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1.INTRODUÇÃO 
 

INSTITUTO CENTER NORTE 

 
O investimento em ações sociais sempre fez parte dos negócios da Família Baumgart, até mesmo antes do 

próprio Instituto existir. A preocupação com o desenvolvimento da Zona Norte era traduzida em diversas ações e 
projetos de impacto social, como reforma de creches, ONGs e espaços comunitários, patrocínio de ações culturais e 
esportivas, doações para instituições do Terceiro Setor, articulação de parcerias para viabilização de projetos 

sociais, montagem de bibliotecas em creches, entre outros.  

Criado em 2002, o Instituto Center Norte passou a ser responsável por gerenciar os projetos sociais e ampliar 

seus impactos nas comunidades. Nesse mesmo ano teve início o tradicional Leilão de Guirlandas de Natal, idealizado 
por Glorinha Baumgart. O recurso arrecadado era todo revertido para os projetos do Instituto que, na época, 

focavam em educação e capacitação profissional de jovens para o mercado de trabalho.  

Em 2017, o Instituto Center Norte passou por uma reformulação total do seu escopo de atuação e da sua 
missão e visão enquanto instituto empresarial. São apoiados projetos e instituições que estejam em sintonia com a 
estratégia de negócio da Cidade Center Norte e que utilizem a inovação social e empreendedorismo como 

ferramentas importantes para transformar a Zona Norte em um importante polo de desenvolvimento sustentável 

da cidade de São Paulo, ajudando a melhorar a qualidade de vida e a renda dos moradores da Zona Norte de São 
Paulo (SP). 

 

ENACTUS 
 A Enactus é uma organização sem fins lucrativos presente em 37 países, que congrega mais de 70.500 

estudantes universitários e seus professores, estando presente em mais de 1.700 campi universitários ao redor do 
os top líderes de hoje e os top líderes de amanhã para criar um mundo melhor 

Enactus estimula estudantes universitários a desenvolver 
projetos para melhorar as condições de vida de comunidades, ao mesmo tempo em que, ao participar de atividades 
de extensão como esta, os alunos melhoram as habilidades para se tornarem líderes do futuro, com uma visão 

responsável sobre negócios. Tornam-se também transformadores sociais, por levarem para a sociedade o 

conhecimento que estão adquirindo, empoderando pessoas com a descoberta de novos potenciais. Para completar 

sua missão, a Enactus aproxima esses jovens das empresas que apoiam este ideal, como forma de gerar 
oportunidade de carreira para os estudantes Enactus, através de eventos que buscam criar importante network.  

Dentre estes eventos, os grupos de universitários, chamados de times, participam de campeonatos 

nacionais e internacionais para apresentar os resultados e impactos de seus projetos a uma banca de juízes formada 

por executivos das empresas apoiadoras. O vencedor do Campeonato Nacional Enactus Brasil representa o país na 
Enactus World Cup. Em 2019, a Enactus World Cup acontecerá no Vale do Silício, Califórnia, Estados Unidos.  

No Brasil, a Enactus está presente em 120 instituições de ensino superior, em 21 estados brasileiros e tem 
como empresas parceiras, além do Instituto Center Norte: Fundação Lemann, Unilever, Walmart, Cargill, Tilibra, 

Inpev, entre outras. 

 

2.PRÊMIO INOVA CIDADE CENTER NORTE  
 

O ano de 2019 marca o primeiro ano de parceria entre Enactus Brasil e Instituto Center Norte e as principais 

pautas desse trabalho serão relacionadas ao crescimento econômico, trabalho decente e uso da tecnologia. 
Convidamos as equipes da rede Enactus Brasil, cujos projetos e atuação estejam alinhados com a ODS 8* e com a 
estratégia de atuação do Instituto Center Norte, a se inscreverem no edital.  

Times Enactus de qualquer região do Brasil poderão se inscrever, dos quais 5 serão selecionados para 
participarem de um Hackathon em São Paulo (Junho) para aperfeiçoarem seus projetos e receberem mentoria. Após 

o Hackathon, apresentarão seus projetos através de um vídeo de até 3 minutos, que será a base para a definição do 
projeto a ser premiado. 
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Dos 5 projetos participantes do Hackathon, 1 deles será premiado durante o Evento Nacional Enactus Brasil 
2019 que acontecerá em São Paulo em Julho de 2019. O Instituto Center Norte reconhecerá o projeto que obtiver os 
melhores resultados e impacto dentro das premissas do edital, levando em conta o empoderamento da comunidade 

e o aumento na qualidade e padrão de vida das pessoas, baseado no ODS 8. 
 

