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Prezado(a), 

Agradecemos por você querer fazer parte deste Evento Nacional Enactus Brasil 

(ENEB). Como voluntário, você vivenciará experiências inigualáveis de gestão e 

organização de um evento virtual. 

Ser voluntário em um evento que preza pela colaboração e celebração como o 

ENEB, é acreditar no propósito da Enactus, dos times, dos projetos e seus respectivos 

impactos. São em momentos como esse que fortalecemos ainda mais nossa rede, o 

que é muito valioso, e essencial para cumprirmos nossa missão. O Evento Nacional é 

uma oportunidade única de ter contato com todo o nosso programa nacional, 

stakeholders, estudantes e professores. 

O Manual de Voluntários tem o intuito de orientá-lo quanto aos procedimentos 

de seleção de voluntários e prepará-lo para este papel tão importante do Evento 

Nacional Enactus Brasil 2020. 

Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas, questionamentos ou 

solicitações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

Dianne Cardoso 

Gerente Financeira & Administrativa da Enactus Brasil 

+55 11 99678-8235 

dcardoso@enactus.org 

mailto:dcardoso@enactus.org


Sobre o Evento Nacional Enactus Brasil 

 
 

Todos os anos, estudantes, acadêmicos, empresários, empreendedores, agentes 

do governo e líderes de organizações do Brasil inteiro se reúnem no Evento Nacional 

Enactus Brasil para mostrar como a ação empreendedora e a inovação compartilhada 

estão transformando vidas e criando uma realidade melhor para todos nós. 

Nosso Evento Nacional é um encontro exclusivo e oferece a oportunidade aos 

líderes nacionais do presente e do futuro de ver como as ideias estão sendo 

transformadas em ação bem como vivenciar três dias inesquecíveis de colaboração, 

competição, celebração e inovação. 

COLABORAÇÃO - Desafie o status-quo de líderes que pensam e aproveite 

uma conversa interativa com um grupo seleto de líderes nacionais que fazem 

acontecer: Através de diversas perspectivas, nos concentramos no poder positivo dos 

negócios, da inovação e da ação empresarial para tratar das questões mais 

importantes que afetam o Brasil e o mundo. A energia criada quando os líderes de 

negócios nacionais se cruzam com os estudantes inovadores irá alimentar a sua 

experiência, motivar a mudança pessoal e impulsionar novas ideias. 

COMPETIÇÃO - Experimente como as ideias compartilhadas estão 

alimentando a inovação e impulsionando o impacto nacional: Esta competição 

nacional reúne mais de 100 universidades de todo o Brasil. Dessas, 41 competirão para 

chegar ao título de Campeão Nacional. Cada equipe tem 12 minutos para mostrar seus 

projetos que não só estão fazendo a diferença no Brasil, mas estão criando carreiras, 

gerando inovação nos negócios e entregando um impacto social por todo o território 

brasileiro. Esses projetos são avaliados por executivos, atuando como juízes, que 

determinam qual a equipe representará o Brasil na Enactus World Cup. 

CELEBRAÇÃO - Celebre a diversidade cultural, de ideias e a sinergia 

entre gerações de lideranças: Ao longo do Evento Nacional, os participantes 

vivenciam a emoção e a paixão de estarem reunidos com outras pessoas que estão 

pessoalmente investindo uns nos outros e mudando vidas a partir do seu trabalho. 

Reúnem-se para reconhecer, incentivar e comemorar as infinitas possibilidades do 

progresso humano real. 

INOVAÇÃO - Aprecie as ideias e cases através de artigos publicados no 

Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social: Durante o Evento Nacional, os 

acadêmicos e professores tem a oportunidade de expor trabalhos técnico científicos no 

Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil. O conteúdo é pautado 

no conhecimento empírico, com resultados relevantes para as comunidades e regiões 

nos quais os trabalhos foram desenvolvidos. 



Evento Nacional Enactus Brasil 2020: 

• Período: 14,15 e 16 de julho de 2020; 

• Horário: Das 12h às 20h; 

• O evento será online. 

Visto que se trata de um evento totalmente virtual e com equipes trabalhando de 

forma remota, a estabilidade da internet será um fator importante para o papel do 

voluntário. 



