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APRESENTAÇÃO 
 
Prezado(a), 

Enactus é uma organização internacional, cuja missão é engajar a próxima geração de 
líderes a usar princípios de inovação e negócios para melhorar o mundo.  

O Brasil é um dos 37 países ao redor do mundo que opera o programa Enactus. Somos uma 
rede de estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos, fornecendo uma plataforma para os 
universitários criarem projetos de desenvolvimento comunitário que colocam capacidade e talento 
das pessoas em foco. Com isso, nossos alunos fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que 
transforma vidas. Transformação essa, que acontece de dois lados: As pessoas que servimos e os 
estudantes, que desenvolvem valores para se tornarem os verdadeiros líderes do futuro. 

Assim como no mundo dos negócios, acreditamos que a competição estimula a criatividade 
e recompensa resultados. Para a Enactus, isso significa mais vidas impactadas. Uma série anual 
de campeonatos nacionais fornece um fórum para as equipes mostrarem o impacto de seus 
projetos, que são avaliados por executivos e empreendedores. O Time Campeão Nacional avança 
para a prestigiada Enactus World Cup, onde tem a oportunidade de vivenciar a celebração da 
excelência e colaboração. 

Agradecemos por você fazer parte do Evento Nacional Enactus Brasil 2019, um momento 
tão grandioso para nós. São em momentos como esse que fortalecemos ainda mais nossa rede, o 
que é muito valioso e essencial para cumprirmos nossa missão. O Evento Nacional é uma 
oportunidade única de ter contato com todo os stakeholders de nosso programa nacional: 
Empresários, empreendedores, professores e estudantes. 

O Guia do Participante tem o intuito de orientá-lo quanto aos procedimentos, regras e 
informações importantes referentes ao evento. Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas, 
questionamentos ou solicitações.  

Aproveitem esse momento e sejam bem-vindos a maior experiência de empreendedorismo 
social da América Latina.  

 

Atenciosamente, 
 
 
Equipe Enactus Brasil   
contatobr@enactus.org 
 

mailto:contatobr@enactus.org
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INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO 
 

I. Sobre o Evento Nacional Enactus Brasil 
 

Todos os anos, um seleto grupo estudantes, acadêmicos, empresários, empreendedores, 
agentes do governo e líderes de organizações do Brasil inteiro se reúnem no Evento Nacional 
Enactus Brasil para mostrar como a ação empreendedora e a inovação compartilhada estão 
transformando vidas e criando uma realidade melhor para todos nós. 

Nosso Evento Nacional é um encontro exclusivo que oferece a oportunidade aos líderes 
nacionais do presente e do futuro de ver como as ideias estão sendo transformadas em ação, bem 
como vivenciar três dias inesquecíveis de colaboração, competição, celebração e inovação. 

 

COLABORAÇÃO - Desafie o status-quo de líderes do presente e aproveite uma 
conversa interativa com um grupo seleto de líderes nacionais que fazem acontecer: Através 
de diversas perspectivas, nos concentramos no poder positivo dos negócios, da inovação e da ação 
empresarial para tratar das questões mais importantes que afetam o Brasil e o mundo. A energia 
criada quando os líderes de negócios nacionais se cruzam com os estudantes inovadores irá 
alimentar a sua experiência, motivar a mudança pessoal e impulsionar novas ideias. 

COMPETIÇÃO - Experimente como as ideias compartilhadas estão alimentando a 
inovação e impulsionando o impacto nacional: Esta competição nacional reúne 120 
universidades de todo o Brasil. Dessas, 48 competirão para chegar ao título de Campeão Nacional 
e outras 15 competirão para o título da liga rookie. Cada equipe tem 17 minutos para mostrar seus 
projetos que não só estão fazendo a diferença no Brasil, mas estão criando novas carreiras, gerando 
inovação nos negócios e entregando um impacto social por todo o território brasileiro. Esses 
projetos são avaliados por executivos, atuando como juízes, que determinam qual equipe 
representará o Brasil na Enactus World Cup. 