*Sobre o ODS 8  Trabalho Decente e Crescimento Econômico- Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos (http://www.agenda2030.org.br/ods/8/). 

 

OBJETIVOS  
 

1) Capacitar estudantes Enactus que desenvolvem ou se propõe a desenvolver projetos que tenham como 
pilar principal o ODS 8, buscando ampliar seu potencial de impacto. 

 

2) Desenvolver comunidades em situação de vulnerabilidade social com base no ODS 8 com a criação de 

projetos /modelos de negócio sustentáveis que gerem autonomia na comunidade. 
 

3) Encorajar e disseminar a importância do uso de tecnologias para criar soluções exponenciais. 

 

4) Reconhecer e apoiar os projetos que demonstrem ter maior potencial de impacto dos problemas 
relacionados ao ODS 8. 

 

 

PRÉ-REQUISITOS DOS PROJETOS 
 

1) Ter um projeto Enactus ativo 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 
decente para todos ; 

2) Utilizar ferramentas, metodologias de projeto ou modelos de negócio para empoderar sua comunidade e/ou 
desenvolver autonomia no público-alvo; 

3) Empregar tecnologia ou enxergar que o uso de tecnologia pode alavancar seus resultados e impactos. 

 
 

3.ELEGIBILIDADE E PRAZO DE VALIDADE 
 

Poderão participar deste edital todos os Times Enactus com estudantes de graduação e pós-graduação 
regularmente matriculados em uma das Instituições de Ensino Superior cadastradas no programa Enactus em todo 

o Brasil. Além disso, os Times Enactus deverão ter submetido o projeto na pré-auditoria da Enactus Brasil e ter o 
projeto e membros inscritos na Enactus+. Não há número máximo de participantes por equipe. 

O Edital terá início em Abril de 2019 e término em Julho de 2019 (Vide Cronograma). 
 

DOCUMENTOS 
O Instituto Center Norte e a Enactus Brasil poderão exigir, a qualquer tempo, os documentos necessários 

que comprovem a matrícula dos alunos participantes no curso de graduação ou pós-graduação das Universidades 

Enactus participantes. 

 
ID DO TIME 

Cada Time Enactus no mundo possui um ID, que é um número único de registro dentro da rede Enactus 

Internacional. Para ser considerado um Time Enactus ativo é necessário que o Time tenha sido inscrito em nossa 
plataforma global e gerado o ID da equipe. Caso não saiba o ID do seu Time Enactus, procure o coordenador de 
programa responsável por sua equipe. 

http://www.agenda2030.org.br/ods/8/
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ENACTUS+ 
O Time Enactus deverá cadastrar o projeto e seus respectivos membros na plataforma Enactus+ 

(https://plus.Enactus.org). Qualquer dúvida, basta contatar o coordenador de programa responsável por sua 
equipe. 

 

4.CRONOGRAMA  
 

O referido edital se desenrolará em 8 etapas distintas: 

 

 
 

 

5.INSCRIÇÕES 
 

As equipes deverão inscrever-se utilizando o formulário de inscrição, do dia 15 de Abril de 2019 a 24 de Abril 

de 2019 às 18:00 26 de Abril de 2019 às 18:00 pelo link: https://enactus.tfaforms.net/228. Até 26/04 às 18:00 30/04 
às 18:00 devem enviar o ANEXO I  INSCRIÇÃO DO PROJETO ENACTUS para contatobr@enactus.org  

O Time Enactus deverá ter um projeto ativo para se inscrever na parceria, Consultar o ANEXO II  INSCRIÇÃO 
para detalhes. 

 
 

6.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
 

CRITÉRIO ENACTUS DE AVALIAÇÃO 
Todos os projetos da rede Enactus no mundo devem atender, integralmente, ao Critério Enactus de Avaliação:  
 

Qual Time Enactus foi mais efetivo em aplicar a ação empreendedora ao empoderar pessoas para melhorar, 

sustentavelmente, suas condições de vida de forma econômica, social e ambiental  

 
Caso tenha dúvida sobre o critério Enactus, consulte as páginas 27 a 29 do HANDBOOK ENACTUS.  

