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CAMPEONATO NACIONAL ENACTUS BRASIL 
 

1. Competição 

Assim como no mundo dos negócios, a Enactus acredita que a competição estimula a 

criatividade e recompensa resultados. Para nós, isso significa mais vidas impactadas. Por isso, 

vemos no Campeonato Nacional mais do que um momento de competição. É também a chance de 

mostrar seus projetos, talentos e realizações, além da excelente oportunidade de conhecer 

estudantes e executivos que acreditam e compartilham com a nossa missão. Ao competirmos para 

melhorar vidas, todos nós ganhamos! Acompanhem as informações do Campeonato também pelo 

site: enactus.org.br, na aba do Evento Nacional 2019! #WeAreEnactus #WeAllWin #ENEB2019 

1.1 Data & Local 

O Evento Nacional Enactus Brasil 2019 será realizado entre nos dias 17, no Mackenzie (Na 

saída à direita da Estação Higienópolis-Mackenzie do Metrô), e dias 18 e 19 de julho no Expo Center 

Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 Vila Guilherme, São Paulo – SP, próximo às estações Carandiru 

e Portuguesa-Tietê do Metrô). 

 

2. Participação dos Times 

Todos os Times ativos e que participaram do processo de pré-auditoria 2018/2019 são 

elegíveis a competir, independentemente do tempo de fundação. A Enactus Brasil encoraja que 

mesmo os Times mais novos participem da experiência do Campeonato, para desenvolver as 

habilidades e receber importantes feedbacks sobre os projetos desenvolvidos. 

2.1 Categorias de Ligas 

2.1.1 Liga Principal 

A Liga Principal do Campeonato Nacional consiste nos times que irão competir pelo título de 

Campeão Nacional Enactus do Brasil em 2019, na qual o Campeão seguirá para a World Cup Enactus, 

que será realizada em San José, Estados Unidos. Nesta Liga, os times apresentam seus projetos 

para um grupo de executivos que exercem o papel de juízes. Cada Time será avaliado e classificado 

de acordo com o Critério Enactus de Julgamento (item 4 desse regulamento). 

http://enactus.org.br/


MANUAL COMPETIÇÃO | EVENTO NACIONAL ENACTUS BRASIL 2019 

 
 

3 

Da elegibilidade, todos os Times que desejarem participar na Liga Principal, 

independentemente do tempo de Time, poderão se inscrever nessa categoria, desde que tenham 

sido aprovados na Pré-auditoria 2018/2019. 

Neste ano, a Liga principal terá 48 vagas, sendo divididas em 8 Ligas de rodada de abertura 

com até 6 times competidores, das quais 16 se classificam como semifinalistas, sendo o primeiro e 

segundo de cada Liga, formando 4 ligas de rodada de semifinal com, no máximo, 4 times por liga, 

sendo a Rodada Final do formada pelos primeiros lugares destas. Após completadas as 48 vagas, 

encerraremos as inscrições nessa categoria. Não haverá possibilidade de reserva de vagas e será 

respeitada a ordem de inscrição. 

 

 

RODADA DE ABERTURA  

 

 

 

 

 

Os dois primeiros lugares das 8 ligas são classificados para a semifinal, já sendo estabelecido a 

ordem e a liga em que disputarão a próxima fase. 
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SEMIFINAL 

 

O primeiro lugar de cada liga da semifinal se classifica para a final, já tendo assim sua ordem de 

apresentação para a próxima rodada. 
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FINAL 

 

O primeiro lugar da rodada final é premiado o Campeão Nacional Enactus Brasil 2019, e avança para 

a Enactus World Cup 2019. 
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2.1.2 Liga Rookie 

A Liga Rookie é uma oportunidade para os Times que ainda não alcançaram resultados em 

seus projetos mostrarem seus projetos a Juízes Alumni da Rede Enactus Brasil, e receberão um 

feedback aprofundado e construtivo para o futuro desenvolvimento do Projeto. Serão 15 vagas, 

formando 5 ligas com 3 times cada, sendo que o primeiro de cada liga disputará a final, e um time, 

dos finalistas, receberá um troféu de campeão da Liga Rookie 2019. Da elegibilidade, para participar 

da Liga, os Times interessados devem cumprir os dois pré-requisitos: 

• Nunca ter competido no Campeonato Nacional; 

• Terem sido validados na Pré-auditoria 2018/2019. 