CELEBRAÇÃO - Celebre a diversidade cultural, de ideias e a sinergia entre gerações 
de lideranças: Ao longo do Evento Nacional, os participantes vivenciam a emoção e a paixão de 
estarem reunidos com outras pessoas que estão pessoalmente investindo uns nos outros e 
mudando vidas a partir do seu trabalho. Reúnem-se para reconhecer, incentivar e comemorar as 
infinitas possibilidades do progresso humano real. 

INOVAÇÃO - Aprecie as ideias e cases através de artigos publicados no Simpósio 
Nacional de Empreendedorismo Social: Durante o Evento Nacional, os acadêmicos e 
professores tem a oportunidade de expor trabalhos técnico científicos no Simpósio Nacional de 
Empreendedorismo Social Enactus Brasil. O conteúdo é pautado no conhecimento empírico, com 
resultados relevantes para as comunidades e regiões nos quais os trabalhos foram desenvolvidos. 

 
Evento Nacional Enactus Brasil 2019: 
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• Período: 17 a 19 de Julho de 2019; 
• Horário: A partir das 7:30;  
• Local: Mackenzie (17/07) e Expo Center Norte (18 e 19/07); 
• Endereço:  

o Mackenzie: Rua Piauí, 130 - Higienópolis, São Paulo 
o Expo Center Norte: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme - São Paulo 

 
Acesse todas as informações sobre evento em nosso site. 

 
II. Observações 

Será inaceitável qualquer comportamento inadequado ou inconsistente com o Código de 
Conduta Enactus, bem como difamar o perfil de um estudante Enactus e como consequência da 
Enactus. A Enactus Brasil se reserva o direito de definir se o comportamento não está de acordo 
ou é considerado inaceitável. (Convém notar que isso inclui, mas não está limitado: ao uso de 
linguagem chula; à agressão física; à intoxicação; ao assédio; à difamação de outras equipes, de 
Juízes, convidados, funcionários do centro de eventos ou da Enactus; à adulteração e/ou destruição 
da sede ou de propriedade Enactus). Lembrando que o desconhecimento das normas aqui 
estabelecidas não exime o participante dos itens expostos. 

 
III. Cidades que a Enactus está presente 

 

http://www.enactus.org.br/eventos-nacionais/evento-nacional-2019/
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IV. (Cidades) Eventos Nacionais anteriores 

 

CREDENCIAMENTO 
 

Os participantes do evento deverão fazer o credenciamento para garantir seu acesso ao 
ENEB 2019. Não será permitida a entrada ou permanência de pessoas sem crachá. Para tal, 
teremos o credenciamento nos seguintes horários: 

• Dia 17/07 a partir das 7:30; 
• Dia 18/07 a partir das 7:30; 
• Dia 19/07 a partir das 7:30. 

OBS: Devido ao número limite de participantes que o local comporta, pessoas que não estiverem 
previamente inscritas não poderão entrar no evento. 
 

I. Certificados 
 
Somente receberão certificados os participantes que forem credenciados no local do evento, 

no dia 17 de Julho de 2019. 
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II. Times Enactus 
 
Documentos necessários para todos 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 Project Report - Submissão on-line até o dia 01 de Julho de 2019. 

Os documentos podem ser preenchidos diretamente pelo Enactus+ (https://plus.enactus.org/s/) 
pela liderança do Time e todos os membros devem estar cadastrados na plataforma. Acesse o 
Guia Active Team Sheet e Team Project Report para mais informações:  

Além desses, para os Times competidores, é necessário: 

• Project Verification Form - entregue no dia 17 de julho assinado (não é permitido 
assinatura digital), durante o credenciamento do time. 

OBS: A Enactus Brasil considerará, para efeitos de premiação, reconhecimento e auditoria apenas 
os dados submetidos até a data de encerramento do processo de pré-auditoria. Faça aqui o 
download do Project Verification Form e do Manual da Competição. Acesse outros materiais de 
suporte em: https://goo.gl/Mmq2AV. 

