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Resumo 

Tendo em vista que vivemos em um ambiente baseado na competição e na centralização de 

decisões objetiva-se relatar como processos e momentos de colaboração e de efetiva 

participação podem alavancar o desenvolvimento de trabalhos em equipe. Para tanto no 

desenvolvimento de atividades de Empreendedorismo Social dentro do Time Enactus Unifei 

Itajubá procede-se a realização de momentos imersivos a cada semestre com o objetivo de 

reaprendizagem colaborativa e integração dos membros. Desse modo observa-se que o 

processo consegue unir e capacitar os membros para realização das atividades dos projetos e 

até mesmo atividades internas do Time. O que permite concluir que com a construção coletiva 

e participativa temos um maior sentimento de pertencimento e um resultado positivo em 

termos de produtividade e entregas. 

 

Palavras-chave: Imersão, Empreendedorismo Social, Participação. 

 

Abstract 

Given that we live in an environment based on competition and the centralization of 

decisions, we want to report how processes and moments of collaboration and effective 

participation can leverage the development of teamwork. For the development of Social 

Entrepreneurship activities within the Team Enactus Unifei Itajubá, immersive moments are 

held each semester with the objective of collaborative relearning and integration of the 

members. Thus it is observed that the process can unite and empower members to carry out 

the project activities and even internal activities of the Team. This allows us to conclude that 

collective and participatory construction has a greater sense of belonging and a positive 

result in terms of productivity and deliveries. 

 

Palavras-chave: Immersive moments, Social Entrepreneurship, Participation.  
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INTRODUÇÃO 

O Time Enactus Unifei itajubá conta com a participação de cerca de vinte a trinta 

pessoas por ciclo. Nos dois anos de existência do mesmo já passaram pelo Time mais de 

cinquenta pessoas entre graduandos e mestrandos da Universidade Federal de Itajubá. 

Atualmente o Time conta com vinte e nove membros. São realizados atualmente dois 

processos seletivos durante o ano e um dos primeiros contatos dos membros novos com as 

atividades do Time são por meio da Imersão Enactus, que acontece logo após a aprovação 

destes no Processo Seletivo.  

O objetivo central da Imersão é a integração dos membros do Time, como indivíduos e 

equipe, além da introdução e discussão sobre o papel do empreendedorismo social e suas 

formas de atuação. A imersão objetiva também fazer uma conexão entre o nosso papel como 

um Time Enactus e essa realidade, com isso, sendo uma forma multidisciplinar no ensino em 

gestão social. Nesse contexto a imersão também se mostra como um passo de renovação dos 

membros antigos e para relembrar o propósito do Time.  

 Os eventos imersivos geralmente ocorrem em algum sítio afastado do local de trabalho 

natural do Time que é a Universidade. A ideia desse afastamento é sair da rotina de cada 

membro e fazer deste um momento único dentro da equipe do projeto. O evento é obrigatório 

para todo membro Enactor e pode incluir professor coordenador, conselheiras e BABs caso 

seja pertinente para as atividades planejadas. Pode ocorrer também a facilitação de alguma 

atividade por pessoas que tenham alguma propriedade ou até mesmo ex-membros do Time se 

necessário.  

 Antes da entrada dos membros novos, uma comissão interna começa a trabalhar no 

planejamento dessas atividades. É de responsabilidade de esta comissão definir o cronograma, 

local, data (de acordo com a disponibilidade do Time e do local) e também (em conjunto com 

a diretoria) definir qual o objetivo e quais sessões serão apresentadas. Os membros já 

efetivados no Time assumem a responsabilidade por alguma dessas sessões, dessa forma 

criando material e sendo facilitadores das dinâmicas no decorrer do processo imersivo. 
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Ainda na imersão podem ocorrer algumas capacitações de acordo com as etapas de 

planejamento de um projeto, definição de indicadores para um projeto, contato com a 

comunidade, metodologias participativa entre outros temas que são abordados pelo PMD.  

Nesse caso, se necessário, fica sob a responsabilidade dos membros já efetivados a preparação 

desse treinamento. Elaborando o material necessário e também informando a comissão da 

imersão para caso necessite de algum material extra.  