 

RODADA DE ABERTURA 

 

 

Serão 5 ligas de abertura, da qual sairão os 5 primeiros colocados. 
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FINAL 

 

Dos 5 finalistas, será escolhido o Time Campeão da Liga Rookie 2019. 

 

3. Documentação Necessária e Credenciamento 

Os documentos mandatórios para os Times submeterem à Enactus Brasil, independente de 

competir ou não são: 

• Active Team Sheet - submissão on-line, até dia 01 de Julho de 2019 

• Team Portfolio - submissão on-line até o dia 01 de Julho de 2019. 

Além desses, para os Times competidores, é necessário: 

• Project Verification Form – entregue IMPRESSO no dia 17 de julho, durante o credenciamento 

do time. 

Instruções para os documentos acima serão enviadas em Junho, aos líderes dos times. O não 

envio/entrega dos documentos mandatórios acarretará na desclassificação do Time. 

 

4. Avaliação dos Projetos e Critério Enactus 

Durante o Campeonato, cada time apresentará os projetos que desenvolveu durante o Ciclo 

Enactus 2018-2019 (Julho 2018 a Junho 2019), sendo os dados apresentados APENAS os que foram 

http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Project-verification-Form-portugues.pdf
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submetidos e validados durante a Pré-auditoria. Caso sejam apresentados dados que não tenham 

sido auditados, o time será desclassificado. 

Os Times deverão enviar o Relatório Anual (seguindo as diretrizes da página 19 do Manual da 

Pré Auditoria) até o dia 30/06/2019. Será feita uma apresentação multimídia ao vivo para uma banca 

de juízes composta por um diverso grupo de executivos e empresários. Os juízes definem o RANKING 

de cada time de acordo com o Critério Enactus de avaliação, desenvolvido pela Enactus Worldwide. 

Consulte o vídeo de treinamento dos juízes para um melhor entendimento do processo de avaliação: 

As equipes vencedoras receberão troféus e o escolhido como Campeão Nacional 2019 será 

convidado a participar da Enactus World Cup 2019, representando o Brasil internacionalmente. 

Os Times podem usar o site enactus.org, na parte destinada aos Time Enactus, como um 

recurso para buscar exemplos de apresentações e Relatórios Anuais. 

4.1 Critério Enactus de avaliação 

“Qual Time Enactus foi mais efetivo em aplicar a ação empreendedora ao empoderar pessoas 

para melhorar, sustentavelmente, sua condição de vida de forma econômica, social e ambiental?”. É 

possível encontrar, na página 10 do Handbook Enactus, as informações mais detalhadas referentes 

ao critério Enactus. 

 

5. Relatório Anual 

Cada time Enactus competidor é solicitado a criar um Relatório Anual escrito sobre os seus 

projetos e atividades. Os Relatórios Anuais deverão ser entregues durante o processo de pré-auditoria, 

até 30/06/2019, na versão digital, que deverá obedecer às seguintes diretrizes: 

• Formato PDF; 

• Imagem de alta resolução; 

• Tamanho A4 (1280x800pxl); 

• Limitado a quatro páginas; 

• Tamanho máximo do arquivo 1 GB. 

