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1. APRESENTAÇÃO
O evento, em sua quinta edição, é considerado o maior Evento Nacional Técnico Científico gratuito, na
área de Empreendedorismo Social, o qual reunirá pesquisadores, empresários, estudantes interessados
em empreendedorismo social e gestão de pessoas, e promoverá o intercâmbio de estudos, ideias e
experiências de ensino, pesquisa e extensão na área. O V SNESEB será realizado online nos dias 14 a 16 de
julho de 2020. Uma realização conjunta da Enactus Brasil com os professores que fazem parte do
Programa.

2. COMISSÃO ORGANIZADORA
Comissão Organizadora:
Alexandre Ali Guimarães – Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca
Dianne Marcele Araújo Cardoso- Gerente Finac. & Adm Enactus Brasil
Gabriel Fernandes Cardoso- Professor do Centro Universitário do Distrito Federal
Luiz Eugênio Veneziani Pasin- Professor da Universidade Federal de Itajubá
Vivian Lara dos Santos Silva Rossignolo- Professora da Universidade de São Paulo Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos
Coordenação Geral:
Dianne Marcele Araújo Cardoso- Gerente Finac. & Adm Enactus Brasil
Secretária:
Dianne Marcele Araújo Cardoso- Gerente Finac. & Adm Enactus Brasil
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3. CRONOGRAMA
08/05/2020

Abertura do sistema de inscrição submissões de trabalhos

10/06/2020

Encerramento das submissões de trabalhos

01/07/2020

Divulgação dos trabalhos aprovados

03/07/2020

Divulgação da programação final

14,15 e 16/07/2020
30/09/2020

Realização do evento
Publicação dos textos completos nos anais eletrônicos do evento

4. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO
O sistema de Inscrição será exclusivamente por meio do site oficial do evento
(https://www.even3.com.br/VSNESEB), de acordo com o cronograma do evento. O evento é gratuito,
portanto, após a divulgação da programação final, será necessária a confirmação de participação. Somente
receberão certificados os participantes que tiverem seus trabalhos aprovados.

5. TEMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
O V SNESEB tem como tema central Empreendedorismo Socioambiental. Neste contexto, pretende-se
levar à discussão temas emergentes na área de Empreendedorismo, Negócios sociais e Sustentabilidade, bem
como o Ensino, Pesquisa e Extensão nessa área de estudo e as políticas públicas adotadas em relação ao tema.
Os temas para submissão de trabalhos foram propostos pela Enactus Brasil, os quais são descritos a seguir:
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01. Ensino, pesquisa e extensão em empreendedorismo socioambiental

a. Leitura, análise e discussão de abordagens e práticas de ensino, pesquisa e extensão acerca da
temática do Empreendedorismo Social;
b. Relações entre universidade e sociedade na construção de teorias e práticas acerca do tema;
c. O valor da extensão universitária para o desenvolvimento social nas entidades do terceiro setor;
d. Construção do campo da gestão social e as práticas nos processos de ensinoaprendizagem, pesquisas e projetos de extensão;
e. Análises sobre as bases epistemológicas da gestão social;
f. Desafios da pesquisa e extensão em empreendedorismo social;
g. Produção científica e técnica sobre gestão social;
h. Experiências multidisciplinares e interdisciplinares no ensino e na pesquisa em gestão social;
i. Relações interdisciplinares entre gestão social e outros campos do conhecimento: Serviço
Social, Administração Pública, Ciência Política, Ciências Sociais etc.;
j. Educação Empreendedora.

02. Políticas públicas, empreendedorismo social e desenvolvimento socioambiental

a. Políticas públicas de assistência social e desenvolvimento territorial;
b. Responsabilidade socioambiental corporativa como estratégia de negócios;
c. Relação entre Empreendedorismo Social e Responsabilidade Social;
d. O impacto da responsabilidade social de organizações em comunidades carentes;
e. Programas e projetos de desenvolvimento socioambiental;
f. Políticas de cidadania e desenvolvimento local integrado;
g. Políticas públicas para geração de trabalho e renda;
h. Gestão participativa e conflitos por poder no contexto de programas para o
desenvolvimento local;
i. A relação entre a sociedade civil e o estado na formulação de Políticas Públicas;
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j. Gestão de Políticas Públicas: definição e monitoramento das políticas públicas que envolvem o
Estado, o mercado e a sociedade;
k. Gestão e avaliação de políticas públicas e sociais;
l. Políticas Públicas de desenvolvimento rural sustentável;
m. Parceria entre poder público e terceiro setor;
n. Parceria com o setor produtivo em prol de problemas sociais e ambientais;
o. Violência urbana;
p. Acessibilidade;
q. Poluição nos ambientes urbanos;
r. Meios de transporte.