Impacto Enactus no Brasil 



 

Segundo a definição da Organização das Nações Unidas (ONU) voluntário é “o 

jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e espírito cívico, dedica parte do 

seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou 

não, de bem-estar social ou outros campos.” De certa forma essa definição nos remete 

a palavra “satisfação”. O trabalho voluntário gera uma realização pessoal, um bem- 

estar interior originado do prazer de servir e auxiliar o próximo. 

O Evento Nacional Enactus Brasil proporciona grandes experiências de 

desenvolvimento, aprendizado, networking e, o mais importante, a sensação de 

satisfação po estar contribuindo para um evento, onde são apresentados resultados de 

um ciclo inteiro de impacto em comunidades vulneráveis. 
 

 

Os voluntários, são peças-chave, na execução das atividades com maestria e 

eficiência. O evento, conta com áreas de atuações diversas. Abaixo estão listadas 

algumas das responsabilidades e funções de um membro voluntário nas equipes: 

I. Gestão de Competição 

Verifica se todos os times seguiram seu texto em relação a sua 

apresentação e dados apresentados. Auxilia a experiência da 

competição no momento Watch Party. Responsável pela devolutiva de 

feedbacks dos jurados para os times competidores. 

II. Gestão de Juízes 

Acompanha a orientação dos juízes de abertura, semifinal, final e Liga 

Rookie, além de auxiliar os jurados durante sua experiência no Launchpad6. 

(Caso algum juiz confirmado não esteja logado na plataforma até as 14h, 

entrarão em contato). Auxiliam a recepção e tratamento dos juízes durante 

as rodadas de competição.Serão um “termômetro” em relação a experiência 

do jurados e possíveis desafios. 

III. V SNESEB ( Simpósio Enactus Brasil) 

Assessora as apresentações dos pôsteres, cases e artigos. Orienta os 

professores para avaliações/ feedbacks e os autores sobre as 

comunicações orais. Responsável pelo Instagram do Simpósio e 

gerenciamento da Plataforma Even3. 

IV. MarkCom e Mídias 

Auxilia na verificação de qualidade das transmissões ao vivo, tomadas 

no Facebook. Acompanha a imprensa a distância. Pré- evento: Auxiliam 

os times Enactus na divulgação do evento nas próprias mídias e veículos 

locais de comunicação. 

Facilitação da Integração Offline/ Online dos participantes vivenciando o 

evento em suas casas e postando suas experiências. 

V. Engajamento 

Auxiliarão na divulgação para os enactors participarem dos momentos 

Sobre o voluntariado 



do ENEB, nos momentos de Benchmark e interação entre os Times. 

Poderão intermediar as conversas, visando que flua um bate-papo. Além 

disso, serão as pessoas que incitarão os engajamentos, caso não haja 

perguntas ou interações em determinado momento do evento. 

VI. Enactus National Party 

Auxilia na organização da “After Party”- Online, convite de atrações e 

monitora a experiência dos participantes. 
 

O voluntário estará em contato direto na execução atividades cruciais para o 

êxito do Evento Nacional Enactus Brasil. O perfil esperado é: 

a) Não ser membro Enactus ativo; 

b) Ter disponibilidade para participar do treinamento oferecido pela Enactus 

Brasil; 

c) Ser proativo e engajado nasatividades; 

d) Saber trabalhar em equipe; 

e) Saber falar em Público; 

f) Anseio por novos desafios; 

g) Humildade; 

h) Disponível para exercer as atividades propostas; 

i) Comprometido; 

j) Resiliente; 

k) Participativo; 

l) Respeitoso. 
 
 
 

Tendo em vista que o Evento Nacional da Enactus Brasil, ocorrerá online, é de 

suma importância possuir uma estabilidade na conexão da Internet. 

Os voluntários executarão suas respectivas atividades da sua própria residência. 

A Enactus Brasil não disponibilizará pacotes de dados ou contratará internet aos 

voluntários. 

Os voluntários receberão da Enactus Brasil certificado de participação e 

Organização de Evento. Produzimos o maior Evento de Empreendedorismo Social da 

América Latina. 