Caso o relatório não esteja dentro das especificações, o time não poderá competir no 

campeonato (poderá apresentar, mas não poderá se classificar). Se o time usar uma capa ou 

contracapa (na frente ou no verso do Relatório Anual), esta será contada como uma das quatro 

http://www.enactus.org.br/our-program/
http://www.enactus.org/
http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Manual-dos-Times-2018.pdf
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páginas permitidas. Os Relatórios Anuais são distribuídos aos Juízes. Caso queira, o time poderá 

fazer uma Team Bio (biografia do time), que deverá seguir as mesmas orientações do Relatório Anual: 

• Formato PDF; 

• Imagem de alta resolução; 

• Tamanho A4 (1280x800pxl); 

• Limitada a dez páginas; 

• Tamanho máximo do arquivo 1 GB. 

A Biografia do Time deve ser um DOCUMENTO SEPARADO DO RELATÓRIO ANUAL. O 

Relatório Anual não deverá, sob nenhuma circunstância, conter informações sobre os membros do 

Time. 

Nenhum material, documentação, presente ou outros impressos poderão ser distribuídos a 

qualquer um dos juízes, antes ou durante as apresentações, apenas os documentos submetidos 

durante a Pré-auditoria e destinados ao Campeonato Nacional. O descumprimento desta regra 

acarretará na desclassificação do Time no Campeonato Nacional. 

 

6. Apresentação 

6.1 Apresentação da Liga Principal 

Cada time competidor terá um período de 25 minutos para sua apresentação (verbal e 

audiovisual), precisamente divididos da seguinte forma: 

• Configuração (3 Minutos): O time terá 3 minutos para preparar/organizar a sala para a 

apresentação (configuração dos equipamentos, checagem da iluminação). 

• Apresentação ao vivo (17 Minutos): O time terá 17 minutos para fazer uma apresentação 

audiovisual ao vivo para os Juízes. Os Times não são obrigados a usar todo o tempo 

concedido, mas serão solicitados a parar a apresentação caso excedam os 17 minutos. 

• Perguntas e Respostas (5 Minutos): Após a conclusão da apresentação ao vivo, os Juízes 

terão 5 minutos para perguntas sobre o time que se apresentou. Os Juízes não poderão fazer 

perguntas após o tempo estipulado, no entanto, o time pode ser dispensado 

antecipadamente, caso os Juízes concluam suas perguntas antes que o tempo expire. 
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Nota: Caso o Time encerre sua apresentação antes do tempo estipulado de 17 minutos, o 

tempo restante não será adicionado ao período de Perguntas e Respostas. Os períodos de 

apresentação Enactus são globalmente uniformes. 

Os Times são fortemente encorajados a ter suas apresentações em um pen drive, caso seja 

necessária a transferência de dados. 

6.2 Apresentação da Liga Rookie 

Com foco em feedbacks que auxiliem o crescimento e consolidação do time e projetos, a Liga 

Rookie terá como jurados Alumni da rede, valorizando a troca de experiências e feedbacks. O tempo 

de apresentação dividido da seguinte forma? 

• Configuração (3 Minutos): O time terá 3 minutos para preparar/organizar a sala para a 

apresentação (configuração dos equipamentos, checagem da iluminação). 

• Apresentação ao vivo (7 Minutos): O time terá 1 minutos para fazer uma apresentação 

audiovisual ao vivo para os Juízes. Os Times não são obrigados a usar todo o tempo 

concedido, mas serão solicitados a parar a apresentação caso excedam os 7 minutos. 

• Perguntas e Respostas (5 minutos): Após a conclusão da apresentação ao vivo, os Juízes 

terão 5 minutos para perguntas sobre o time que se apresentou. Os Juízes não poderão fazer 

perguntas após o tempo estipulado, no entanto, o time pode ser dispensado 

antecipadamente, caso os Juízes concluam suas perguntas antes que o tempo expire. 

• Feedback (20 Minutos): Após a conclusão da apresentação ao vivo, os Juízes terão 20 

minutos para feedback sobre o time que se apresentou.  

É permitido ao Time direcionar perguntas aos juízes, relacionadas ao que foi apresentado, 

para que o time possa melhorar qualitativamente tanto seu programa quanto sua apresentação. Os 

Juízes deverão encerrar o Feedback após o tempo estipulado. No entanto, o time pode ser 

dispensado antecipadamente, caso os Juízes concluam o Feedback antes que o tempo expire.  

