em qualquer etapa de seu 

desenvolvimento, seja na prospecção, maturação ou mesmo no empoderamento da 

comunidade. Os membros são capacitados e através de metodologia própria de 

acompanhamento conseguem auxiliar os projetos nessa tarefa.  

 

Relações Humanas (RH)  

A base de Relações Humanas é responsável por cuidar das boas relações entre os 

membros do Time e do monitoramento das regras internas, o que inclui coleta de feedbacks, 

acompanhamento de membros, reuniões gerais, gamificação, dentre outros. Além disso, o 

RH é o principal responsável pelo Processo Seletivo e pelo processo de aculturação dos 

novos membros, chamado de “Processo de Membrana”. 

 

Relações Institucionais e Parcerias (RIP) 

Relações Institucionais e Parcerias é o equivalente à presidência em organizações 

tradicionais. Qualquer relação com a UFMG, com organizações ligadas à universidade, ou 

empresas externas são realizadas pelos membros de RIP, o que pode incluir parcerias, 

apoios e capacitações. RIP é responsável ainda pela gestão dos membros de BAB, 

professores conselheiros e “copilotos”, no qual o último será abordado posteriormente, e pela 

gestão do processo de pré-auditoria para o Campeonato Nacional (CN). 

 

Sustentabilidade Financeira (SF)  

A SF é incumbida das atribuições financeiras do Time, como o planejamento de gastos 

e entradas, prospecção de editais financeiros, inovação na área de captação, dentre outros.  
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Representante 

Vale citar o papel do Representante ou, tradicionalmente, “líder do Time” na Enactus 

UFMG. O Representante é um membro de RIP escolhido pelo Time por votação em um 

processo de candidatura que envolve a demonstração de interesse por carta aos membros e 

sabatina seguida de votação, após o término de um ciclo. O Representante possui a função 

de representar o Time em momentos de importância, como no Evento Nacional Enactus Brasil 

(ENEB), da manutenção das boas relações com a Enactus Brasil e da gestão da pré-auditoria. 

É importante frisar que o Representante deve acolher todos os valores da Enactus UFMG e 

incorporá-los ao seu papel. Apesar disso, o Representante não possui função deliberativa 

dentro do Time, de forma que seu papel é o mesmo de qualquer outro cocriador.  

  

Enactus UFAM 

 

Conselho e Colaboração 

Exercem papéis de treinadores, mentores, conselheiros de carreira e atividades 

extracurriculares. Trabalham como orientadores e facilitadores das atividades exercidas pelo 

Time.  

 

Presidência 

Responsável pelas relações internas e externas do Time. Tem visão holística e norteia 

as ações da equipe, oferecendo todo o suporte aos projetos e suas áreas, trabalhando como 

facilitadora das atividades para que caminhem em direção aos objetivos da Enactus UFAM. 

Estar ciente de toda a estrutura legal da Enactus UFAM, a partir do bom controle e gestão 

dos processos, garantindo isso a partir das seguintes ferramentas e atividades: Planejar, 

desenvolver, normatizar e executar os sistemas administrativos, conservação da estrutura 

organizacional, promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos.  

 

Núcleo de Beneficiamentos de projetos 

Núcleo que presta suporte para os projetos do Time Enactus UFAM, trabalha 

oferecendo suporte para os Líderes de Projetos e para os Assistentes de Projetos, sua meta 

é fazer o acompanhamento do processo de realização dos projetos. E também estar sempre 

trazendo novas possibilidades de projetos. Está em suas atribuições: verificar editais abertos 

de submissão de projetos, fazer pesquisa teórica e de campo para obter embasamento 

necessário para elaboração de novos projetos, conferir documentos necessários para 

submissão de projetos. Tarefas realizadas por meio de atividades de planejamento que 

incluem construção de cronogramas, mapeamento de riscos e stakeholders, monitoramento 

de metas e entregas.  
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Líder de Projeto/Assistente de Projeto 

O Time desenvolve projetos, e cada projeto para que seja executado de forma mais 

assertiva elege um líder de projeto, que por sua vez elege um assistente. Suas funções são 

estar à frente do projeto e garantir que o objetivo do projeto seja realizado de forma efetiva. 

Cada líder e assistente de projetos deve estar em apenas um único projeto, para que não 

sejam sobrecarregados por outras atividades.  

Núcleo de Integração e Boas Práticas 

O Núcleo de Integração e Boas Práticas é o ambiente que trabalha diretamente com 

a presidência, tem como objetivo desenvolver atividades que facilitem a comunicação entre 

todos os membros do Time. Responsável por ajudar o conselho e a presidência na seleção 

de novos membros, acompanhar de perto a trajetória dos membros dentro do Time e 

promover ações que conciliem os interesses da Enactus UFAM com os individuais. Para isso, 

são estruturadas políticas, feedbacks, treinamentos, integrações e processos de 

acompanhamento individual, que tem por objetivo final garantir um bom funcionamento do 

Time somado ao bem-estar de cada membro.  