 

CRONOLOGIA: 

 

Até o momento ocorreram cinco processos imersivos na Enactus Unifei Itajubá, sendo 

iniciado no primeiro semestre do ano de 2017 (semestre de criação do Time) e desde então a 

imersão ocorre de forma cíclica todo início de semestre após a aprovação de novos membros 

no Processo Seletivo, como já mencionado: 

  

 1º imersão: A primeira Imersão do Time Enactus Unifei Itajubá foi realizada nos dias, 

27 e 28 de Janeiro de 2017, em um sítio localizado na cidade de Paraisópolis - MG, contou 

com a presença de todos os dez membros do Time e teve como proposta além do objetivo 

central das imersões, o desenvolvimento da estrutura organizacional do Time, assim como a 

construção da Missão, Visão e Valores que fariam parte do planejamento estratégico do Time. 

Para o desenvolvimento desse processo, foi necessário o contato com outros Times da rede 

Enactus objetivando o estudo de modelos de estruturas organizacionais. Todas as tarefas  

necessárias para esse primeiro processo imersivo foram divididas entre o Time para que fosse 

possível buscar a união da equipe. Mesmo sendo o primeiro caso o Time alcançou sucesso no 

desenvolvimento da programação para os dois dias e conseguiu organizar a logística para a 

alimentação, viagem e o aluguel do sítio.  

 

 2º imersão: A segunda Imersão do Time Enactus Unifei Itajubá foi realizada nos dias 

26 e 27 de Agosto de 2017, em um sítio localizado na cidade de Paraisópolis - MG, contou 

com a presença de dezessete membros e teve como proposta além do objetivo central, um 

alinhamento com os novos membros sobre o modo de trabalho do Time, ferramentas 

utilizadas no projeto e ressaltar a importância do PMD Pro na criação de projetos de 

empreendedorismo social. Para isso foi importante os membros estudassem a fundo o PMD 
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Pro e criassem treinamentos para o alinhamento das ferramentas. Da mesma forma como a 

primeira, as responsabilidades para a criação da imersão foram divididas entre os membros do 

Time, sendo essas divididas em: Alimentação, Logística de Local/Transporte e Dinâmicas.  

 

 3º Imersão: A terceira Imersão do Time Enactus Unifei Itajubá foi realizada nos dias 

07 e 08 de Abril de 2018, em um sítio localizado na cidade de Itajubá- MG, contou com a 

presença de vinte e quatro membros e teve como proposta além do objetivo central, 

desenvolvimento de dinâmicas focadas em conexão, empatia e a necessidade de 

compromeTimento dentro do empreendedorismo social.  Dessa forma, foi necessário estudo 

de dinâmicas que abrangem o tema, tal como o contato com outros Times da rede para dividir 

experiências. Entre as dinâmicas realizadas destaca-se que houve um momento para discutir 

as vantagens de se priorizar uma construção coletiva e participativa no desenvolvimento de 

atividades que envolvem realidades tão diferentes como é o caso do Empreendedorismo 

Social. Tal imersão, assim como as outras, foi construída de forma coletiva pelo grupo em 

todos seus aspectos.  

 

 4º Imersão: A quarta imersão do Time Enactus Unifei Itajubá foi realizada nos dias 01 

e 02 de Setembro de 2018, no “Sítio dos Amigos” localizado na cidade de Piranguçu - MG, 

contou com a presença de vinte e cinco membros e teve como proposta o desenvolvimento de 

dinâmicas para conexão do grupo, alinhamento sobre ferramentas utilizadas na criação de 

projetos de empreendedorismo social. Ainda nessa imersão foi apresentado o documentário 

“Quem se Importa” seguido de uma roda de conversa sobre o impacto do empreendedorismo 

social.  Nesse caso a imersão tinha uma a proposta de que os membros do Time entendam que 

podem continuar a desenvolver negócios de impactos mesmo depois de deixarem o Time. 

Nesse sentido o Time se mostra como um momento de capacitação para esse processo.  

