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Introdução 
 

A Parceria Ford C3 – Construindo Comunidades Sustentáveis, entre Ford Motor Company Fund e 

Enactus, foi lançada pela primeira vez no ciclo 2014-2015. A parceria é uma extensão do Ford College 

Community Challenge (Ford C3) da Ford nos Estados Unidos (que não é associada com a Enactus). 

Para saber mais, acesse https://www.fordblueovalnetwork.org/contests/ford-c3 

Estamos felizes em continuar a parceria com a Ford Fund em 2019 com o Ciclo 6, trazendo esta 

oportunidade aos Times da Enactus no Brasil, Alemanha, Gana, Quênia, México, Marrocos, Porto Rico, 

África do Sul e Reino Unido.  
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Visão Geral da Parceria 
 

  

A Enactus e a Ford Motor Company Fund encorajam os Times Enactus a utilizar a Ação 

Empreendedora para encontrar formas inovadoras, criativas e únicas de abordar uma necessidade ou 

problema social urgente em uma comunidade local, empoderando a comunidade para se tornar um 

lugar mais sustentável para trabalhar e viver. 

Para a parceria, os projetos dos Times Enactus poderão ser novos, criados especificamente para a 

parceria, ou estar em fase de desenvolvimento. Em ambos os casos, as propostas deverão atender 

aos seguintes requisitos: 

1. Criar uma abordagem inovadora para "Construir Comunidades Sustentáveis, Mobilidade 
Inteligente ou Mobilidade Social" 

o Comunidades Sustentáveis: A Parceria Ford C3 usa o termo Comunidades Sustentáveis de 

uma maneira muito ampla. A Ford Motor Company Fund está à procura de equipes da Enactus 

que criem abordagens interessantes, únicas e engenhosas para definir este termo. Quanto mais 

criativo for, melhor! As áreas potenciais de foco podem incluir (mas não se limitando a): energia 

alternativa, sustentabilidade ambiental, agricultura sustentável, abordagem sistêmica para 

atender necessidades sem fins lucrativos, conservação de água ou desenvolvimento econômico. 

o Mobilidade inteligente: como podemos projetar e implementar sistemas de transporte 

acessíveis, limpos e seguros para o século XXI? Como podemos melhorar a vida pela forma 

como nos locomovemos? 

• As idéias podem abordar a criação de aplicativos de compartilhamento de viagem, 

substituindo velhos modelos de transporte, desenvolvendo veículos autônomos, 

usando ciência de dados e análise para antecipar as necessidades e 

necessidades dos clientes. 

o Mobilidade social: o que é uma ferramenta ou projeto que pode ser desenvolvido para que 

indivíduos, famílias ou pessoas se movam dentro das camadas dos estratos sociais? 

§ As idéias podem abordar ferramentas ou métodos para melhorar o empoderamento 

econômico, como envolver os jovens para participar de educacionais, ajudando os 

estudantes universitários a ter sucesso nas disciplinas, ensinando a sustentabilidade 

alimentar e a jardinagem urbana para uma comunidade economicamente desafiada, 

aumentando o acesso à habitação e oportunidades educacionais. 

o IMPORTANTE: Embora a maioria dos projetos Enactus se enquadre em um dos critérios acima, 

é importante ressaltar que a Ford Brasil levará em consideração o seguinte item para a escolha 

dos projetos: 

§ Projetos que consigam trabalhar com o(s) seguinte(s) tema(s): INOVAÇÃO, 

MOBILIDADE, TECNOLOGIA e/ou EDUCAÇÃO; 

Esses requisitos são desejáveis, porém não mandatórios para se submeter o projeto. 

2. Envolver os estudantes em um papel de liderança 
Os estudantes Enactus devem estar envolvidos em um papel de liderança no projeto e em todos os 

aspectos do projeto, desde o design até a implementação. Submissões bem-sucedidas demonstrarão 

esse envolvimento com algum detalhe. 

3. Abordar  uma  necessidade  urgente  e  não  atendida  da  comunidade  de  forma  tangível   
A Parceria Ford C3 não está à procura de estudos de pesquisa ou relatórios. Submissões bem-sucedidas 

são aquelas que descrevem um projeto que desenvolve a comunidade de maneiras significativas e que 

faça a diferença, em um assunto de real importância para a comunidade local. Embora a pesquisa/estudo 
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EXEMPLOS DE PROJETOS 
Acesse http://www.fordc3enactus.org/project-profiles/ para ler resumos de projetos de Times Enactus 

que participaram em ciclos anteriores da Parceira Ford. Esses resumos de projetos poderão ajudar seu 

Time a entender o que o Ford Motor Company Fund está procurando em um projeto. 

possa e deva ser parte de qualquer projeto, é necessário algum tipo de ação significativa e 
demonstrável. 