 
 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO DATA

1ª Etapa Preenchimento do Formulário de Inscrição online.
De 15/04/2019 a 

26/04/2019

2ª Etapa Envio do Resumo Descritivo do Projeto Empreendedor. Até 30/04/2019

3ª Etapa
Avaliação e Seleção dos Times Enactus, de acordo com adequação e observância dos 

princípios e critério específicos do edital. 
Até 02/05/2019

4ª Etapa Divulgação dos Times Enactus selecionados. 3/5/2019

5ª Etapa Participação Hackaton Junho/2019

6ª Etapa Envio de Relatório de Impacto 30/06/2019

7ª Etapa Avaliação dos Resultados 10/7/2019

8ª Etapa Divulgação do projeto Enactus vencedor (ENEB 2019) 19/7/2019

https://plus.enactus.org/
mailto:contatobr@enactus.org
http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Manual-dos-Times-2018.pdf
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO EDITAL INSTITUTO CENTER NORTE 2019 

Todos os projetos apresentados pelos Times Enactus, na fase de seleção e avaliação do edital, serão 

classificados com base nos seguintes critérios (Caso o Time Enactus tenha qualquer dúvida em relação aos critérios, 
consulte o coordenador de programa responsável por sua equipe): 
 
1º Critério: Alinhamento e Coerência 

O alinhamento que existe da proposta do projeto com a missão da Enactus e Instituto Center Norte e com o ODS 8,  
utilizando como base os objetivos e pré-requisitos do edital.  
 
2º Critério: Inovação 

A verificação do potencial de inovação do projeto, considerando a implementação de inovações incrementais e/ou 

disruptivas no processo de ideação e execução ou em atributos inovadores no produto final proposto no projeto. 

 
3º Critério: Capacidade de Execução 
Avaliação se o projeto apresenta um planejamento consistente, que considere uma relação clara entre os objetivos, 

as atividades que serão realizadas na fase de execução, as metas que se pretende alcançar e os indicadores de 
acompanhamento que serão utilizados, além de uma equipe dedicada à gestão das atividades propostas; 

 
4º Critério: Impacto, Relevância e Sustentabilidade 
O projeto será avaliado frente ao contexto local em que se pretende atuar ou seja, trazendo a relação entre os 

problemas e necessidades da comunidade com os objetivos e metas que o projeto apresenta. Qual o sonho grande 
de Time e comunidade para o projeto? Será verificado também se o projeto considera fatores que assegurem a 

sustentabilidade (social, econômica e ambiental). Entre esses, estão fatores sociais que possam agregar valor 
compartilhado aos atores envolvidos, buscando promover a perenidade no longo prazo.  

 
5º Critério: Transformação Exponencial  

A partir do uso da tecnologia, será avaliado o potencial de escala ou replicação do projeto e a profundidade de 
transformação que ele agrega na comunidade. O Time Enactus deverá pensar qual o fim ideal para seu projeto 
Enactus. Exemplos: Um negócio social, associação, cooperativa, a criação de uma metodologia para ser replicada 

em outras comunidades, a criação e implementação de uma política pública, entre outros.  
 

7.AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TIMES ENACTUS 
 

Em Abril, o Instituto Center Norte e a Enactus Brasil analisarão as submissões dos projetos e definirão, com 
base nos critérios de avaliação, 5 projetos finalistas. Estes participarão do Hackaton Varejo 4.0, nos dias 7, 8 e 9 de 
Junho, em São Paulo. 

 

8.HACKATON  
 

O Hackathon Varejo 4.0 trata-se de uma maratona de três dias em que empreendedores, designers, 
programadores e toda a comunidade serão desafiados a desenvolver produtos de tecnologia idealizando o varejo 

do futuro. Nascido da parceria entre a Ideias de Futuro e o Instituto Center Norte no mapa da inovação social, 
empreendedorismo e tecnologia, fomenta o impacto social através de desafios sobre o futuro do varejo. 

A parceria com o projeto Startup Varejo e a participação no Hackathon tem como objetivo possibilitar o 
aumento do repertório e insights para o projeto Enactus, visando potencializar o impacto gerado, através do uso de 

tecnologias. 
O Hackathon acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de junho dentro do Shopping Lar Center, em São Paulo.  