 

Os interessados deverão se inscrever a partir de 26 de junho de 2020 a 5 de julho 

de 2020 através do link https://enactus.tfaforms.net/379 

O cronograma das atividades foi dividido da seguinte forma: 
 
 
 

Etapas Atividades Data 

1ᵃ Etapa Inscrições 26 de junho até 23h59 min do dia 05 de julho 

2ᵃ Etapa Entrevistas 
06 a 08 de julho (serão realizadas por ligações 

ou Microsoft Teams) 

3ᵃ Etapa Anúncio dos 
voluntários 

08 de julho 

4ᵃ Etapa 
Treinamento dos 

voluntários 

11 de julho 

5ᵃ Etapa Evento 14, 15 e 16 de julho 



 

 

Ser voluntário no Evento Nacional Enactus Brasil é uma experiência marcante de 

aprendizado e colaboração. Seguem abaixo depoimentos da Kherollyn Alencar, 

Matheus Cavalcanti e Thais Vieira, voluntários do ENEB 2019 que ocorreu em São 

Paulo- SP. 

 

  
 

Obs: Kherollyn participou como voluntária do ENEB, mediante Termo de Autorização dos 
seus responsaveís.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

“Participei como voluntária do ENEB pela 

primeira vez no ano de 2019 com apenas 17 

anos, foi uma experiência incrível, onde 

pude aprender com inúmeras pessoas de 

diferentes estados o valor do conhecimento 

e dedicação, além disso, contei com uma 

equipe de voluntários que confiaram em 

mim, me designando diversas tarefas, onde 

descobri novas habilidades, além disso, fiz 

amizades que guardo no peito até hoje.” 

Kherollyn Alencar 

"Sabe aquela sensação de quando 

entramos no Time e fazemos aquele 

amigo que é pra vida inteira? Como 

voluntário no ENEB em 2019 não foi 

diferente, conheci pessoas incríveis que 

levarei para sempre. Consegui me 

destacar em entrevistas de emprego por 

ter tido experiência em condução de 

eventos. Foi uma oportunidade ímpar ter 

participar desse momento tão valioso para 

a ENACTUS" 

M
Matheus Cavalcanti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sobrenatural e insano! São duas palavras que escolhi 

para tentar definir a minha vivência no ENEB 2019. Ainda 

não havia passado por uma experiência desse porte que 

fora milimetricamente pensada. Após alguns anos 

participando como estudante, alumni, etc (uma mera 

telespectadora), decidi que, ano passado, finalmente, 

colaboraria de uma forma diferente. Ser voluntária no 

maior evento de empreendedorismo social da América 

Latina não é fácil. Toda semana era uma call diferente. O 

medo de errar me fazia sempre questionar diversas 

coisas, visava dar o meu melhor a cada etapa. Com o 

passar dos anos, respeito e admiro ainda mais esse time 

da Enactus Brasil, porque agora sei que não é nada fácil 

(como muitos imaginam). Aprender a desenvolver a 

habilidade para conduzir uma situação não tão agradável, 

da melhor maneira possível, é rotineiro. Entretanto, isso 

tudo torna-se irrisório perto da gratidão e sensação de 

dever cumprido ao final de todo o processo. Foram dias 

intensos e inexplicavelmente maravilhosos. Foi 

cansativo? SIM! Participaria de novo? Com toda certeza! 

Me envolver diretamente no processo, me vez refletir o 

quão importante é planejar (ter plano A, B, C, D,...). 

Estreitar laços e conhecer pessoas amáveis ao longo do 

rito é formidável e fecha o combo. O ENEB consegue, de 

uma forma segura e intensa, nos proporcionar tudo em 

pouquíssimos dias. No mais...Câmbio, desligo!” 

Thais Vieira 
 



CONTATO 

. 
 

Será inaceitável qualquer comportamento inadequado ou inconsistente com o 

Código de Conduta Enactus e difamar o perfil de um estudante Enactus e como 

consequência da Enactus. A Enactus Brasil se reserva do direito de definir que 

comportamento não está de acordo e considera inaceitável, mas convém notar que isso 

inclui, mas não está limitado: ao uso de linguagem chula; à agressão física; à 

intoxicação; ao assédio; à difamação de outras equipes, Juízes, convidados, staffs 

terceirizadosou da Enactus. Caso haja mau comportamento pela parte dos voluntários 

será proibida a participação no Evento. 
 
 
 

Dianne Cardoso 

Gerente Financeira & Administrativa da Enactus Brasil 

 
+55 11 99678-8235 

dcardoso@enactus.org 

mailto:dcardoso@enactus.org

