
 

 

Prêmio Universitário do Ano DSM 2020 

O estudante participante de um Time Enactus, além de seu empenho na 

universidade, se dedica voluntariamente para o desenvolvimento de projetos de 

empreendedorismo social para empoderar e melhorar as condições de vida de 

comunidades em situação de vulnerabilidade. 

A Enactus Brasil e DSM lançam o Prêmio Universitário do Ano DSM 2020, que 

tem como objetivo reconhecer os esforços do(a) Universitário(a) que mais se 

destacou ao longo do ciclo 2019-2020. A escolha será baseada no desempenho 

dos estudantes ao desenvolver a Ação Empreendedora junto ao seu Time Enactus, 

possibilitando o progresso das comunidades, enactors do Time e da própria Enactus 

no Brasil. 

Requisitos 

1. O Time Enactus do(a) Universitário(a) deverá estar ativo; 

2. O(a) Universitário(a) deverá estar registrado(a) como estudante ativo do Time 

Enactus no documento oficial da Enactus Brasil de 2020 (Active Team Sheet); 

3. O(a) Universitário(a) deverá estar devidamente matriculado(a) em sua instituição 

de ensino, como estudante da graduação ou pós-graduação; 

4. É possível concorrer ao prêmio somente um(a) estudante por Time Enactus; 

5. O Times Enactus do(a) Universitário(a) deverá ter um projeto Enactus ativo e 

este estar apto na Pré-auditoria da Enactus Brasil. 

Cronograma 

Fases Descrição Data 

Fase 1 
Indicações de estudantes por meio de formulário 24 de Junho às 18h00 

Divulgação do "Top 10" Universitários 29 de Junho 

Fase 2 
Postagens dos 10 vídeos nas mídias Enactus BR 06 de Julho 

Contabilização de acessos 11 de Julho às 14h00 

Fase 3 Escolha e divulgação do vencedor (ENEB 2020) 14 a 16 de Julho 

 

 

Metodologia de Avaliação 



 

Fase 1 – Nomeação  

A pessoa que representará o Time Enactus deverá preencher a ficha de 

inscrição, disponível em: https://enactus.tfaforms.net/372 . 

Todos os candidatos serão avaliados pela banca (formada por representantes 

da DSM e Enactus Brasil), baseando-se nos seguintes critérios: 

1. Liderança Consciente: Utilização da liderança para influenciar as pessoas 

a performarem melhor e conseguir mais resultados de impacto positivo, além 

do respeito e admiração por colegas, professores e comunidades dos 

projetos Enactus. 

2. Paixão: Busca o melhor para o Time e não poupa esforços para isso, através 

de ações concretas. 

3. Engajamento: Está engajado(a) aos valores Enactus, aos outros membros 

e projetos do Time e sua missão. 

4. Colaboração: É muito importante para o Time e atua de forma proativa na 

colaboração dentro e fora do Time Enactus. 

5. Criação de Valor: Sua performance através do trabalho e entregas possuem 

alto impacto na organização e em seus stakeholders, trazendo resultados 

positivos de impacto nas pessoas e planeta. 

Importante: Indicações até o dia 24 de Junho de 2020 às 18h00. 

A partir dessa avaliação, selecionaremos o “Top 10” Universitários. O resultado 

dessa fase será divulgado no dia 29 de Junho. 

 
Fase 2 – Vídeo e Mensagem para a rede Enactus 

 
Os 10 estudantes selecionados serão convocados a gravar um vídeo de 30 

segundos, utilizando o máximo de criatividade possível, dizendo (verbalmente) o porquê 

eles merecem ser o(a) líder estudante do ano. Além disso, os selecionados deverão 

escrever uma mensagem inspiradora (até 280 caracteres) para a rede Enactus, 

baseada em sua própria experiência Enactus. 

IMPORTANTE: Envio do vídeo e da mensagem até o dia 05 de Julho de 2020 

às 18h00. 

https://enactus.tfaforms.net/372


 

Postaremos todos os vídeos no Facebook e Instagram da Enactus Brasil no dia 06 

de Julho de 2020. Todos os vídeos serão avaliados pela banca, baseando-se nos 

seguintes critérios: 

1. Mobilização (Acesso): A força mobilizadora da pessoa, de modo a verificar 

quanto o vídeo foi acessado, considerando-se as curtidas, comentários e 

compartilhamentos no Facebook e Instagram da Enactus Brasil. 

2. Clareza: O vídeo apresenta uma proposta clara e objetiva, no qual facilmente 

se entendem os motivos apresentados para selecionar a pessoa. 

3. Desenvoltura: A pessoa demonstra habilidade em apresentar suas ideias, 

mesmo em um tempo reduzido de 30 segundos. 

4. Coerência e Alinhamento: As falas da pessoa estão alinhadas com o que 

escreveu em sua submissão, com sua performance e com os valores 

Enactus. 

  

A contabilização de acessos será feita no dia 11 de Julho, às 14h00.  

A mensagem e o vídeo (link do Google Drive) deverão ser enviados por e-mail 

para contatobr@enactus.org . 
 
 

Fase 3 – Escolha do vencedor 
 

A escolha do vencedor será baseada na submissão inicial, performance do Time 

Enactus ao longo do ciclo, vídeo e mensagem enviados.  

 

Premiação 

O(a) Universitário(a) do Ano será homenageado durante a Cerimônia de 

Premiação do Evento Nacional Enactus Brasil 2020, bem como será contemplado 

com um voucher para realização da compra de aparelho(s) eletrônico(s) que 

auxiliem em seu aprendizado e trajetória empreendedora, no valor máximo de 

R$2.500,00*. 

Observações: 

 

• Após ser selecionado, entraremos em contato para operacionalizar a 

entrega do prêmio. 

 

mailto:contatobr@enactus.org


 

*A Enactus Brasil entrará em contato com a pessoa premiada, para validar o(s) 

produto(s) eletrônico(s) que possui mais necessidade e prioridade para então a 

realização da compra.  

 

 

Contato 

 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vitor Ungari, pelo e-mail: 

vungari@enactus.org . 

mailto:vungari@enactus.org

