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Nosso Programa

2

Uma oportunidade para quem já saiu do Time e quer causar ainda 
mais impacto na rede! Inscrições em: https://enactus.tfaforms.net/285

O programa de mentoria será uma unificação dos programas Alumni-
Mentor e Fellows do ciclo 18-19. E tem como objetivo a troca entre um
Alumni e Time Enactus, ou seja, um enactor que já vivenciou projetos
de empreendedorismo social, comunidades, gestão de pessoas,
processos internos/externos e desafios enfrentados pelos Times
Enactus.

Receberá treinamentos da Enactus Brasil, somando esse
conhecimento com sua vivência e fazendo a diferença no
desenvolvimento de Times Enactus, aumentando seu impacto na rede
e crescendo como profissionais.

https://enactus.tfaforms.net/285


Valores do Programa

Empatia

Colocar-se no lugar do outro
(Ex: Consigo me colocar com
suas lentes e saber como está
sendo para o Time..) auxiliando
nas relações de confiança.

Questionamentos e Confrontos

O mentor não deve resolver
todos os problemas e solucionar
as respostas dos Times Enactus,
mas sim fazer as perguntas
certas e confrontar o status quo,
auxiliando os enactors a
empreenderem a própria
trajetória.Compartilhar Experiências

Será sempre uma troca

“Time<->Mentor”, de modo que
ambos aprenderão muito uns
com os outros. O Alumni teve
uma vivência, trazendo uma
bagagem de experiências que
agregará no Time Enactus. 3

Escuta

Deixar os julgamentos e ideias
prontas de lado para ouvir de
fato o que o Time está dizendo.

Feedback

Criar e fomentar a cultura do
feedback nos Times, sempre
mostrando sugestões de
melhoria para o Time, focando
no crescimento dos projetos e
desenvolvimento dos membros.



NOVO IDT

O desafio é fazer com que o IDT
do time em que está
responsável aumente, trazendo
mais maturidade organizacional.

Nosso Programa

NOVO CRITÉRIO ENACTUS

O desafio é fazer com que os
projetos do time se alinhem com
o novo critério da Enactus.
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O mentor tem como objetivo trabalhar com até 2 times em cima de dois pilares:

O mentor juntamente com o time, deve traçar no mínimo 2 objetivos
da mentoria: Um voltado a estruturação interna do time e outro
voltado aos projetos.



Recompensa

A Jornada do Mentor

A MentoriaO Chamado Desafio
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Objetivo da Jornada

S  Especifico para a estratégia do Time Enactus

M Métricas para medir o progresso do trabalho. 

A  Alcançável até o final da mentoria

R  Relevante para a realidade do time

T  Quanto tempo vocês irão levar para concluir cada objetivo

IDT

A partir do IDT do time, como vou auxiliar
para que ele aumente até o final da minha
mentoria, de acordo com o desejo de
crescimento deles?
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Novo Critério

Como vou auxiliar para que os projetos
do meu time se enquadrem no novo
critério da Enactus?

O mentor irá traçar junto com o time quais os objetivos que querem seguir na mentoria. O tempo de
conclusão de cada objetivo fica a critério do mentor juntamente com o time. Após conclusão, time e mentor
poderão traçar novos objetivos dentro desse escopo até o fim da mentoria.



A Mentoria
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1 2 3

Compartilho logo cresço

Os mentores terão acesso a
um documento que irá conter
todos os objetivos que cada
mentor está executando além
das expertises que cada um
possui, para que seja possível
trocas de conhecimento entre
os mentores.

Vamos viver a riqueza da
nossa rede!

Compartilhamento

PROJETOS
ÁREAS
INTERNAS CULTURA

Todo mês serão criadas pautas sobre esses
temas e serão realizadas chamadas para
que o mentores troquem experiências
sobre seus desafios e soluções trabalhadas.



A Mentoria
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1 2 3
Acompanhamento da 

Enactus Br

Mensais

-Todo mês acompanharemos o
andamento das atividades e a relação
entre o time e o mentor.

-Será utilizado um sistema de
gamefication para acompanhar o
engajamento dos mentores.

Check Points

Serão realizados 3 check points no ciclo
para validação do programa.

Em cada check point os alumni enviarão
seu feedback. Em seguida será realizada
uma reunião focada na melhoria do
programa.



A Mentoria
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1 2 3
Compromissos

Comprometer-se com a mentoria até o ENEB
2020;

Participar dos treinamentos (remotos) fornecidos
pelo programa da Enactus Brasil;

Participar dos encontros mensais (remotos) de
mentoria promovidos pelo Programa Enactus. Em
tais encontros, você terá oportunidade de
compartilhar suas dúvidas e de propor alternativas
diante de dificuldades encontradas;

Auxiliar o time no preenchimento do IDT;

Compartilhar sua experiência de vida e vivência
Enactus;

Fornecer feedbacks da mentoria para o Programa
Enactus;

Combinar com Time Enactus sobre o canal de
comunicação, (presencial e/ou à distância)
promovendo um contato periódico;

Utilizar sua rede de contatos para facilitar acesso à
oportunidades e pessoas ao Time Enactus.



Desafia-se 

E chegando ao final da sua jornada...

-Se o seu time for um time competidor,
que tal traçar um objetivo para ajuda-
lo a ter um bom desempenho?

-E se o seu time não for um time
competidor, que tal traçarem um
desafio que os tirem do Status quo?

-O ENEB é um grande motivador dos
times, que tal estimular seu time a estar
presente no evento?

Contribua para a rede

Pensando na sua trajetória, com certeza
você aprendeu muito. Que tal colocar
toda esse conhecimento para fora?

-Contribua com conteúdos online para a
nossa rede.

Desafio do workshop: Monte um
workshop inovador que vai trazer muito
crescimento para a rede e tenha a
oportunidade de aplica-lo em algum
evento Enactus.
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Recompensa
A maior recompensa não é o que ganhamos com 

isso, e sim o que nos tornamos com isso.
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Workshop
Reembolso para o local onde vai ser aplicado o workshop

Passagem para World Cup*
1° Lugar – O herói

Reconhecimento no ENEB*
2° Lugar – O sábio
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*A pessoa poderá escolher um curso da Fundação
Estudar ou da Artemisia.



“

A jornada é longa, mas 
no final terá valido a 

pena...
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