03. Inovação e Tecnologia
a. O uso de tecnologias no provimento e melhoria de estruturas educacionais;
b. A criação de projetos empreendedores que facilitem a compra ou provimento de tecnologias
para comunidades;
c. O uso de tecnologias digitais como possíveis instrumentos para alcançar comunidades remotas;
d. A tecnologia como facilitadora de processos;
e. A presença e uso da tecnologia na escola ou em comunidades com finalidade
empreendedora;
f. O uso de tecnologias e a inclusão social de comunidades carentes;
g. Letramento tecnológico e desenvolvimento empreendedor;
h. Tecnologia Limpa e benefício do Desenvolvimento Sustentável;
i. Inovação Social;
j. Avaliação de Impacto.

04. Negócios sociais, crescimento econômico e desenvolvimento socioambiental
a. Conceitos de negócios sociais;
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b. Terceiro setor, negócios sociais e empreendedorismo social;
c. Impacto econômico dos negócios sociais nas classes C, D e E;
d. Experiências inovadoras de negócios sociais e negócios sustentáveis.

05. Sustentabilidade econômica e socioambiental
a. Desenvolvimento e implantação de programas, experiências e práticas organizacionais em direção
àsustentabilidade;
b. Experiências em desenvolvimento de programas e projetos de educação ambiental corporativa
para a sustentabilidade, na formação, pesquisa e prática;
c. Modelos organizacionais inovadores em termos de inclusão social, responsabilidade
socioambiental e sustentabilidade;
d. Impactos sociais e ambientais da gestão das organizações em múltiplos grupos de interesse,
entre outros.

6. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Cada autor/a poderá inscrever, no máximo, 5 (cinco) trabalhos, sendo 1 (um) para cada uma das
modalidades de apresentação (Artigo e Relato de Caso). Entretanto, não será aceito o mesmo trabalho para
mais de uma modalidade: o conteúdo para cada modalidade deverá ser único. É permitida coautoria em até
outros 5 (cinco), para qualquer modalidade. Menções a projetos coletivos devem ser feitas no trabalho
(Exemplo: Um projeto desenvolvido pelo Time Enactus deverá ser mencionado em algum momento do texto
que o Time Enactus X desenvolveu o Projeto). Apenas o/a autor/a do trabalho deverá submetê-lo no sistema. Se
houver coautoria, no máximo poderão ter até 4 (quatro ) coautores em cada trabalho, este/a também deverão
ser inscritos no sistema. Para cada Tema, serão selecionados os melhores trabalhos, cujos autores terão a
oportunidade de apresentar durante o evento, em formato de comunicação oral e/ou pôster. As
apresentações serão online, em breve postaremos mais detalhes sobre o uso da plataforma.
6.1 Normas para inscrição de Artigos
Cada proposta deverá ser encaminhada selecionando dois Temas. Uma vez encaminhada, não será
permitida a substituição do Tema (Isso não impede o envio de outras propostas).
Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá a oportunidade de apresentá- lo durante
o evento, em formato de comunicação oral e/ou pôster. O trabalho deverá ter no mínimo 15.000 e no máximo 20.000
caracteres com espaço, incluindo:
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1 - Cabeçalho do Evento (conforme modelo disponível no site do evento);
2 - Título;
3 - Nome completo do autor (a) e coautores (até 4 coautores);
4 - Resumo (deverá ter no mínimo 600 e no máximo 800 caracteres com espaço);
5 - Cinco palavras-chave;
6– Curso, universidade e e-mail do autor (a) e coautores;
7- Texto do trabalho;
8 - Referências Bibliográficas (somente incluir as referências citadas ao longo do texto).
Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os demais elementos,
como título e referências bibliográficas, não contarão). O texto deverá ser redigido conforme as
especificações da ABNT:
Fonte: Times New Roman - tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé,
legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10. Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta
orientação não se aplica às expressões latinas apud e et al.
Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm
Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas;
Clique aqui para acessar o modelo para a submissão de artigos.

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade linguística e
verificando as normas de formatação, você deverá salvar dois arquivos para submissão em nosso
sistema, conforme especificações abaixo:
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a. TRABALHO NÃO IDENTIFICADO
i. Formato/extensão PDF (Adobe);
ii.

Nome

padronizado

como:

VSNESEB_AR_título_do_trabalho

(Exemplo:

VSNESEB_AR_Empreendedorismo Enactus).
iii. Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o evento SEM O NOME DOS
AUTORES, para avaliação imparcial.

b. TRABALHO IDENTIFICADO
i. Formato/extensão Word (Office);
ii. Nome

padronizado

como:

VSNESEB_AR_nome_do_primeiro/a

autor/a

(Exemplo:

VSNESEB_AR_AmandaSilva). Esse arquivo deve ser submetido na plataforma de inscrição para o
evento COM O NOME DOS AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso de aprovados pela
banca avaliadora.
O Comitê Organizador encaminhará os trabalhos que atendam às normas de formatação para os(as)
coordenadores(as) para avaliação das propostas. A resposta da avaliação será encaminhada para os emails que constarem na ficha de inscrição. Os resultados também serão divulgados na página do evento.
ATENÇÃO: os trabalhos que não atenderem às normas de formatação ou apresentarem mais de um autor e
quatro coautores serão eliminados. Os textos aprovados serão publicados nos Anais do Evento. Os anais serão
disponibilizados após o evento. Os autores que apresentarem seus trabalhos como Comunicação Oral e/ou
Pôster

receberão certificado de apresentação. As apresentações serão online, em breve

postaremos mais detalhes sobre o uso da plataforma.

