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Resumo 

Idealizado e promovido pelo Time Enactus Universidade Federal do Vale do São Francisco - 

UNIVASF, em parceria com os times: IFCE Iguatu, Leão Sampaio, UFAL, UFOPA e UFPE, 

o Primeiro Encontro Enactus dos Times Norte - Nordeste (I ENNESTE), buscou promover a 

integração e o fortalecimento dos times e discutir como o Empreendedorismo Social 

desenvolvido pelos Enactors estão impactando nas comunidades em atuação. A programação 

do encontro contou com Visitas Técnicas, Palestras, Workshop e Cases dos Times Enactus do 

Norte e Nordeste. O encontro foi realizado entre os dias 25 e 26 de janeiro de 2019, na 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Campus Juazeiro - Bahia. 

 

Palavras-chave: Encontro; Times Enactus; Regiões Norte e Nordeste; Integração; 

Empreendedorismo Social.  

Abstract 

The first Encounter Enactus of the North - Northeast Times (I ENNESTE) was created by 

Enactus Team from Federal University of the Valley of São Francisco - UNIVASF, in 

partnership with teams: IFCE Iguatu, Leão Sampaio, UFAL, UFOPA, and UFPE. The event 

seeks to promote the integration and strengthening between the teams of the North and 

Northeast Regions of Brazil and to discuss how the Social Entrepreneurship develop by the 

Enactors are impacting the communities. The event’s schedule included Technical Visits, 

Lectures, Workshop and Cases of the Times Enactus of the North and Northeast. The meeting 

was held from January 25 to 26, 2019, at the Federal University of the São Francisco Valley 

(UNIVASF), Campus Juazeiro - Bahia. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a Enactus BRASIL vem vivenciando um crescimento no surgimento 

de Times Enactus pelo país. Seu trabalho engloba o direcionamento para a, concepção, 

elaboração e realização de Projetos Empreendedores que contemplem o âmbito econômico, 

social e ambiental, impactando positivamente inúmeras vidas e, transformando realidades 

antes desfavoráveis, e a realização dos Team Training Conference (TTC), sendo este um 

momento de aprendizado e compartilhamento de experiências entre Times Enactus, 

abordando temáticas sobre Empreendedorismo Social e Projetos Empreendedores 

desenvolvidos pelos times e com apoio da organização. 

Rolê Empreendedor e Social Enactus Sul (RESES), em Florianópolis - Santa Catarina, 

TTCx Laços em Piracicaba e TTCx ECOAR em Guaratinguetá, ambos em São Paulo, 

Treinamento Regional das Enactus Mineiras (TREM), em Uberlândia - Minas Gerais, E aí, 

Empreendeu, no Rio de Janeiro e o Primeiro Encontro Enactus dos Times Norte - 

Nordeste (I ENNESTE), em Juazeiro - Bahia, são exemplos desses momentos repletos de 

aprendizado e troca de experiências e vivências entre os membros dos Times Enactus. 

 

PRIMEIRO ENCONTRO ENACTUS DOS TIMES NORTE - NORDESTE (I 

ENNESTE) 

            Idealizado e promovido pelo Time Enactus Universidade Federal do Vale do São 

Francisco - UNIVASF, Petrolina - Pernambuco, sob a coordenação do Ex-Presidente e atual 

Alumni Enactus, Aluísio Sampaio Neto, em parceria com os times: Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Iguatu e Centro Universitário Leão 

Sampaio, Juazeiro do Norte, ambos do Ceará, Universidade Federal de Alagoas - UFAL, 
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Maceió - Alagoas, Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, Santarém - Pará e 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Recife - PE, o Primeiro Encontro Enactus 

dos Times Norte - Nordeste (I ENNESTE), teve como objetivo promover a integração e o 

fortalecimento dos times dessas duas regiões do país, como também discutir o impacto do 

Empreendedorismo Social nas comunidades em atuação e difundir ainda mais os objetivos e 

propósitos fomentados pela Rede Enactus de impulsionar o progresso através da Ação 

Empreendedora, que envolve o tripé Econômico, Social e Ambiental.  