 

Núcleo de Comunicação e Mídias Digitais 

O objetivo desse núcleo é estar apto a promover a visibilidade do Time tanto dentro 

da comunidade acadêmica quanto fora. É necessário que todo nosso desenvolvimento seja 

difundido de forma que possa despertar o interesse das pessoas. Para que o trabalho 

continue a ser difundido. Está nas atribuições deste núcleo atualizar mídias de comunicação 

digitais, tais como Facebook, Instagram e Twitter. Tais como também desenvolver 

campanhas de visibilidade dentro da universidade e dentro da comunidade. Este trabalho 

deve ser feito de maneira minuciosa e com muito cuidado, pois através desse trabalho o Time 

tem a oportunidade de despertar o interesse de possíveis parceiros e investidores, tais como 

também líderes de comunidade.  

 

Núcleo de Captação de Recursos e Parcerias 

Este núcleo é responsável por viabilizar parcerias tanto financeiras quanto parceiros 

que possam tornar viável a realização de atividades através de algum incentivo. Buscar 

empresas dispostas a fazerem doações para o Time em troca de reduzirem, por exemplo, o 

valor pago no imposto de renda. Responsável pela manutenção da estrutura financeira da a 

partir do bom controle e gestão dos processos financeiros, através das seguintes ferramentas 

e atividades: análise, planejamento e controle financeiro devidamente detalhado com registro 

em planilha de Fluxo de Caixa e afins. 

 



14 
 

Núcleo de Beneficiamento à Comunidade Acadêmica 

A estrutura organizacional de um Time Enactus se desenvolve dentro da universidade. 

É necessário também voltar o olhar para nossa comunidade acadêmica e juntamente com a 

disposição de trabalhar o social externo, termos a disposição de trabalhar o social interno a 

fim de que se possa movimentar essa comunidade tão cheia de diversidade, e tão rica de 

valores, colaborando assim para que esse despertar, social e pessoal de cada acadêmico 

aconteça de dentro para fora. O intuito de desenvolver atividades com a comunidade 

acadêmica, é fazer com que ambos se sintam motivados a buscar melhorias, que enxerguem 

seu potencial e que possam aprimorá-lo, ganhando assim autoconfiança, e valorizando-se a 

si próprio como um ser integrante da sociedade que está apto para assumir o seu papel de 

indivíduo lá fora e assim despertar o interesse de contribuir com sua comunidade.  

 

Núcleo de Acesso à Inovação, Pesquisa e Tecnologia 

Responsável por novos conhecimentos e ideias, que podem ser transformados em 

produtos, processos e tecnologias, bens culturais e práticas inovadoras, que, por sua vez, 

irão gerar o desenvolvimento e o bem-estar para a Enactus UFAM e às comunidades 

atendidas. Esse núcleo também é responsável pela elaboração de artigos científicos que 

possam identificar uma problemática existente na sociedade, e desenvolver uma abordagem 

acerca, voltando o olhar da sociedade para o problema. Submeter esses artigos a congressos 

e seminários. 

 

Enactus UVA Sobral 

 

Presidente 

Este cargo possui a função principal de representar, organizar, coordenar e fiscalizar 

as atividades do Time junto com os outros diretores. Além disso, o presidente representa a 

Enactus UVA Sobral em atos que envolvam obrigações sociais, jurídicas e institucionais 

perante aos órgãos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Possui responsabilidade em 

ser o meio de comunicação principal entre o Time e a Enactus Brasil. 

 

Vice-Presidente 

O vice-presidente busca a integração da Enactus UVA Sobral com outros órgãos 

acadêmicos, além de garantir, juntamente com o Presidente, que toda a estrutura do Time 

funcione de acordo com a finalidade para qual fora criada. O cargo exige uma atenção aos 

membros, no qual a pessoa destinada a essa função trabalhará na orientação das equipes 

no que diz respeito aos procedimentos para uma constante busca de qualidade, engajamento 
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e profissionalismo, atua também na busca por treinamento e capacitações para a equipe em 

parceria com Recursos Humanos. 

 

Diretor de Recursos Humanos 

O diretor de RH é responsável por garantir que o Regimento Interno e Estatuto Social 

e demais documentos do Time sejam seguidos e caso necessário, aplicar penalidades. O RH 

tem a função de organizar o sistema de seleção de novos membros e, além de incentivar e 

promover a comunicação interna. A equipe, junto com o diretor, realiza a captação de cursos, 

palestras e treinamentos 

 

Diretor Administrativo 

O diretor administrativo possui a responsabilidade de revisar anualmente o conteúdo 

do Estatuto Social, bem como efetuar a sua atualização e garantir seu andamento. Estabelece 

junto ao Time todo o processo organizacional da Enactus UVA Sobral. Além de administrar 

as Assembleias Gerais, as reuniões da Diretoria, as reuniões internas. No momento do 

campeonato, dedica-se a monitorar as outras equipes e a montar o checklist do que fazer, 

prezando por manter a equipe dentro dos prazos. E juntamente com o Diretor e líder de 

Projetos, responsabiliza-se pelos documentos de pré-auditoria e editais. 

