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Foi lançada a segunda edição do programa Alumni-
Mentor! 70 mentores trabalharão junto aos 120
Times da rede em uma experiência de muita troca e
crescimento com o objetivo de potencializar o
impacto gerado pelas equipes espalhadas pelo
Brasil. Mentores que se destacarem serão
reconhecidos, sendo um deles premiado com uma
passagem para a Enactus World Cup 2020!

Aconteceu em São Carlos/SP o Team Training
Conference - Transformar, evento realizado
pelas Enactus UFSCar, Enactus UFSCar
Sorocaba, Enactus USP - São Carlos, Enactus
UNESP Araraquara e Enactus FEARP/USP. A
equipe da Enactus Brasil promoveu um
workshop sobre validação e prototipação como
forma de contribuir para o desenvolvimento e
consolidação de seus projetos. Foi o momento
também para prestar assessoria aos 14 Times
presentes, dando dicas e trazendo reflexões
para gerarem mais impacto.

Sigam-nos nas redes sociais:

COM MC MUDAMOS O MUNDO
Saíram os finalistas do Com Mc Mudamos o
Mundo 2019. 72 projetos relacionados a
educação, descarte de resíduos, economia
circular ou redução da perda de alimentos se
inscreveram e contamos com uma surpresa:
foram selecionados 7 projetos de 6 Times
Enactus, que seguirão desenvolvendo suas
atividades junto à lojas McDonald's de sua
região.

Saiba mais

PROGRAMA ALUMNI-MENTOR 2.0

TTCX TRANSFORMAR

Conheça os mentores

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/brasil-e-muito-bem-representado-na-enactus-world-cup-2019-realizada-no-vale-do-silicio-saiba-mais/
http://www.enactus.org.br/conheca-os-finalistas-do-com-mc-mudamos-o-mundo-2019/
http://www.enactus.org.br/brasil-e-muito-bem-representado-na-enactus-world-cup-2019-realizada-no-vale-do-silicio-saiba-mais/
http://www.enactus.org.br/our-program/alumni-mentor/


PRÊMIO NUFARM 2019

UNIFG
Jaboatão dos Guararapes/PE

UESC
Ilhéus/BA

IBMR
Rio de Janeiro/RJ

URCA Crajubar
Juazeiro do Norte/CE

4º Time do estado de
Pernambuco

3º Time do estado 
da Bahia

12º Time do estado do 
Rio de Janeiro

19º Time do estado 
do Ceará

Em Itajubá/MG, aconteceu mais um evento
organizado por Times Enactus, desta vez pelas
equipes de Minas Gerais. O participantes
experienciaram mais de 15 palestras e
treinamentos, cases de empreendedorismo
social e conteúdo aplicável para os projetos
dos times e gestão interna. A Enactus Brasil
compareceu ao evento promovendo 2
capacitações e assessoria para os 12 Times
presentes.

Times Enactus de 6 estados foram para São
Paulo no evento “Brazil is Young Enough
Summit”, uma oportunidade para alavancar o
impacto desenvolvido pelas equipes. Os Times
estão concorrendo com outras iniciativas fora
da rede  a 3 premiações de 3 mil euros.

BRAZIL IS YOUNG ENOUGH
SUMMIT 2019

TREM IV

EXPANSÃO DA REDE

Como forma de conhecer melhor a realidade
dos 8 projetos participantes do edital, a
Nufarm e Enactus Brasil realizaram visitas a 7
cidades diferentes:  Pirassununga/SP, Juazeiro
do Norte/CE, Crato/CE, Iguatu/CE, Sobral/CE,
Maracanaú/CE e Belém/PA. Foi a oportunidade
de encontrar com os estudantes e
comunidades impactadas, entendendo na
prática o funcionamento das atividades e os
principais desafios e resultados dos projetos.


