
 
    
 
         

Prêmio Universitário do Ano KPMG 

Muito além de um simples estudante, o universitário que participa de em Time 

Enactus assume responsabilidades com seus colegas, parceiros, professores e 

comunidades, comprometendo-se voluntariamente com o desenvolvimento social e 

sustentável, para empoderar pessoas.  

Pensando nisso, a Enactus Brasil e a KPMG desenvolveram o Prêmio 

Universitário do Ano KPMG, que tem como objetivo reconhecer os esforços do(a) 

Universitário(a) que mais se destacou no desenvolvimento da Ação Empreendedora 

junto ao seu Time Enactus, possibilitando o progresso das comunidades, de seus 

colegas de Time e da própria Enactus no Brasil.  

Requisitos 

1. O Time Enactus do(a) Universitário(a) deverá competir no Evento Nacional 

Enactus 2018, na categoria principal.  

2. O(a) Universitário(a) deve estar registrado(a) como estudante ativo do Time  

Enactus no documento oficial da Enactus Brasil de 2018 (Active Team 

Sheet); 

3. O(a) Universitário(a) deve estar devidamente matriculado(a) em sua 

instituição de ensino, como estudante da graduação ou pós-graduação.   

4. O(a) Universitário(a) deverá comparecer ao Evento Nacional Enactus Brasil 

2018.  

 

Metodologia de Avaliação 

Fase 1  

Cada Time inscrito como competidor na categoria principal poderá indicar um 

estudante de seu time, o qual realmente desenvolveu um excelente trabalho dentro 

das atividades a ele designadas. 



 
    
 
         

Os Times deverão preencher a ficha de indicação, a qual estará disponível em: 

https://enactus.tfaforms.net/143.     

Todos os candidatos serão avaliados pela banca (formada por representantes 

da KPMG e Enactus Brasil), baseando-se nos seguintes critérios:  

1. Liderança: Sabe liderar as pessoas em sua volta, bem como sua liderança 

é respeitada e admirada pelos colegas, professores e comunidade que o 

Time trabalha.                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Paixão/Vontade: Busca o melhor para o Time e não poupa esforços para 

isso, através de ações concretas.             

3. Engajamento: Está perfeitamente engajado(a) aos outros membros do, a 

sua missão, aos projetos e atividades do Time.              

4. Colaboração: É muito importante para o Time e tem colaborado para seu 

crescimento.                    

5. Proatividade: É proativo(a), gerando retornos de informação construtivos e 

provendo novas idéias. 

 

Importante: Indicações até o dia 08 de Junho de 2018 

A partir dessa avaliação, selecionaremos o “Top 10” Universitários. O resultado 

dessa fase será divulgado no dia 12 de Junho. 

 

Fase 2  

Os dez estudantes selecionados serão convocados a gravar um vídeo de 30 

segundos, no estilo propaganda, dizendo (verbalmente) o porquê eles merecem ser 

o líder estudante do ano.  

DETALHE: o vídeo deverá ser gravado em Inglês e legendado em português.  

IMPORTANTE: Envio dos vídeos até o dia 15 de Junho de 2018. 

https://enactus.tfaforms.net/143


 
    
 
         

Postaremos todos os vídeos em nosso facebook e instagram no dia 18 de Junho 

de 2018. Todos os vídeos serão avaliados pela banca, baseando-se nos seguintes 

critérios:  

1. Acesso: O video foi bem acessado, considerando-se os likes e comentários 

dados diretamente na fanpage e instagram da Enactus Brasil. 

2. Clareza: O vídeo apresenta uma proposta clara e objetiva, no qual facilmente 

se entende o motivo apresentado pelo candidato para ser selecionado. 

3. Desenvoltura: O candidato demonstra habilidade em apresentar suas 

ideias, mesmo em um tempo reduzido de 30 segundos. 

4. Fluência: O inglês do candidato é compreensível, o que facilita o 

entendimento do vídeo, mesmo sem a leitura da legenda.  

 

A contabilização do acesso será feita no dia 21 de junho, às 13h00. Os três 

candidatos que tiverem os vídeos mais bem avaliados serão classificados para a 

Fase Final. Os finalistas serão divulgados no dia 22 de Junho de 2018. 

 

Fase Final 

Os três estudantes finalistas deverão submeter uma carta de intenção, onde 

deverão escrever um pouco sobre sua história, atitudes e atividades desenvolvidas 

dentro e fora do Time Enactus, as quais justificam o merecimento do título de 

universitário do Ano KPMG. As cartas serão avaliadas pela banca e o vencedor será 

anunciado na cerimônia de Premiação do Evento Nacional Enactus Brasil 2018. 

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, salva em PDF e 

encaminhada para o e-mail poliveira@enactus.org.. 

 

IMPORTANTE: O envio da carta de intenção deverá ser feito até o dia 25 de 

Junho, às 17h00.  

 

Premiação 

O 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.  

Observações: 

• Somente passagens (ida e volta) para o vencedor do prêmio. Demais 

custos com visto, hospedagem e alimentação não estão inclusos. 

• Os dados para a compra das passagens deverão ser encaminhados à 

KPMG até o dia 06 de Agosto de 2018. 

 

Contato 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Paul Parra, pelo número (11)94226-

5995 ou pelo e-mail poliveira@enactus.org. 

 

  

mailto:poliveira@enactus.org


 
    
 
         

ANEXO I 

Modelo do formulário de Indicação do Time – Prêmio universitário do Ano 

2018. 

 

Informações do Time 

Nome completo da pessoa preenchendo o formulário 

E-mail 

Time 

 

Indicação do(a) universitário(a) 

Nome completo 

E-mail do(a) universitário(a) 

Cargo/responsabilidade dele(a) no Time 

1. Por que o Time acha que ele(a) deveria receber o Prêmio Universitário do 
Ano KPMG? 

2. Conte-nos uma situação na qual o(a) universitário(a) teve papel essencial 
para ajudar a fortalecer o Time? 

3. Dê exemplos de como ele(a) está engajado(a) nas atividades do Time e 
nos projetos. 

4. Comente sobre uma atitude que ele(a) teve que foi exemplar para o Time. 
5. Dê um exemplo prático da liderança do(a) universitário(a). 

 