 

 5º Imersão: A mais recente imersão do Time Enactus Unifei Itajubá foi realizada nos 

dias 30 e 31 de Março de 2019, no “Sítio dos Amigos” localizado na cidade de Piranguçu - 

MG, contou com a presença de vinte e sete membros. Essa imersão teve um caráter mais 

focado em conexão enquanto Time e de entender como o “eu” (pessoal) pode ser 

uma ferramenta para alcançarmos objetivos estratégicos que já estavam definidos. Desse 

modo o foco foi em fazer os membros novos se sentirem parte do processo e pensarem como 
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seus objetivos conseguem se conectar com o empreendedorismo social. Além disso, foi feita 

uma roda de conversa para os membros compartilharem as dificuldades no processo de um 

projeto social e seus diferenciais.  

 

Durante as cinco imersões organizadas pelo Time, o objetivo central se manteve, ou 

seja, todas as imersões buscaram através de um momento de construção coletiva alcançar a 

integração dos membros e trazer aspectos do Empreendedorismo Social na teoria e na prática. 

No entanto, cada imersão teve sua particularidade em cima da realidade vivenciada pelo 

momento atual do Time. Dessa forma, foi possível observar que as imersões iniciais foram 

focadas na criação organizacional e processos internos, enquanto a partir do momento que o 

grupo foi se tornando mais maduro as imersões foram aproximando o foco para a conexão dos 

objetivos individuais dos membros com o objetivo da Enactus. 

 Além de buscar alinhar todos sobre o que realmente é o empreendedorismo social, 

seus diferenciais e dificuldades, a imersão traz exemplos e cases de sucesso. Esse processo 

também objetiva que os membros Time enxerguem a possibilidade de se manter nessa área 

futuramente dentro das suas carreiras, ou seja, a possibilidade de desenvolver negócios sociais 

depois da saída do meio acadêmico. 

Todo o processo de criação do momento é feito de forma coletiva, criando assim uma 

atmosfera em que todos se sintam a vontade de dar sua opinião, questionar e acrescentar nos 

diálogos. O Time utiliza também metodologias de diagnóstico participativo para construção 

das dinâmicas durante a imersão. A ideia é sempre que os membros, por ele mesmos, 

consigam se entender como peças essenciais para o quebra cabeça que é a Rede Enactus.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O  processo imersivo como primeiro contato dos membros com a Enactus Unifei Itajubá, 

permite que ocorra um alinhamento profundo em relação a forma de trabalho do Time, 

possibilidade de capacitação, desenvolvimento rápido de sentimento de pertencimento, além 

de envolvimento com o tema empreendedorismo social. Desse modo evitando que a fase 

inicial dos membros dentro do projeto seja de forma desajustada em relação ao Time. A 

imersão permite também que desde o princípio eles se sintam parte do processo e entendam o 

local que ocupam e a importância que têm dentro do Time.  



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

Toda Imersão Enactus é construída inteira de forma coletiva e participativa, desde seu 

planejamento através de uma comissão formada por membros de diversas áreas até a sua 

realização. Sendo portanto um exemplo do que se acredita que deve ser o desenvolvimento de 

um projeto de empreendedorismo social.  Dessa forma permite com que os membros possam 

evoluir em diferentes aspectos como um maior conhecimento da estrutura organizacional do 

Time e também na questão de conhecimento técnico já que os membros responsáveis por 

facilitar as sessões que envolvam alguma ferramenta devem estudar e se preparar para aplicar 

dinâmicas, treinamentos e/ou rodas de conversa.  

Destaca-se também que o fato da imersão acontecer em um local distante permite que 

o grupo fique mais unido e que todo o processo desenvolvido seja feito de forma mais 

produtiva e intensa. Nesse sentido consegue estabelecer que os membros estejam presentes a 

todo momento e atentos no desdobrar das atividades.  

 Em termos de produtividade e envolvimento fica muito claro que membros que não 

tenham passado pela imersão demandam um pouco mais de tempo para engajar com o Time e 

consequentemente com os projetos. Sendo esse processo imersivo um fator essencial para o 

andamento do Time e dos projetos.  

 Por fim, destaca-se que a cultura de construção coletiva sempre esteve presente no 

Time Enacus Unifei Itajubá, pois se acredita que sendo exemplo desse processo facilita a 

clareza em enxergar os benefícios do mesmo.  Como resultado de processos como a imersão 

sempre esperamos que todas e todos os membros do Time consigam ser multiplicadores desse 

tipo de metodologia e também aplicadores da mesma no desenvolvimento dos projetos do 

Time.  

 


