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FINALISTAS - PRÊMIO NUFARM 2019

O desafio contou com a participação de 30 Times Enactus de
11 estados diferentes, que engajaram 261 grupos estudantis
para o Startup in School.  A Enactus UFES Vitória venceu em
2 categorias do desafio e a Enactus UNESP Guaratinguetá na
terceira categoria. De acordo com a quantidade de grupos
engajados, 8 Times Enactus receberam uma capacitação
exclusiva sobre prototipação da consultoria de inovação
Ideias de Futuro.

Sigam-nos nas redes sociais:

Confira os projetos

Na sétima edição do prêmio, 8 Times Enactus receberam bolsa auxílio e mentoria de funcionários da
Nufarm ao longo do ano para o desenvolvimento de seus projetos. Destes, 6 avançaram para a final e
apresentarão seus projetos no Prêmio Nufarm que acontecerá no dia 13 de Dezembro, no Hotel Praia
Centro, em Fortaleza/CE.

VENCEDORES
ENACTUS CHALLENGE

Mandacaru
IFCE Maracanaú

Bio+
UFCA

Mudas
IFCE Iguatu

SerTão Sustentável
UVA Sobral

Tecnoroça
Leão Sampaio

Amana Katu
UFPA

A pré-auditoria do ciclo 2019-20 foi lançada e está de cara nova! O processo, que tem o objetivo de
auxiliar na mensuração e documentação de projetos da rede, foi redesenhado e terá demandas
específicas para projetos em diferentes níveis de maturidade. Todos os projetos da rede serão
auditados ao longo do ciclo com prazos pré-estipulados.

LANÇAMENTO DA NOVA PRÉ AUDITORIA

Saiba mais detalhes do processo

Saiba mais

Confira

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/
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/brasil-e-muito-bem-representado-na-enactus-world-cup-2019-realizada-no-vale-do-silicio-saiba-mais/
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/brasil-e-muito-bem-representado-na-enactus-world-cup-2019-realizada-no-vale-do-silicio-saiba-mais/
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/times-enactus/material-de-suporte-competicao-e-auditoria/
http://www.enactus.org.br/confira-os-resultados-do-enactus-challenge-desenvolvido-em-parceria-com-o-ideias-de-futuro/
http://www.enactus.org.br/conheca-os-times-finalistas-do-premio-nufarm-2019/


ABERTURA - ENACTUS UFF CAMPOS DOS GOYTACAZES

13º Time Enactus no 
estado do Rio de Janeiro

O Programa Alumni-Mentor está a todo vapor! O programa conecta Alumni com Times Enactus em
uma experiência de muita troca e crescimento com o objetivo de potencializar o impacto gerado
pelas equipes espalhadas pelo Brasil. Confira abaixo relatos de um alumnus e um membro de Time
Enactus sobre a experiência:

PROGRAMA ALUMNI-MENTOR

"A junção do programa fellow com o mentor
ajudou muito para fazer com que o mentor
consiga imergir na ideologia e cultura do
time, aumentando muito a capacidade de
nos auxiliar. Creio que o novo IDT está muito
bem detalhado possibilitando a melhor
visualizaçao de metas a serem traçadas e
atitudes a serem tomadas."                                  

Membro do Time Enactus CCT UDESC

"O programa é muito necessário,
principalmente para os times mais novos, a
experiência do alumnus contribui muito no
amadurecimento e desenvolvimento dos
times. O suporte da Enactus Brasil está sendo
bacana e as trocas que os mentores estão
fazendo no grupo ajudam muito."

José Luiz da Silva Amaral, ex-membro do
Time Enactus UFV CRP

NOVO
IDT

O IDT - Índice de Desenvolvimento dos Times foi lançado neste ciclo em um novo
formato para contribuir com reflexões para a melhoria da operação de cada Time
Enactus.  A avaliação é feita nos âmbitos de: Cultura, Organização Interna e
Stakeholders.

Campos dos Goytacazes/RJ

Acesse o novo IDT

http://www.enactus.org.br/our-program/times-enactus/material-de-suporte-times/