                  O encontro foi realizado entre os dias 25 e 26 de janeiro de 2019, na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Campus Juazeiro - BA. Além dos times 

mencionados, outros quatro participaram do I ENNESTE, são eles: Universidade Federal de 

Alagoas - UFAL Campus Sertão Delmiro Gouveia, Universidade Federal de Pernambuco - 

UFPE Campus Caruaru Pernambuco, Faculdade Estácio CEUT, Teresina - Piauí e Faculdade 

Vale do Salgado, Icó - Ceará. Contou também com a participação especial de 02 Enactors de 

duas novas iniciativas da Enactus BRASIL, os Programas Alumni-Mentor e Fellows. São 

eles: Guilherme Micheline (Alumni do Time Enactus USP Cidade Universitária) e Luiza 

Soares (Fellow do Time Enactus Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - 

Universidade de São Paulo / USP). Os programas correspondem a mentoria no que diz 

respeito a gestão de times e projetos empreendedores por parte dos ex-enactors com Times 

Enactus ativos. 

 

METODOLOGIA 

             A programação do I ENNESTE contou com Visitas Técnicas, Workshop, Palestras e 

Cases dos Times Enactus do Norte e Nordeste.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

               Foram realizadas duas visitas técnicas. A primeira, na manhã do dia 25/01/2019, a 

uma vitivinícola situada no município de Lagoa Grande - Pernambuco, a Santa Maria, onde 

são produzidos os vinhos e espumantes Rio Sol, produtos reconhecidos e premiados entre os 

melhores do mundo. Na ocasião, os participantes puderam conhecer o plantio e produção, 

saborear à vontade vários produtos da marca e ainda ganharam de brinde uma taça especial 

para degustação de vinho.    
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                 Este foi um momento de propiciar aos participantes do I ENNESTE conhecimento 

das potencialidades da Região do Vale do São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 01: Visita Técnica a Vitivinícola Santa Maria - Rio Sol 

 

               A segunda visita, realizada durante a tarde do mesmo dia, foi ao Espaço Plural da 

UNIVASF, em Juazeiro - BA, onde está situado a Unidade Demonstrativa do Projeto 

“Sisteminha Embrapa”. O Sisteminha Embrapa propõe ao pequeno agricultor desenvolver 

uma série de atividades produtivas de maneira integrada e sustentável, envolvendo 

piscicultura, agricultura e pecuária, possibilitando também um incremento na renda familiar, 

com a venda dos excedentes. Foram apresentados o histórico e os benefícios proporcionados 

pelo projeto que foi finalista do Prêmio Boa Agricultura 2018, promovido pela Associação 

Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) e Enactus BRASIL.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagem 02: Visita Técnica a Unidade Demonstrativa do Projeto “Sisteminha Embrapa”, 

no Espaço Plural da UNIVASF, em Juazeiro - BA 
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               O Workshop "Como Gerenciar e Mensurar um Projeto Enactus de Maneira 

Eficiente", ministrado pelo Gerente do Programa Enactus BRASIL, Vitor Ungari, com a 

coparticipação especial de Guilherme Micheline, Alumni do Time Enactus USP Cidade 

Universitária, completou as atividades do primeiro dia do I ENNESTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: Workshop "Como Gerenciar e Mensurar um Projeto Enactus de Maneira Eficiente”,  

ministrado por Vitor Ungari e Guilherme Micheline 

 

               No sábado, 26/01/2019, aconteceram duas palestras. A primeira, abordando a 

temática “Como Prospectar Comunidades e Desenvolver Projetos Enactus”, foi ministrada 

pela Presidente do Time IFCE Iguatu, Nayana Freire e pelo Diretor de Projetos, Kevin Brasil. 