6.2 Normas para inscrição de Relatos de Experiência (Cases)
Os Relatos de Experiência supõem escrita, descrição e reflexão acerca de uma experiência relacionada
aos temas centrais do evento, indicando o que está representou para os sujeitos envolvidos. Cada proposta
deverá ser encaminhada para dois Temas. Uma vez encaminhada, não será permitida a substituição de Tema.
Para

cada

Tema,

será

selecionado

o

melhor

trabalho,

o

qual
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o autor terá a oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação oral e/ou pôster. O
trabalho deverá ter no mínimo 10.000 e no máximo 15.000 caracteres com espaço, incluindo:
1 – Resumo
2 - Título;
3 - Nome do/a autor/a e coautores (até 4 coautores);
4 - Dados relativos à sua maior titulação;
5 – Instituição de origem;
6 - E-mail(s) para contato;
7 - Texto do trabalho;
8 - Referências Bibliográficas (somente incluir as referências citadas ao longo do texto).

Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os demais elementos
não contarão). Para relatos de experiência, não será necessária a apresentação de referencial bibliográfico,
entretanto, se o autor fizer citação ao longo do texto, o mesmo deverá incluir em seu trabalho as referências. O
texto deverá ser redigido conforme as especificações da ABNT:
Fonte: Times New Roman tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé,
legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10.
Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta orientação não se aplica às expressões
latinas apud e et al.
Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm Parágrafos /
Espaçamento: 1,5 entre linhas;
Clique aqui para acessar o modelo para a submissão de relatos de experiência.
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Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade linguística e
verificando as normas de formatação, você deverá salvar dois arquivos para submissão em nosso
sistema, conforme especificações abaixo.
a. TRABALHO NÃO IDENTIFICADO
i. Formato/extensão PDF (Adobe);
ii.

Nome

padronizado

como:

VSNESEB_RE_título_do_trabalho

(Exemplo:

VSNESEB_RE_Empreendedorismo Enactus).
iii. Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o evento SEM O NOME DOS
AUTORES, para avaliação imparcial.

b. TRABALHO IDENTIFICADO
i. Formato/extensão Word (Office);
ii. Nome

padronizado

como:

VSNESEB_RE_nome_do_primeiro/a

autor/a

(Exemplo:

IISNESEB_RE_AmandaSilva). Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o
evento COM O NOME DOS AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso de aprovados pela
banca avaliadora.

O Comitê Organizador encaminhará ao comitê científico para avaliação das propostas. A resposta da
avaliação será encaminhada para os e-mails cadastrados no momento da inscrição. Os resultados também
serão divulgados na página do evento. ATENÇÃO: os trabalhos que não atenderem às normas de formatação,
ou apresentarem mais de um autor e quatro coautores serão eliminados. Os textos aprovados serão
publicados nos anais do evento. Os Anais serão disponibilizados após o evento. Os autores que
apresentarem seus trabalhos como comunicação oral e/ou pôster receberão certificado de apresentação.
As apresentações serão online, em breve postaremos mais detalhes sobre o uso da plataforma.
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7. SOBRE O EVENTO

O V Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil é atualmente promovido
pela Associação de Líderes para o Desenvolvimento Sustentável, a Enactus Brasil. Enactus é uma
organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos a melhorar o mundo
através da Ação Empreendedora. A Enactus Brasil é um dos 37 países ao redor do mundo que
opera o programa Enactus. Somos uma rede de estudantes, líderes executivos e líderes
acadêmicos, onde fornecemos uma plataforma para os universitários criarem projetos de
desenvolvimento comunitário que colocam capacidade e talento das pessoas em foco. Com isso,
nossos alunos fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que transforma vidas. E a
transformação acontece dos dois lados: as pessoas que servimos e os alunos, que desenvolvem
valores para se tornarem os verdadeiros líderes do futuro.
O V Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil 2020 será transformado
em um evento virtual, portanto, ainda mais impactante e acessível a todos. As novas cirscustâncias
em que vivemos, nos coloca diante de oportunidades incriveis também: vamos poder engajar um
público maior, ainda mais representativo e diverso do que já é. Contamos com vocês para que este
desafio, transformado em sonho, se torne realidade!

8. CONTATO
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa comissão organizadora pelo e-mail
dcardoso@enactus.org, ou pelo telefone (11) 99678-8235.