Dos 5 Times Enactus selecionados para participar, 1 Time Enactus de fora de São Paulo receberá R$1.000,00 para 

auxílio logístico. 
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9.ACOMPANHAMENTO DOS TIMES SELECIONADOS 
 

ACOMPANHAMENTO ENACTUS BRASIL 
Os Times selecionados receberão acompanhamento dos coordenadores de programa da Enactus Brasil. O 

acompanhamento se dará através de diversos meios de comunicação, podendo ser telefone, chamadas de Skype e 
e-mails. Além disso, cada projeto terá um Fellow, que é um Alumni Enactus que fica focado no projeto, auxiliando os 
membros a aplicarem ferramentas do PMD Pro. 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO  
No final de Junho/2019, os times FINALISTAS participantes do edital deverão apresentar um relatório final, 

no qual reportarão os resultados do projeto na qualidade e padrão de vida dos beneficiados, além da análise dos 
resultados esperados no início do ciclo e dos resultados atingidos no final. O modelo de relatório será fornecido pela 
Enactus Brasil. 

 

10.PREMIAÇÃO TIME ENACTUS  
 

Durante o Evento Nacional Enactus Brasil 2019, será divulgado qual Time Enactus receberá, em até 30 dias, 

o valor de R$4.000,00 para investir em seu projeto. 

 

11.DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

• O anúncio dos 5 times finalistas (participantes do Hackathon) ocorrerá no dia 30 de abril de 2019; 

• O projeto vencedor será anunciado em cerimônia no Evento Nacional Enactus Brasil 2019; 

• A divulgação do projeto vencedor nas mídias será realizado até dia 30/08/2019, através de:  www.Enactus.org 
, www.instagram.com/Enactusbrasil e www.facebook.com/Enactusbrasil; 

 

12.ALCANCE DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO 
 

O Instituto Center Norte e a Enactus Brasil farão esforços de divulgação da parceria, incluindo divulgação no 

site, em redes sociais, e-mails e outras mídias. Os 5 times finalistas: 

Enactus e do Instituto Center Norte, nas publicações referentes a atividades 

do edital; 

, estadual e local, incluindo a mídia do Campus, para promover o 
reconhecimento recebido por eles; 

Enactus Brasil 2019, mencionando o projeto e a parceria durante 
sua apresentação. 
 

13.DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

Todos os participantes afirmam-se titulares de Direitos de Autor, assumindo total responsabilidade por 

eventuais questões decorrentes. Afirmam ainda que possuem ou se responsabilizam por obter todas as licenças e 

autorizações, assim como arcar com os custos de taxas relativas a direitos autorais e propriedade intelectual 
garantindo a livre divulgação de textos, sons, imagens e informações pelas empresas parceiras, sendo os direitos 
autorais e intelectuais preservados. 

 
 

http://www.enactus.org/
http://www.instagram.com/enactusbrasil
http://www.facebook.com/enactusbrasil
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14.DAS PENALIDADES 
 

Os times participantes de parcerias especiais são cientes que devem cumprir a totalidade das obrigações 
previstas em edital. O não cumprimento do mesmo poderá gerar penalidades, a serem definidas pela Enactus Brasil, 

de acordo com cada situação. As penalidades incluem: devolução da bolsa/investimento do parceiro, suspensão da 

renovação da bolsa, desclassificação e/ou desvinculação do time com a parceria, impedimento da participação do 
time em outros editais no período de que pode variar de 6 a 12 meses ou desligamento do time da rede Enactus. 

A Enactus Brasil se reserva ao direito de solicitar devolução, suspender ou cancelar a bolsa a qualquer 
momento, em função do desempenho do time no edital ou decorrente de qualquer situação considerada 

desabonadora no descumprimento das regras deste edital; podendo ser exigida a devolução parcial ou total do 
investimento realizado em seu favor. 

15.CONDIÇÕES GERAIS 
 

As dúvidas e as controvérsias originadas de reclamações dos participantes do edital deverão ser, 
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos coordenadores de programa da Enactus Brasil. 

A Enactus Brasil e empresas parceiras não serão responsáveis por problemas, falhas ou mau funcionamento 
técnico de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, 

hardware ou software, nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o 

correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou a 
falha da Enactus Brasil em recebê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet ou no site 
ligado ao edital, vírus, queda de energia, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers).  
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ANEXO I  INSCRIÇÃO DO PROJETO ENACTUS 
 

Lembre-se de apagar todas as informações em itálico, pois as mesmas servem apenas para orientá-los em 

relação ao preenchimento. 
 

Nome do Projeto Enactus: 
Preencher o nome do projeto Enactus.  

 

Objetivo do projeto  
O projeto nasce com a finalidade de resolver um problema, dentro de um espaço de tempo e recursos determinados. 
Nesse item o Time Enactus deverá descrever de forma S.M.A.R.T. o objetivo do projeto (Máx: 140 caracteres). 