A outra foi proferida por Kleber de Paulo, Engenheiro Agrônomo pela ESALQ-USP, Sócio 

Diretor da área de Agronegócios da KPMG, uma das maiores empresas de prestação de 

serviços profissionais, que incluem serviços profissionais de auditoria, consultoria tributária e 

consultoria de negócios e Ex-Presidente da Enactus BRASIL, com o tema “Empoderamento 

de Pessoas e Desenvolvimento de Comunidades Através da Ação Empreendedora”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 04: Palestras ministradas pelo Time IFCE Iguatu por Nayana Freire, Kevin Brasil e Kleber de Paulo,  

Ex-Presidente da Enactus BRASIL 
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                  Durante o I ENNESTE, aconteceu um sorteio de produtos e lembranças dos 

Projetos Empreendedores e das regiões dos times para os participantes. E também foi 

revelado ao vivo em conferência pela Presidente da Enactus BRASIL, Joana Rudger, para 

toda a Rede Enactus BRASIL, o local e data do Evento Nacional Enactus 2019 (ENEB). O 

encerramento do I ENNESTE contou com os Cases dos Times Enactus do Norte e Nordeste, 

pela UFOPA, Leão Sampaio, UFAL Maceió - AL e UFPE Recife - PE, onde apresentaram 

sua história, projetos, resultados e premiações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 05: Sorteio de produtos e lembranças, revelação do local e data do ENEB 2019 pela Presidente da Enactus 

BRASIL, Joana Rudger, e apresentação dos Cases dos Times Enactus Norte - Nordeste 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência proporcionada por meio de Visitas Técnicas, Workshop, Palestras e 

Cases dos Times Enactus do Norte e Nordeste pelos membros dos times participantes no I 

ENNESTE foi de extrema relevância para o crescimento e progresso, tanto de maneira 

pessoal, como profissional, conforme relatos abaixo: 

“Foi tudo muito maravilhoso e feito com muita dedicação! A gente se sentiu muito 

acolhido pelo Campus, por vocês e por todos os outros times. Foi nossa primeira vez 

em um evento que reunia outros times e foi uma experiência simplesmente incrível. 

A gente estar num lugar discutindo ideias e aprendendo com outras pessoas que tem 

a mesma missão que você̂ não tem preço. A gente saiu com vontade de ficar e já 

estamos esperando o I ENNESTE para o mês que vem.” (Karla Cordeiro Costa, do 

Time Enactus UFAL Campus Sertão Delmiro Gouveia). 
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“Foi espetacular compartilhar cada segundo desses dois dias com cada um de vocês, 

vocês não fazem ideia do quão importante foi a participação de cada um. Parabéns 

Aluísio pela iniciativa, que os frutos deste Encontro possam germinar nos terrenos 

frutíferos dos times, e que a energia positiva emanada por cada um que vivenciou 

esses momentos intensos de aprendizados e troca de experiências se propague por 

onde passarmos.” (Nayana Freire, do Time Enactus IFCE Iguatu). 

“O I ENNESTE foi pensado e organizado com o intuito de integrar, trocar 

experiências e propor momentos de aprendizagem aos times. Pela primeira vez eu 

pude contar um pouco da história do meu time, os seus melhores momentos e 

também as suas dificuldades, o que eu acho muito importante repassar aos Enactors 

que todos os times possuem problemas, e que vai depender das pessoas se engajarem 

e lutarem por dias melhores. Foi muito lindo ver os times enfrentando barreiras, indo 

de avião, indo de ônibus, tudo para participar do encontro, e eu espero que o 

ENNESTE se multiplique e possa ser sediado por outros times enactus da região, 

que todo esse amor por ajudar pessoas e a paixão pelo empreendedorismo social 

como ferramenta de melhoria da qualidade de vida cresça e transborde pelo Brasil 

inteiro.” (Ana Caroline Barbosa de Castro, do Time Enactus UFOPA). 

A ação foi favorável e incentivadora ao Empreendedorismo Social e desenvolvimento 

de Projetos Empreendedores, além de disseminar ainda mais os objetivos e propósitos 

fomentados pela Enactus de impulsionar o progresso através da Ação Empreendedora, 

envolvendo o tripé Econômico, Social e Ambiental, contribuindo principalmente para uma 

maior integração e fortalecimento entre os times das duas regiões do país e desenvolvimento 

da Rede Enactus BRASIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 06: Participantes do Primeiro Encontro Enactus dos Times Norte - Nordeste (I ENNESTE) 


