
 

 

 

ACTIVE TEAM SHEET E TEAM PROJECT REPORT 

Caros líderes 

O Active Team Sheet e o Team Project Report (antigo Team Portfólio) são dois documentos 

mandatórios a todos os times da rede (Times competidores, não Competidores, que virão ao ENEB e que não 

virão ao ENEB). Neste ano ambos serão submetidos pelo Enactus+. Fizemos este Guia passo a passo no 

intuito de ajuda-los neste processo. 

 

1) Cadastro no Enactus+ 

Tanto o líder quanto todos os membros deverão estar cadastrados na Plataforma e inscritos como parte 

do Time. Isso porque os líderes de todos os Times receberão uma permissão para editar o ATS e TPR no 

Enactus+. Há dois vídeos em nosso canal do Youtube para auxiliá-los neste processo: Inscrição Individual e 

em seu Time Enactus e Utilizando a Plataforma. Estes vídeos são uma base que os ajudará nestes primeiros 

momentos na Plataforma. Mobilizem todo o time para que se cadastrem no Enactus+ e se inscrevam como 

parte do Time. O processo demora alguns dias para ser finalizado, portanto providenciem isso rapidamente. 

 

2) Submeter o Active Team Sheet 

Os líderes de todos os times receberam, no ENACTUS+ uma permissão para editar informações do Time. 

Primeiramente o líder deverá entrar na página do seu Time: 

 

 
 

Ao entrar verá que, na página do seu Time, há uma nova aba, chamada "TEAM TOOLS":  

 

 

https://plus.enactus.org/s/
https://plus.enactus.org/s/
https://www.youtube.com/watch?v=0rM9gl4mooQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=0rM9gl4mooQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=j9LQH1WYqKg


 

 

A primeira pergunta do Team Tools é sobre os Números do Time (Estudantes, Professores Conselheiros 

e BABs, respectivamente). Preencham todos os campos, e se não houver algum desses, basta colocar 0. 

 

 
 

O próximo campo apresenta todos os Estudantes já cadastrados no Active Team Sheet. 

 

 
 

Clicando em “View All” é possível ter a lista mais completa. No último botão, clicar em “Edit” permite editar 

em um pop up que se abrirá, as informações sobre todos os membros inscritos, como se são Estudantes ou 

Alumni do Time, ano de formação, data de entrada/saída do Time, entre outros. 

 

 
 



 

 

Não excluam os estudantes que não fazem mais parte do time, coloquem-os como Alumni, lembrando 

que, perante a Enactus, Alumni são aqueles que fizeram parte do time. Se a pessoa continua na universidade, 

já se formou, mudou de curso, saiu da instituição, não importa. Se ela fez parte do Time e saiu, por qualquer 

razão que seja, ela é um Alumnus. Ao finalizar, clique em “Save” e o pop up será fechado, retornando para a 

página anterior. 

 

 
 

Voltando a página “Team Tools” o próximo item é o Active Team Sheet, no qual devem ser inseridos 

os dados dos estudantes. 

 

 
 

 Clique em “Save” para que o estudante/professor adicionado entre na lista acima. Caso adicione 

algum estudante/professor que ainda não estiver inscrito no Enactus+, ele receberá um e-mail para fazer sua 

inscrição. 

 

 
 

 Ao finalizar a submissão de todos os estudantes, clique em “Team Project Report” para começar o 

preenchimento deste documento. 



 

 

 

3) Team Project Report 

 

 
 

O “Team Project Report” traz perguntas sobre o Time em geral, devendo ser respondidas em inglês. 

Respondam o documento completo, seguindo as instruções de cada pergunta atenciosamente.  

 

Relembrando que os Times que não submeterem o Active Team Sheet e o Team Project Report até a 

data estipulada: 

• Os membros não receberão o certificado do ciclo; 

• O Time não poderá competir no ENEB 2019. 

 

Outras penalidades poderão ser aplicadas, por decisão da Enactus Brasil. 

 

 

Obs: Para os times competidores há também o “Project Verification Form”, que deve, obrigatoriamente 

ser impresso, assinado e levado fisicamente para ser entregue no ENEB 2019. Não serão aceitas cópias 

digitalizadas, xerocadas, com assinatura digital. E a não entrega acarreta na desclassificação do Time. 

 

http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Project-verification-Form-portugues.pdf