4. Envolver uma organização baseada na comunidade como parceiro 

As submissões vencedoras serão aquelas que demonstrarem uma parceria ativa e significativa com uma 

organização local, baseada na comunidade. O termo "organização baseada na comunidade" não é usado 

como um termo legal aqui, mas sim como descrição de qualquer organização que desempenhe um papel 

na vida da comunidade local (por exemplo: escolas, agências de serviços sociais, empresas, entidades 

governamentais). 

5. Envolver cursos da área de Business, Engenharia e / ou Design de alguma forma 

Ao longo da sua história de interação com o ensino superior, a Ford Motor Company Fund concentrou 

grande parte da sua atenção nas escolas de negócios, engenharia e design. Da mesma forma, os Times 

Enactus que submeterem projetos para a Parceria Ford C3 deverão envolver estudantes de uma ou mais 

dessas três escolas de alguma maneira. Os estudantes deverão ser estudantes Enactus, devidamente 

registrados no Active Team Sheet. 

6. Gerar e documentar resultados e resultados mensuráveis para demonstrar o sucesso do 
projeto 
Consulte o Manual dos Times Enactus (Handbook) para obter dicas sobre como identificar e analisar 

resultados e resultados. Entre em contato com o Coordenador de Programa de seu Time para 

orientações adicionais. 

 

 

 

Website 

 

www.FordC3Enactus.org 

< Consulte o site da Parceira, o qual possui recursos para os times, tais como: 

o Informação sobre a parceria; 

o Perfil de projetos de Times vencedores dos outros ciclos; 

o Prazos específicos da parceria para cada país; 

o Submissão online (e um modelo da submissão em PDF para download); 

o Submissão do Relatório Final de Impacto online (e um modelo da submissão em PDF para 

download); 

o Kit de ferramentas para mídia, incluindo modelos de Press Releases e Logotipos da Ford, 

disponíveis para download. 
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SUBMETENDO SUA PROPOSTA 
Acesse o formulário online pelo link: http://www.fordc3enactus.org/application/. O modelo de submissão 

também está disponível em PDF que os Times interessados deverão utilizar para formular as 

respostas para a submissão online. Recomendamos prepare suas respostas em um documento de 

processamento de texto, como Word (verifique a ortografia, gramática, limites de caracteres, etc.) e, 

em seguida, simplesmente copie e cole as respostas no aplicativo on-line. 

Submissão das propostas 
 

Os Times deverão acessar a plataforma da Parceria para submeter suas propostas. Todas as propostas 
deverão ser submetidas, obrigatoriamente, em inglês. Propostas submetidas em qualquer outra 

linguagem serão automaticamente desclassificadas. 

As propostas deverão ser submetidas até o dia 24 de Fevereiro de 2019, às 17h00 (horário de 
Brasília). Qualquer proposta submetida após o prazo estabelecida será automaticamente desclassificada. 

 

Instruções para a submissão do Time 
1. Baixe o modelo de Submissão para preparar sua proposta; 

2. Acesse o link do formulário online para submeter as respostas; 

3. Faça o login na plataforma com o ID da universidade como nome de usuário e senha. Consulte seu 

Coordenador de Programa da Enactus Brasil para verificar o seu ID, caso o Time não tenha essa 

informação. 

4. Complete Todas as páginas da submissão. As propostas deverão estar em inglês. É possível sair 

da plataforma durante a submissão e retomar mais tarde. As informações submetidas serão salvas 

para que o Time possa continuar de onde parou. 

5. Clique em “Submit” para enviar a submissão completa, quando terminar. Um e-mail de confirmação, 

com uma cópia da submissão, será enviado aos contatos do Time registrados durante a submissão, 

com cópia para o staff da Enactus Brasil. 

6. Revise o e-mail de confirmação para garantir que suas respostas foram devidamente enviadas. 

Certifique-se de que as respostas não foram cortadas dos limites de caracteres (os caracteres 

incluem letras, espaçamento e pontuação). Se o prazo não tiver passado, o Time poderá fazer login 

novamente para fazer correções e reenviar a submissão. 

7. Os Times têm até o dia 24 de Fevereiro de 2019, às 17h00 (horário de Brasília), para enviar a 

proposta. A última proposta apresentada antes do prazo será a utilizada para fins de avaliação. Será 

considerada apenas uma proposta por Time. 

Processo de Avaliação dos Projetos 
Encerradas as submissões, a Enactus Brasil e Ford Brasil farão a avaliação das propostas, e selecionarão 

os quatro times que participarão da parceria Ford C3 no ano de 2019, considerando a proposta e a 

estimativa dos resultados mensuráveis atingidos dentro do período da Parceria, de acordo com a 

submissão do projeto de cada Time. A avaliação e seleção dos Times será validada pela Ford Motor 

Company Fund. 