 

Explique seu projeto a partir do Golden Circle*, respondendo as seguintes perguntas: 
 
(Por quê?) Qual a sua causa e propósito do seu projeto? Por que ele existe?  
(Como?) Como seu projeto busca alcançar esse propósito? Quais as estratégias, processos e métodos que serão 
utilizados? Quais são os diferenciais do seu projeto?  

(O quê?) É a parte mais concreta do projeto. Deve-se definir o que você faz ou vende, qual é o seu produto ou serviço. 
 
*Para entender melhor sobre o Golden Circle, clique aqui. 

 

PÚBLICO-ALVO  
 

Descrição do Público-Alvo: 

Especificar detalhadamente o público-alvo, ou seja, comunidade a ser atendida e beneficiada pelo projeto Enactus. 
Entende- -Alvo'' o número total de pessoas potencialmente impactadas. (Acessem o Handbook 

Enactus, páginas 27 a 29, para estarem alinhados com as diferentes profundidades de impacto nas pessoas). 

 

Avaliação de Necessidades do Público-Alvo: 

Detalhar quais as condições de vida e recursos da comunidade antes do projeto começar. Exemplo: Social, 

Financeiro, Humano, Físico e Ambiental. (Acessem o Handbook Enactus, página 32, para explicação detalhada sobre 

os recursos que podem ser alavancados dentro da comunidade) 

 

Número estimado de stakeholders: 

Indicar o número estimado de pessoas que participaram ou foram beneficiadas pelo projeto Enactus, considerando: 

Docentes, Discentes, BABs, Técnicos-Administrativos, entre outros. Especifique cada público e sua respectiva 
quantidade: 
 

PÚBLICO QUANTIDADE 

Docentes  

Discentes  

Comunidade atingida diretamente  

Comunidade atingida indiretamente  

...  

...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=POfQlg0V0Cc
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POTENCIAL E EXECUÇÃO  
  

Planejamento total do projeto  

sendo criado para as comunidades. Caso haja a participação de outras parcerias, especificar as 

complementaridades e/ou sinergias existentes. 
 

Plano de Ação do Projeto até  30 de junho de 2019 

Descrever o resumo do projeto Enactus (no máximo 100 palavras), destacando sua relevância na perspectivas: social, 

ambiental e econômica, o público a que se destina e o resultado esperado. Pontos importantes: Dentro do resumo, 

está claro quem é o público-alvo do projeto? Qual o valor que o projeto pretende passar para a comunidade? Caso o 

projeto não existisse, o que a comunidade e sociedade perderiam com isso?  
 

Cronograma de Atividades 
Detalhar abaixo as principais atividades desenvolvidas do começo do ciclo (Agosto) e as atividades que serão 

desenvolvidas até o fim do ciclo (Junho).  

 

Responsável Atividade 
2018 2019 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

NOME Atividade 1 X X                   

NOME Atividade 2   X X                 
                     

                          

                          

                          

                          

                          

 

Atividade 1: 
Inserir e discriminar detalhadamente as atividades que compõem a metodologia de trabalho, sendo partes integrantes 
do cronograma físico de desenvolvimento da proposta da ação de extensão. Para cada atividade do cronograma, deve-

se vincular a membros da equipe de execução. 
 

Atividade 2: 
Inserir e discriminar detalhadamente as atividades que compõem a metodologia de trabalho, sendo partes integrantes 

do cronograma físico de desenvolvimento da proposta da ação de extensão. Para cada atividade do cronograma, deve-

se vincular a membros da equipe de execução. 
 

Quantos enactors trabalham diretamente no projeto? Qual a capacidade de entrega do Time? 

Detalhar o número exato de enactors que trabalham no projeto. Dentro do projeto, explicar como essas pessoas são 

divididas e quais suas respectivas funções. 

 

Se dinheiro não fosse um problema, o que a equipe faria no projeto? 

Qual o sonho grande do projeto? Como o Time Enactus pretende desenvolver as categorias principais do edital. 
Dentro da proposta, qual o fim ideal para seu projeto? Como o Instituto Center Norte e Enactus Brasil podem 
colaborar com o projeto para que ele atinja seu objetivo e impacte positivamente a comunidade? 
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O que o time pretende fazer com o recurso financeiro de R$4.000 reais, caso seja premiado?  

Caso o Time Enactus consiga os R$4.000,00, como esse recurso seria utilizado dentro do projeto? Detalhar. 