Na rodada Final a distribuição de tempo será diferente: 

• Configuração (3 Minutos) 

• Apresentação ao vivo (7 Minutos) 

• Perguntas e Respostas (5 minutos) 
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6.3 A equipe de Apresentação 

É permitida a participação apenas de estudantes enactors identificados como 

Apresentadores durante as etapas: Configuração, Apresentação, Feedback e Perguntas e Respostas. 

Caso queira, o time pode ter mais um (1) estudante para participar apenas do período de perguntas 

e respostas, e este deverá se levantar imediatamente ao fim da apresentação e juntar-se aos demais 

apresentadores. Não será permitido um estudante do time responder uma pergunta se o mesmo 

estiver sentado na plateia. Caso o Time receba auxílio de qualquer outra pessoa que não seja um 

estudante apresentador do Time, estará automaticamente desclassificado. O número mínimo de 

apresentadores para o Campeonato é 1 Estudante. O número máximo de apresentadores por time é 

6, além da pessoa responsável pelas mídias.  

 

7. Montagem da Sala 

Os Times não poderão fazer a configuração de nenhum equipamento na sala de apresentação 

antes de serem formalmente anunciados. Todos os equipamentos deverão possuir bateria própria, 

ou usar as tomadas dentro das salas. De acordo com os equipamentos utilizados, segue a orientação 

sobre a apresentação, extensão e formatos:  

• Vídeo: caso for somente vídeo na apresentação, o formato deverá ser MP4 com Codec h264. Os 

vídeos poderão ser feitos com 1152 pixels de horizontal x 960 pixels de vertical; 

• Imagem: caso for somente Imagem, deverá ser JPEG ou PNG; 

• Power Point: caso for somente PPT, deverão ser feitos todos na proporção 4x3. 

7.1 Equipamentos fornecidos pela Enactus Brasil 

A Enactus Brasil irá fornecer os seguintes equipamentos: 

• Uma tela de projeção; 

• Um cabo de extensão HDMI; 

• Projetor; 

• Mesa de apoio; 

• Microfones – na apresentação final. 

A Enactus Brasil não é obrigada a fornecer nenhum outro material de qualquer tipo, além dos 

citados acima. 
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7.2 Equipamentos dos times 

Os times deverão trazer os seguintes equipamentos: 

• Notebook (caso necessário também será permitido 1 Mouse e o cabo carregador do 

Notebook); 

• É permitida a utilização de pen drives de backup da apresentação audiovisual; 

• Caso a saída do notebook seja somente VGA, um adaptador para HDMI. 

Não será permitido nenhum outro material tecnológico. 

7.3 Tech Check 

As salas de apresentação serão trancadas na noite anterior ao Campeonato, e não haverá 

tempo reservado para o treinamento nas salas de apresentação, no entanto, serão concedidos 5 

minutos para o teste dos equipamentos, durante o período de Tech Check. O Time que perder o 

horário de Tech Check não poderá fazê-lo em outro horário. 

7.4 Falha de Equipamento 

Se o equipamento de apresentação de um time deixar de funcionar por problemas no 

fornecimento de energia elétrica, a competição será interrompida até que o problema seja 

solucionado. Se o equipamento eletrônico utilizado pelo time falhar no momento da apresentação, o 

período de apresentação continuará contando normalmente. Recomendamos fortemente que os 

Times tenham backups.  