 

Diretor de Marketing 

Essa diretoria é responsável pela divulgação e comunicação, portando deve-se criar 

estratégias e ferramentas para isso. Sem contar o planejamento e realização de eventos para 

o público externo. Além disso, tem a função de auxiliar os projetos em toda a parte de 

publicidade e marketing e conhecer sobre o posicionamento da marca da organização 

(branding). No ENEB, responsável pela confecção dos relatórios anuais, vídeos e 

apresentação visual no campeonato, bem como o uniforme do Time. 

 

Diretor Financeiro 

O cargo exige que a pessoa mantenha a Enactus UVA Sobral em acordo com 

atribuições fiscais e com qualquer termo legal a que for submetida, providenciar a emissão 

de documentos financeiros de acordo com a necessidade e acompanhar o cumprimento e a 

execução destes. É responsável por organizar eventos de captação de recursos para o Time 

e acompanhar os custos e despesas de cada projeto. O diretor irá elaborar relatórios 

periódicos de prestação de contas e torná-los públicos para o grupo. No ENEB e eventos, 

serão os responsáveis por fazer o levantamento dos resultados alcançados no ciclo e dedica-

se a garantir o transporte, hospedagem e alimentação do Time, nos dias dos eventos. 
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Diretor de Relações Públicas 

Compete a este cargo desenvolver a comunicação externa e promover a imagem do 

Time, juntamente com o departamento de marketing, atuando também na prospecção de 

parcerias institucionais, para a equipe e projetos, e concretização das mesmas. Além disso, 

é responsável por alinhar os interesses de ambas partes nos contratos de prestação de 

serviços, juntamente com o Presidente. 

 

Diretor de Projetos 

O Diretor de projetos é responsável por todos os projetos que envolvem comunidades. 

Sobre prospecção de comunidades, é quem cuida dos primeiros contatos. Juntamente com 

os membros do projeto, oferece suporte para a proposta de intervenção do projeto. Além de 

analisar potenciais inovações e ferramentas para acompanhamento e orientação em toda a 

execução dos projetos, prezando pela qualidade, organização e padronização de tudo relativo 

aos projetos. 

Também compete a ele a alocação de membros dentro dos projetos, trabalhar junto 

ao Diretor Financeiro para organizar os recursos do projeto, e buscar editais e recursos. Este 

cargo deve auxiliar na construção de portfólios do Time, juntamente com as outras diretorias. 

Junto à equipe, busca professores mais adequados, para que possam contribuir com, e 

orientar os projetos.  

O diretor deve buscar feedbacks dos membros, em relação aos projetos e diretoria de 

projetos, buscando a melhoria contínua e transparência da gestão transparente. 

 

Gerente Jurídico  

Como o próprio nome já diz, este cargo se responsabiliza por manter a Enactus UVA 

Sobral em acordo com tributações fiscais e com qualquer termo legal ao qual for submetida, 

além de providenciar a emissão de documentos Jurídico-Financeiros de acordo com a 

necessidade e acompanhar o cumprimento e execução dos mesmos. 

 

Líder de Projeto 

O líder de Projeto é responsável por responder pelos resultados e atividades do 

projeto. Possui caráter de orientação e acompanhamento dos membros na execução das 

atividades. Este cargo tem função importante na representação do projeto e levantamento de 

demandas para atividades como marketing, no qual o líder acompanhará as publicações do 

projeto, prezando pela autenticidade das informações compartilhadas. 
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Assessores (Membros) 

Os membros devem participar e votar nas Assembleias Gerais e extraordinárias. Os 

assessores envolvem-se nos projetos e atividades, cumprindo, também, as disposições 

regimentais do Time.  Os membros responderão à Diretoria de seus respectivos setores no 

Time e auxiliam o seu respectivo diretor nas suas funções. 

 

Colabore! 
 

 Percebe-se nesse material a diversidade e riqueza das diferentes estruturas 

organizacionais que os Times da rede possuem. Um dos valores da Enactus é a 

colaboração, no qual os Times se auxiliam, compartilham experiências e conhecimentos em 

busca do impacto que queremos causar nas comunidades e nos próprios membros.  

 Devido a isso, abrimos um link (https://enactus.tfaforms.net/132) para que os Times 

possam enviar suas estruturas organizacionais e as responsabilidades de cada área para que 

tenhamos, cada vez mais, um material completo que irá auxiliar nossa rede. 

 Neste link o Time Enactus irá enviar a motivação para tal estrutura, junto com o 

organograma interno e as responsabilidades das áreas, diretorias ou núcleos. Esse 

documento é iterativo, sendo assim, a cada 45 dias a Enactus Brasil irá complementar este 

material com as novas informações.  

 

https://enactus.tfaforms.net/132