 

RESULTADOS (definição handbook de curto, médio, longo prazo)  
 
 

Resultados Esperados da Melhoria das Condições de Vida e Empoderamento do Público-Alvo: 
 

 
Explicar quais são as entradas (Pessoas, tempo, materiais, fundos dedicados ou consumidos pelo projeto), saídas 

(Produtos tangíveis vindos das atividades do projeto) e resultados (Mudanças esperadas como resultado do 

projeto). (Acesse a página 30 do Handbook da Enactus para alinhamento detalhado). 
 

A partir das condições de vida e recursos observados na avaliação de necessidades, detalhar quais são as 

melhorias esperadas que a comunidade conseguirá a partir do projeto Enactus. Além disso, explicar de forma 

objetiva, o que é empoderamento para o público-alvo do projeto. Para auxiliar na explicação, deve-se dividir  
resultados, separando em (Demonstrar quais são os resultados esperados até Junho/2019 e quais já foram 

alcançados): 

• Resultados iniciais: são os primeiros benefícios ou mudanças na experiência dos participantes, 

frequentemente relacionada a mudanças no conhecimento, atitudes ou habilidades dos 
participantes; 

• Resultados intermediários são geralmente mudanças no comportamento resultante do novo 

conhecimento atitude ou habilidade dos participantes. 

• Resultados a longo prazo são mudanças significativas para os participantes, geralmente em sua 

condição ou padrão. 

 
Como a tecnologia poderia ser usada para aumentar o impacto do projeto?  

Explicar como o uso de tecnologia (já existente ou que pode vir a existir) no projeto poderá ajudar a atingir os 

objetivos propostos. 
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ANEXO II  INSCRIÇÃO 

 
a) Caso o Time Enactus deseje participar do edital, deverá acessar e se inscrever em: 
https://enactus.tfaforms.net/228 no período de 15/04 até 26/04/2019 às 18hrs (horário de Brasília). 
b) O Time Enactus deverá preencher e enviar devidamente o Resumo Descritivo do Projeto Empreendedor, conforme 

modelo disponível anexo, até o 30/04/2019 às 18:00. O não preenchimento e envio do documento até o final do 
prazo de inscrição implica na desclassificação do time inscrito. 
c) No ato das inscrições das equipes é fundamental o preenchimento dos dados do Líder do Projeto.  
d) Para que a inscrição seja feita é necessário que o time tenha em mãos seu ID gerado no ato de seu registro na 

Enactus Brasil (Consultar seu coordenador de programa).  
e) É obrigatório que os times inscritos tenham um professor-orientador vinculado. O referido orientador terá a 

responsabilidade de acompanhar e orientar a equipe.  
f) Para o resumo descritivo do projeto empreendedor, deverão ser apresentados projetos já em andamento, 

adaptados para a realidade da comunidade (recursos adicionais para a continuidade e/ou ampliação).  
g) O projeto para o Resumo Descritivo do Projeto Empreendedor deverá ser um trabalho original, isto é, resultado 
da criação intelectual do participante e/ ou da equipe no qual esteja inserido, não sendo aceito cópia (total ou 

parcial) de trabalhos de terceiros. Qualquer projeto de conteúdo impróprio, assim como aquele em 
desconformidade com este Plano de Operação será automaticamente desclassificado.  

h) Da mesma forma, serão automaticamente desclassificados os projetos de conteúdo ilegal, nocivo, doloso, 

ameaçador, ofensivo, calunioso, difamatório, desrespeitoso, infundado, discriminatório, criminoso e/ou que deixem 
de atender critérios de veracidade e o critério Enactus de avaliação descrito no Handbook; trabalho que assedie ou 
invada a privacidade alheia, seja vulgar, profano, sexualmente explícito, obsceno, racial ou etnicamente ofensivo, 

ou, de qualquer outra forma, inaceitável por causar riscos ou danos de imagem, materiais ou morais às Promotoras, 

seus empregados, qualquer um dos seus colaboradores ou terceiros. 
i) Igualmente, o projeto que sugerir ou encorajar atividade ilegal, assim como, a divulgação de informações que não 

possam ser transmitidas por motivos legais ou contratuais, serão imediatamente desclassificados.  
j) O fornecimento de informações falsas ou incorretas no cadastro implicará na desclassificação do participante a 

qualquer tempo de vigência deste edital. Esta prática poderá, ainda, caracterizar crime, sujeitando o infrator às 
penalidades previstas na legislação em vigor. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://enactus.tfaforms.net/228

