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O McMeeting foi organizado na Hamburger University em parceria com o McDonald's pelo edital
Com Mc Mudamos o Mundo 2019. Com a presença de 9 Times Enactus e transmissão ao vivo para
mais de 100 pessoas do Brasil inteiro, a experiência contou com referências nos assuntos de
economia circular, descarte de resíduos, redução de perda de alimentos e educação, sendo uma
inspiração para alavancar os projetos desenvolvidos pelos Times.

O edital contou com 38 inscrições e 15 projetos
foram selecionados para o Prêmio Alimentação
em Foco 2020. Os selecionados receberão uma
bolsa auxílio para a execução do projeto e
mentoria com participantes do Programa de
Voluntariado Corporativo da Fundação Cargill.

Sigam-nos nas redes sociais:

Confira os projetos

ENACTUS WORLD CUP

Durante os dias 16, 17 e 18 de setembro, aconteceu a Enactus World Cup 2019 no Vale do Silício. O
Brasil participou diretamente de 7 experiências durante o evento e foi muito bem representado nas
competições. O Time Enactus UFPA recebeu o troféu de 2º lugar na competição global World Water
Race, e o Time Enactus UVA Sobral recebeu o prêmio Enactus Peace Through Trade pelo destaque na
participação da World Project Showcase.

Saiba mais

MCMEETING 2019

CONHEÇA OS 
SEMIFINALISTAS

https://www.instagram.com/enactusbrasil/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/enactus.brasil/
https://pt.linkedin.com/company/enactus-brasil
http://www.enactus.org.br/fundacao-cargill-e-enactus-brasil-divulgam-equipes-selecionadas-para-o-premio-alimentacao-em-foco-2020/
http://www.enactus.org.br/brasil-e-muito-bem-representado-na-enactus-world-cup-2019-realizada-no-vale-do-silicio-saiba-mais/


Em comemoração ao Dia da Árvore (21/09),
Times Enactus fizeram um mutirão para plantar
árvores em suas cidades. Mais de 300 árvores
foram plantadas.

PLANTAÇO ENACTUS

EXPANSÃO DA REDE

UNESP Botucatu
Botucatu/SP

UFMT
Cuiabá/MT

Unibalsas
Balsas/MA

UnP
Natal/RN

9º campus da Universidade
Estadual Paulista

1º Time do estado do 
Mato Grosso

2º Time do estado do 
Maranhão

3º Time do estado do 
Rio Grande do Norte

O desafio lançado na Enactus World Cup está
atrelado ao 13º Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável da ONU – Vida na água.  A corrida
selecionará projetos que trabalhem com
economia circular e redução de resíduos,
diminuindo a destinação de lixo aos oceanos. Saiba mais

Ocorreram as primeiras reuniões com professores conselheiros e
líderes do ciclo 2019-2020, com o objetivo de recapitular os principais
momentos do último ciclo e discutir diretrizes para os próximos meses.

REUNIÕES DE LÍDERES 
E PROFESSORES

Times Enactus participantes do Enactus
Challenge mobilizaram 260 grupos de
estudantes do ensino médio no desafio! Dos 28
Times participantes, 8 atingiram a meta de 10
grupos indicados e participarão de um webinar
sobre prototipação.

Lançado na cidade de Brasília junto ao Time
Enactus UDF e a Unilever através da e-UB, a
experiência está desafiando estudantes
universitários a engajarem varejistas na era
digital. Estudantes com maior destaque
receberão premiações.

DESAFIO 
VAREJO DIGITAL

ENACTUS CHALLENGE

1 RACE 4 OCEANS

https://plus.enactus.org/s/challenge/a2w3n0000033BQWAA2/1-race-4-oceans