DRESS CODE 

Queremos que todos os participantes se sintam à vontade no evento, nós prezamos pela 
liberdade de expressão e pelo bem-estar de todos os participantes. O dress code é uma 
recomendação de vestimenta para utilização ao longo do evento.  

Sendo assim, recomendamos para o primeiro dia de evento (17/07), que acontecerá no 
Mackenzie, a utilização da camisa polo ou camiseta do seu Time Enactus, jeans e tênis. Já nos dias 
18 e 19 de Julho a recomendação é business casual. 

AGENDA 
 

A agenda completa dos 3 dias (17, 18 e 19 de Julho) do Evento Nacional Enactus Brasil 2019 está 
disponível em:: http://www.enactus.org.br/eventos-nacionais/evento-nacional-2019/agenda/  

 

 

 

https://plus.enactus.org/s/
http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/Guia-Active-Team-Sheet-e-Team-Project-Report.pdf
http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Project-verification-Form-portugues.pdf
http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Manual-Competic%CC%A7a%CC%83o-2019-vfinal.pdf
https://goo.gl/Mmq2AV
http://www.enactus.org.br/eventos-nacionais/evento-nacional-2019/agenda/
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MACKENZIE 
 

I. O Mackenzie 
 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma instituição de ensino superior particular, 
filantrópica e confessional do Brasil. Possui campi de graduação e pós-graduação em São Paulo, 
Campinas e Barueri. O Mackenzie sediará o primeiro dia do evento (17/07). 
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II. Localização 
 

A universidade está localizada a 100 metros da estação de metrô Higienópolis-Mackenzie da 
Linha 4 – Amarela. A entrada para o ENEB 2019 será pela Rua Piauí, 130 - Higienópolis, São Paulo. 
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EXPO CENTER NORTE 
 

I. O Expo Center Norte 
 

Inaugurado em 1993, o Expo Center Norte nasceu para consolidar a região Norte da cidade 
de São Paulo como polo de feiras e congressos. Com instalação capaz de acomodar eventos de 
qualquer porte, modernos equipamentos e localização privilegiada, o empreendimento teve rápida 
aceitação pelos promotores de eventos e visitantes. O Expo Center Norte possui Pavilhões e um 
Centro de Convenções, sendo este último onde acontecerá o segundo e terceiro dias (18 e 19/07) 
do Evento Nacional Enactus Brasil 2019. 

Quanto à acessibilidade, as salas possuem assentos reservados, vagas exclusivas e acesso 
para cadeirantes, banheiros totalmente adaptados, sinalização visual em braile, demarcação tátil 
nos pisos para orientação de deficientes visuais e bebedouros adaptados. 
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II. Regras do Local 
 
É obrigatório ao público: 

 Permitir revista pessoal de prevenção e segurança; 
 Conservar os espaços do centro de eventos; 
 Seguimento do Código de conduta Enactus (Presente na página 47 do Handbook 

Enactus); 
 Realizar credenciamento antes de entrar no evento; 
 Permanecer com a identificação pelo uso do crachá, colocado em local visível, que permita 

a rápida e fácil identificação. 

É vedado ao público: 

 Permanecer no local sem ter realizado credenciamento; 
 Fumar em qualquer dependência do local do evento; 
 Adentrar áreas exclusivas para staff do evento; 
 Consumir alimentos não provenientes do Expo Center Norte; 
 Entrar no salão de cerimônia e/ou salas de liga portando comidas, bebidas e/ou qualquer 

recipiente de vidro (Caso queira, recomendamos levar garrafa de plástico, cuja capacidade 
não seja maior do que 1,5L); 

 Portar objetos pontiagudos ou cortantes, ou objetos que produzam fogo ou faísca; 
 Entrar acompanhado de animais de qualquer gênero, exceto cães-guia; 
 Usar câmeras, ou outro equipamento destinado à captação de áudio e/ou vídeo, 

profissionais sem credenciamento da organização do evento; 
 Violação do Código de conduta Enactus. 