7.5 Acesso às Salas de Competição 

As salas de competição são abertas ao público do evento. Os Times e os visitantes são 

convidados a assistir as apresentações dos outros Times, mas são solicitados a entrar e sair das 

salas somente durante o período de intervalo entre as apresentações. Uma vez que as portas forem 

fechadas pelo Staff Enactus, não será permitido entrar ou sair da sala, até o encerramento da 

apresentação. A área atrás dos Juízes é considerada de domínio do público. As portas da sala de 

competição devem permanecer sempre destrancadas e desbloqueadas, para possibilitar o acesso 

do staff da Enactus e dos voluntários. A punição para o descumprimento desta regra é a 

desclassificação. 
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8. Vídeo/Política de cópia 

Participando em qualquer evento Enactus, cada time garante à Enactus o direito e permissão 

para publicar, divulgar ou utilizar o seu Relatório Anual, apresentação oral e projetos para ilustração, 

publicidade, treinamentos, ou qualquer outra finalidade lícita. Os Times Enactus estão autorizados a 

gravar as apresentações de outros Times nas competições Enactus, sob as seguintes condições: 

• Nenhuma luz poderá interferir ou inibir a apresentação do time; 

• A equipe de filmagem deve ser educada e causar o mínimo de distração, ou nenhuma 

distração, para o time que está apresentando, evitando qualquer barulho que possa 

atrapalhar os apresentadores; 

• A equipe de filmagem deve estar atrás dos Juízes e da audiência; 

• Fotos/vídeos não devem ser usados de forma pejorativa ou imprópria. 

 

9. Política de Mídia 

O fotógrafo/cinegrafista oficial da Enactus e os membros da mídia de massa, aprovados pela 

Enactus, terão acesso irrestrito às salas de apresentação, a qualquer momento. Isso inclui o uso de 

luzes e do equipamento necessário. Todos os Times devem estar preparados para a possibilidade de 

membros da mídia de massa filmarem e tirarem fotos da apresentação. 

 

10. Política de Autorização de Imagem 

Os participantes do evento autorizam, em sua inscrição, a utilização de sua imagem, como 

participantes do evento, pela Enactus Brasil. 

 

11. Violações 

11.1 Não apresentação de um documento mandatório 

Se algum time não submeter corretamente qualquer um dos documentos mandatórios, estará 

sujeito aos seguintes processos e penalidades: 
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• O time terá uma oportunidade de competir desde que resolva o problema antes do horário 

definido para sua apresentação (Exemplo: coletar as assinaturas no Project Verification 

Form). 

• Se o problema não for solucionado, o time será autorizado a participar do evento e fazer 

a sua apresentação aos Juízes; no entanto, não poderá se classificar e não estará 

qualificado para nenhum dos prêmios. 

11.2 Comportamento Inadequado 

Será inaceitável todo o comportamento que seja inadequado ou inconsistente com o Código 

de Conduta Enactus e difamar o perfil de um estudante Enactus e como consequência da Enactus. A 

Enactus Brasil se reserva o direito de definir que comportamento não está de acordo e considera 

inaceitável, mas convém notar que isso inclui, mas não está limitado: ao uso de linguagem chula, 

agressão física, intoxicação, assédio, à difamação de outras equipes, de Juízes, convidados, 

funcionários do centro de eventos ou da Enactus, à adulteração e/ou destruição das instalações ou 

de propriedade Enactus, etc. O estudante e/ou o time envolvido nessas atividades negativas será 

desqualificado/suspenso/expulso da participação no evento ou no programa Enactus em geral. A 

Enactus Brasil irá definir qual penalidade específica será aplicável para cada caso, analisando-os 

separadamente, e uma carta oficial será enviada para o(s) administrador(es) da instituição, 

notificando-o(s) sobre o incidente e pedindo o auxílio para garantir que não ocorra novamente. 

Além disso, se um time utilizar qualquer material inapropriado/ofensivo em sua apresentação, 

estará automaticamente desclassificado, sem possibilidade de apresentá-lo. A Enactus Brasil 

averiguará o caso, podendo aplicar como penalidade o desligamento do Time do programa Enactus, 

bem como todos os estudantes do Time. 

 

12. Exceções 

Quaisquer assuntos não citados neste manual, serão deliberados e decididos pela equipe 

Enactus Brasil. 