Todos os projetos serão avaliados de acordo com 5 perguntas, sendo: 

1. Quão bem o Time demonstrou uma abordagem inovadora para construir uma comunidade 

sustentável, mobilidade inteligente ou mobilidade social? 

2. Quão bem os estudantes do Time estão envolvidos em papéis de liderança? 

3. Quão bem o Time abordou as necessidades urgentes e específicas da comunidade, de forma 

tangível? 
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4. Quão efetivo o time foi ao identificar resultados mensuráveis e impacto efetivo para demonstrar 

o sucesso do projeto? 

5. Quão bem o time aplicou a Ação Empreendedora para Empoderar pessoas e melhorar suas 

Condições de Vida? 

 

 

Premiação, acompanhamento e relatórios 
 

Premiação 

O anúncio dos quatro Times selecionados será feito através do e-mail dos vencedores, site e 
redes sociais da Enactus Brasil. 

Os Times serão premiados com a quantia de $ 5.000,00 USD, sendo dividida em duas parcelas, a primeira 

no valor de $4.750 USD, será depositada em até 30 dias após o anúncio dos selecionados. Os $ 250,00 

USD restantes serão depositados em até 30 dias, após submissão do Relatório Final de Impacto. 

 
Acompanhamento 

Assim que as equipes participantes forem anunciadas, os Coordenadores de Programa deverão ter 

reuniões periódicas com os Times para discutir os Projetos ao longo do ano. O acompanhamento poderá 

ser feito por telefone, Skype, entre outros meios de comunicação. Nessas reuniões, o líder do Time e o 

líder do projeto deverão estar presentes, mas também poderão participar membros da equipe do projeto e 

outros estudantes do time interessados. O Acompanhamento poderá abordar, mas não se limita a: 

• Detalhes do projeto e as alterações da proposta, quando necessárias; 

• Desafios e conquistas; 

• Cumprimento do critério Enactus de Avaliação; 

• Mensuração de resultados e preparação dos Relatórios parciais e final; 

• Uso do auxílio fornecido pela parceria; 

• Planejamento de mídia do projeto; 

• Outras parcerias; 

• Perguntas e preocupações do Time em relação ao projeto. 

 

Relatório Final de Impacto 

Todas as equipes participantes irão apresentar um Relatório de Impacto Final online para detalhar o 

sucesso do projeto em 2019, que deverá ser submetido até o dia 24 de Novembro de 2019, às 17h00 
(horário de Brasília). 
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SUBMETENDO O RELATÓRIO FINAL DE IMPACTO 
Visite http://www.fordc3enactus.org/impact-report/ para acessar o Relatório Final de Impacto. O modelo 

do relatório também está disponível em PDF, o qual os times devem usar para se preparar para a 

submissão online. Recomendamos que as equipes preparem as suas respostas em um documento de 

processamento de texto, com o Word (para verificar a ortografia, gramática, limites de caracteres, etc.) 

e, em seguida, basta copiar e colar as suas respostas para a aplicação online. 

Recursos 
Visite http://www.fordc3enactus.org/resources/media-toolkit/ para acessar recursos de mídia, incluindo 

a logo da Ford para incluir nas mídias. 

 
 

 
Times deverão seguir as instruções da submissão para preencher o Relatório Final de Impacto. O Relatório 

Final de Impacto permite que o Time submeta uma narrativa do projeto explicando o seu conceito e sua 

execução. Os Times deverão apresentar resultados mensuráveis e o impacto dos mesmos. Estes relatórios 

serão analisados pela Ford Brasil e Ford Motor Company Fund. Os relatórios deverão ser submetidos em 

inglês. 

 
 

Reconhecimento da Ford Motor Company 
 

Cada um dos Times Enactus selecionados para a parceria deverá implementar a própria divulgação na 

mídia, para promover seu projeto e reconhecer a Ford Motor Company Fund como um parceiro do projeto. 

Nós simplesmente pedimos que as equipes reconheçam a Ford Motor Company Fund e forneçam 

informações sobre seu projeto. 

Ideias para promoção na mídia incluem: 

• Comunicados de imprensa (jornais locais, jornais campus, etc.); 

• Websites / blogs do Time; 

• Mídias sociais; 

• Televisão local / rádio; 

• Materiais do projeto (sinalização, materiais de treinamento, folhetos, etc.); 

• Material de imprensa de parceiros do projeto. 

Os Time irão documentar a sua cobertura da mídia em seu Relatório de Impacto final. Exemplos destes 

relatos da mídia será incluído em nosso Relatório de Resultados a Ford Motor Company Fund. 

Logo a ser utilizado para o reconhecimento da Parceria: 