 

 
  

http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Manual-dos-Times-2018.pdf
http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Manual-dos-Times-2018.pdf
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III. Localização 
 

 O Centro de Convenções do Expo Center Norte está localizado na Zona Norte de São Paulo 
e fica na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme - São Paulo, próximo à 2 estações de 
metrô da Linha Azul: Portuguesa-Tietê e Carandiru. Ao longo desse guia fornecemos diversos meios 
de transporte e soluções para que os participantes possam chegar no local.  
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IV. Alimentação 

Os participantes tem a opção de alimentação dentro do Centro de Convenções, no 
Restaurante Daily. Além disso, o Shopping Center Norte está a 850 metros do Expo Center 
Norte, com diversas opções para os participantes durante os dias do evento.  

 

 

SÃO PAULO 
 

Chegando na capital paulista, o visitante já consegue sentir o clima agitado de São Paulo, 
umas das cidades mais vibrantes do país, a “cidade que não para”.  

Venha conhecer São Paulo e descubra os encantos da capital que te espera de braços 
abertos. Mais informações sobre a cidade disponíveis em: https://bit.ly/1DBVHuP  

I. Transporte 
 

Para auxiliar os participantes no acesso ao evento e deslocamento na cidade, existem 
algumas opções de aplicativos, detalhadas abaixo:  

https://bit.ly/1DBVHuP
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Moovit 

 

Para a utilização de transporte público (ônibus e metrô), existe o “Moovit”, um assistente 
pessoal de transporte público, é o app líder mundial em transporte público.  

OBS: o valor do ônibus varia de acordo com a linha. Já o valor da passagem de metrô é fixo em R$ 4,30. 
Recomendamos comprar passagens antecipadamente para evitar filas. 

Uber   Cabify    99Taxis 

 

Para o transporte particular ou compartilhado com poucas pessoas, existem as opções 
acima. O transporte das estações próximas ao Expo Center Norte leva de 6 a 10 minutos. 

II. Alimentação 
     Apptite 

 

Uma outra opção para alimentação é o aplicativo de entregas Apptite. Durante os 3 dias de 
evento (17, 18 e 19/07) os participantes poderão utilizar o cupom ENACTUS20, que dará 20% de 
desconto diretamente no aplicativo. 

Observação: os participantes não poderão solicitar entrega nem consumir.o pedido dentro 
do Mackenzie ou do Centro de Convenções,  
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III. Segurança 

 Assim como qualquer cidade grande, São Paulo é uma metrópole que reúne diversas 
atrações e lugares para frequentar, ao mesmo tempo, riscos para a segurança, por isso damos 
algumas dicas de segurança aos participantes: 

• Evite sair com objetos de valor como relógios, pulseiras, colares e outras joias;  
• Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito se não houver 

necessidade; 
• Em transportes coletivos e lugares muito movimentados, mantenha a bolsa, carteira, pacotes 

ou sacolas em frente ao seu corpo; 
• Evite utilizar celulares em vias públicas ou andar com máquinas fotográficas penduradas no 

pescoço; 
• Sempre que possível, ande acompanhado de outras pessoas. 

 

IV. Clima 

 Nos dias do evento a previsão do tempo é de dias nublados com pouco sol, tipicamente de 
um inverno paulista. A temperatura média é de 17,5°C, com máxima de 23°C e mínima de 12°C.   

(Fonte: www.accuweather.com)  

TELEFONES DE EMEGÊNCIA 
 

Confira a lista telefônica de emergência, no Estado de São Paulo, caso o participante precise 
destes serviços na cidade: 

• Corpo de Bombeiros 193; 
• Defesa Civil 199; 
• Polícia Militar 190; 
• SAMU 192. 

 

 
  

http://www.accuweather.com/
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PARCEIROS 
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