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CAMPEÃO NACIONAL

O ENEB retornou a São Paulo após 3 anos sendo
realizado em outros estados e teve um público de mais
de 1600 pessoas. Com a temática “Inovando e
Construindo o Futuro”, o ENEB trouxe discussões
pautadas nas expectativas do futuro em diversas
esferas da sociedade.

A competição contou com 48 Times Enactus, e o Time
Enactus UFPA foi nomeado Campeão Nacional Enactus
Brasil 2019. A equipe representará o Brasil e competirá
com outros 36 países na Enactus World Cup, que
acontecerá em setembro no Vale do Silício.

Arena do Futuro by DSM reuniu experts e referências
nos assuntos de negócios, trabalho, alimentação e
cidades, colaborando na discussão sobre o futuro,
suas tendências e inovações em todas essas temáticas.

ARENA DO FUTURO

ESTAÇÃO DE INOVAÇÃO
O momento contou com 8 empresas parceiras que
puderam se conectar com a rede Enactus,
compartilhando seus valores, ações de
responsabilidade social corporativa, sustentabilidade
e programas de recrutamento e seleção.

Sigam-nos nas redes sociais:

UM AGRADECIMENTO ESPECIAL AOS NOSSOS PARCEIROS E APOIADORES

https://www.instagram.com/enactusbrasil/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/enactus.brasil/
https://pt.linkedin.com/company/enactus-brasil


IV SNESEB
O Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social
Enactus Brasil chegou a sua quarta edição. Com o
objetivo de promover intercâmbio de estudos, ideias e
experiências, o IV SNESEB contou com 150 artigos e
relatos inscritos e 28 apresentados no evento.

De forma inédita no evento, estudantes, alumni e
comunidades tiveram a oportunidade de escolher
entre 18 vivências para conhecer diferentes negócios
de impacto social, ONGs e empresas na região de São
Paulo, tendo acesso a conteúdos e conhecimentos.

MOMENTO PROFESSORES
O evento contou com uma agenda exclusiva para os
professores conselheiros da rede Enactus, onde
puderam compartilhar aprendizados, desafios e cases
de sucesso e participar de workshops.

VIVÊNCIAS ENACTOR

ENACTUS MALLCOMUNIDADES LIGA ROOKIE

Neste ano, 22 Times participaram do
Enactus Mall, uma feira onde os
Times tem a oportunidade de expor
e vender produtos desenvolvidos
pelos projetos e compartilhar
experiências.

O Momento Comunidades foi mais
uma novidade no evento. Maria
Nazareth, participante do projeto
Pureco da Enactus Unicamp
Campinas, compartilhou sua história
e conquistas no palco do evento,
representando as mais de 20.000
pessoas impactadas pelos projetos
Enactus do Brasil.

Para fornecer a experiência da
competição aos novos Times, o
evento contou com 12 Times na Liga
Rookie. O Time Enactus UFES Vitória
foi nomeado Campeão Liga Rookie
2019.

Confira mais detalhes e os
resultados do ENEB 2019

Sigam-nos nas
redes sociais:

http://www.enactus.org.br/eventos-nacionais/evento-nacional-2019/
https://www.instagram.com/enactusbrasil/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/enactus.brasil/
https://pt.linkedin.com/company/enactus-brasil


AUDITORIA PRESENCIAL
Nossa equipe viajou até o Pará para auditar o campeão
nacional Enactus UFPA. Para validar os resultados e
entender o impacto gerado, conhecemos as
comunidades com as quais o Time trabalha,
resultando na aprovação do Time para representar o
Brasil na Enactus World Cup 2019!

Realizado pelas Enactus do Rio de
Janeiro, o evento teve como
objetivo abrir portas para o
conhecimento compartilhado e
reuniu 102 estudantes de 9 Times
Enactus.

Na edição de Brasília do Startup in School, membros
da Enactus UnB tiveram a oportunidade de mentorar
jovens de ensino médio na criação de startups
baseadas em tecnologia e ensinar sobre competências
empreendedoras.

STARTUP IN SCHOOL
BRASÍLIA/DF

Nesta segunda edição do edital, a Enactus Brasil e
McDonald's selecionarão projetos que trabalham com
as temáticas de educação, descarte de resíduos ou
redução da perda de alimentos. A edição contou com
72 projetos inscritos!

COM MC MUDAMOS
 O MUNDO 2019

ENACTUS
EXPERIENCEEVENTO KPMG ENACTUS NA 

VIRADA SUSTENTÁVEL

A Enactus Brasil foi convidada para o
evento organizado pela KPMG
"Educação no Brasil: Transformando
desafios em oportunidades", que
reuniu empresas do setor de
educação. A Enactus CEFET/RJ
representou a rede apresentando
seus projetos aos executivos
presentes.

Nossa presidente Joana Rudiger foi
convidada a participar do fórum
sobre "Território, Redes e Impacto",
oferecido pelo nosso parceiro
Instituto Center Norte durante a
Virada Sustentável - São Paulo, com
a participação de outro parceiro, a
Ideias de Futuro.

Conheça os projetos

Sigam-nos nas
redes sociais:

https://commcmudamosomundo.com/
https://www.instagram.com/enactusbrasil/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/enactus.brasil/
https://pt.linkedin.com/company/enactus-brasil

