Prêmio Professor Universitário do Ano Tilibra
O Professor Universitário que participa como Conselheiro de um Time
desenvolve muitas outras funções além da simples docência. Ele exerce um papel
fundamental nos Times como treinador, mentor, conselheiro de carreira e amigo,
tendo atividades que vão desde motivar o time até ajudar os estudantes a escrever
os seus currículos.
Pensando nisso, a Enactus Brasil em parceria com a Tilibra, pelo quinto ano
consecutivo, anunciam o Prêmio Professor Universitário do ano, que tem o intuito
de reconhecer os esforços do(a) Professor(a) Conselheiro(a) que mais se dedicou
e investiu o seu tempo para acompanhar e desenvolver junto aos estudantes as
atividades do Time Enactus, fazendo o possível e impossível para empoderar os
alunos com a capacidade de criar oportunidades empreendedoras para outras
pessoas.

Requisitos
1. O(a) Professor(a) tem que estar registrado como Professor(a) Conselheiro(a)
do time no documento oficial da Enactus Brasil de 2018 (Active Team Sheet);
2. O(a) Professor(a) tem que ser funcionário da instituição de Ensino,
devidamente registrado(a) como tal.
3. O(a) Professor(a) Conselheiro(a) deverá comparecer ao Evento Nacional
Enactus Brasil 2018.

Inscrições
Diferente dos outros anos, não será necessário o Time fazer a indicação. O
professor precisa apenas acessar o formulário e preencher todos os campos, que
incluem dados pessoais, perguntas específicas sobre o trabalho do Professor

Universitário e uma carta de recomendação. Os detalhes do formulário podem ser
verificados no ANEXO I, ao final desse documentos.
Todos os professores Enactus poderão fazer suas inscrições pelo link:
https://enactus.tfaforms.net/138. As propostas poderão ser submetidas até o dia 15
de Junho de 2018. Ao concluir o preenchimento do formulário, o professor receberá
uma confirmação de inscrição, que atesta a participação no Prêmio.

Critérios de Avaliação
Os candidatos ao Prêmio Professor Universitário do ano serão julgados com
base em um rigoroso conjunto de critérios, para identificar o Professor que tenha
contribuído de maneira notável para o Time Enactus. A banca avaliadora procurará
evidências de uma combinação de:
1. ENGAJAMENTO: Desenvolvimento de práticas instrucionais eficazes que
sejam replicáveis e escalonáveis para influenciar a qualidade dos projetos e
atividades dos Times Enactus.
2. INOVAÇÃO: Empregar práticas inovadoras que abordem os desafios
específicos do Time, ou comunidade, que tenham mostrado evidências
suficientes para sugerir que poderiam ser eficazes para enfrentar esses desafios
de uma nova maneira.
3. MENTORIA: Ajudar os estudantes a se tornarem cidadãos globais,
proporcionando-lhes uma orientação e aconselhamento baseados em valores,
que os prepara para a convivência com grupos de pessoas de diversas
nacionalidades, regiões, sexualidades, etnias, culturas e religiões.
4. COLABORAÇÃO: Melhorar a profissão docente em sua instituição de ensino,
ajudando a elevar trazer inovação para a tríplice Ensino, Pesquisa e Extensão,
ao compartilhar as melhores práticas que desenvolve junto aos Times Enactus
com colegas da profissão.

5. RECONHECIMENTO: Relato dos esforços do Professor por outros colegas
da instituição de ensino, organizações nacionais de ensino, membros da
comunidade em geral ou alunos.

Metodologia de Avaliação
•

70% da decisão será tomada com base nas respostas às perguntas do
formulário,

as

quais

contemplam

o

nosso

critério

de

Avaliação.

Aconselhamos que os professores indiquem claramente sua participação
nas atividades do Time, descrevendo como fez para dar suporte ao time. Por
favor, mencione exemplos.
•

30% da decisão será baseada na experiência da Equipe de Programa da
Enactus Brasil ao trabalhar junto ao Professor(a) Conselheiro(a).

Premiação
O Professor Universitário do Ano será homenageado durante a Cerimônia de
Premiação do Evento Nacional Enactus Brasil 2018, bem como será contemplado
com uma passagem para a Enactus World Cup 2018, em San José, Estados
Unidos. (Somente passagem, hospedagem e alimentação não estarão inclusos).

Contato
Em caso de dúvidas, entrar em contato com Paul Parra, pelo número (11)942265995 ou pelo e-mail poliveira@enactus.org.

ANEXO I
Modelo do formulário de inscrição do Prêmio Professor Universitário do Ano

Dados Pessoais
Nome Completo:
Time Enactus:
Telefone:
E-mail:
CPF:
RG:

Perguntas específicas sobre o trabalho com o Time Enactus
1. Quais são suas principais contribuições para as atividades do Time?
2. Cite um exemplo onde você teve a oportunidade de desenvolver um
treinamento, aula ou orientação, que auxiliou no desenvolvimento do Time,
projeto ou comunidade.
3. Cite uma situação em que sua formação e conhecimentos teóricos e
empíricos contribuíram para o desenvolvimento da ação empreendedora em
seu Time.
4. Como você orienta os estudantes do Time para o relacionamento com a
comunidade, nas questões de respeito à cultura local, e outras
particularidades? Cite um exemplo.
5. Como seu trabalho é visto e/ou reconhecido pela instituição de ensino?

6. Cite um exemplo em que você tenha, ativamente, despertado o interesse
pela Enactus em um professor, estudante ou outro membro da comunidade
universitária.
7. Como você incentiva os estudantes do Time a participar de eventos
acadêmicos, nos quais eles possam publicas trabalhos científicos
relacionados aos projetos Enactus?
Obesrvação: Todos os itens do formulário têm como limite 500 caracteres,
contabilizando espaços e pontuações.

Carta de recomendação
Submeta uma carta de recomendação de seu trabalho. Essa carta deverá ser
de um estudante, outro professor, funcionário da instituição de ensino ou membro
da comunidade, relatando ao menos um exemplo em que seu trabalho foi de
significativa

importância

para

o

desenvolvimento

de

alguma

atividade

empreendedora na instituição de ensino (o relato poderá ser feito de alguma
atividade específica do Time Enactus).
Observação: A carta de recomendação deverá ser enviada em página única,
sendo:
•
•
•

Fonte: Arial
Tamanho: 12
Espaçamento: 1,5

A carta deverá ser assinada pelo redigente, escaneada e salva em PDF.

