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Nosso Programa

C L I Q U E  A Q U I  P A R A  S E  I N S C R E V E R

O programa de mentoria tem como objetivo a troca entre um Alumnus e

Time Enactus, ou seja, um enactor que já vivenciou projetos de

empreendedorismo social, comunidades, gestão de pessoas, processos

internos/externos e desafios enfrentados pelos Times Enactus. 

Os alumni participantes receberão treinamentos da Enactus Brasil,

somando esse conhecimento com sua vivência e fazendo a diferença no

desenvolvimento de Times Enactus, aumentando o seu impacto na rede e

crescendo como profissionais.

https://enactus.tfaforms.net/408


Valores do Programa
QUESTIONAMENTOS E CONFRONTOS

O mentor não deve resolver todos os

problemas  e nem trazer todas as respostas

para os Times Enactus, mas sim fazer as

peguntas certas e confrontar o  statuos quo,

auxiliando os enactors a empreenderem a

própria trajetória. 

FEEDBACK

Criar e fomentar a cultura do Feedback  nos

Times, sempre mostrando sugestões de

melhoria, focando no amadurecimento  do Time

e desenvolvimento dos membros. 

EMPATIA

Deixar os julgamentos e ideias prontas de lado

para ouvir de fato  o que o Time está dizendo.

COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS

Será sempre uma troca  "Time <--> Mentor", de

modo que ambos aprenderão muito uns com os

outros. O Alumni teve uma vivência, trazendo

uma bagagem de experiências que agregará no

Time Enactus.



IDT*
AUXILIAR NO AUMENTO DO

IDT DO TIME ENACTUS,
TRAZENDO MAIS

MATURIDADE
ORGANIZACIONAL.

PROJETOS
COLABORAR NO AUMENTO DE

MATURIDADE E MAIOR
ALINHEMENTO DOS

PROJETOS AO NOVO
CRITÉRIO ENACTUS.

Nosso Programa
O mentor tem como objetivo trabalhar com até 2 Times em cima de dois pilares:

O mentor juntamente com o Time, deve traçar no mínimo 2 objetivos da mentoria: Um

voltado a estruturação interna do time e outro voltado a performance dos projetos.

*Índice de Desenvolvimento dos Times.



A JORNADA DA
MENTORIA

A mentoria contará com

capacitações iniciais para

nivelamento de conhecimento,

além de muita troca de

conhecimento entre os

mentores.

CAPACITAÇÕES

Para melhor acompanhamento

da performance tanto dos

mentores quanto dos Times,

realizamos uma gamificação

durante todo ciclo.

ACOMPANHAMENTO
DO PROGRAMA

O mentor é convidado a sair da

sua zona de conforto e traçar

objetivos ousados junto de

seus Times mentorados além

de trazer capacitações e

workshops para eles e para a

rede.

DESAFIOS

Após um ciclo de trabalho,

também reconhecemos toda a

dedicação de vocês com o

programa e seus Times.

CONQUISTAS

C L I Q U E  A Q U I  P A R A  S E  I N S C R E V E R

https://enactus.tfaforms.net/408


TRILHAS DE MENTORIA 

Sabemos que cada Time é singular e com isso suas

dificuldade também possuem patamares de

complexidade diferentes. 

Pensando nisso criamos a Trilha e a Pré-Trilha de

mentoria. 

Para cada uma criamos capacitações especificas de

forma a nivelar o conhecimento e auxiliar o mentor

durante sua jornada.

CAPACITAÇÕES
PRÉ-TRILHA

A Pré-Trilha é voltada para mentores que possuem Times

que entraram recentemente na nossa rede, que possuem

dificuldades estruturais mais iniciais ou até mesmo estão

iniciando projetos agora.
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TRILHA

A Trilha foi pensada para todos os mentores

independente do Time que mentora, são capacitações

com temáticas mais específicas de acordo com as dores

recorrentes da nossa rede, e também de vocês

mentores.



Trilha de Desenvolvimento

ENCONTRO 1
Alinhamento sobre o

programa.

SETEMBRO

ENCONTRO 2
Facilitação - Até onde

é o meu papel

enquanto mentor?

SETEMBRO

ENCONTRO 3
IDT - Boas práticas e

como utilizar o ETC

nessa jornada.

OUTUBRO

ENCONTRO 4
Critério Enactus -

Entendendo o novo

critério e o seu

impacto nos projetos.

OUTUBRO

ENCONTRO 5
Cultura de Feedback.

NOVEMBRO

ENCONTRO 6
Aquecimento para o

ENEB. - Como ajudar

os Times a se

prepararem.

ABRIL



Pré-Trilha de Desenvolvimento

ENCONTRO 1
Entendendo a Enactus -

 Missão, Visão e Valores e

como auxiliar Times novos.

SETEMBRO

ENCONTRO 2
Nasce um Projeto - Como

auxiliar o Time na abertura de

um novo projeto. 
OUTUBRO

ENCONTRO 3
Liga Rookie - Recomendações

e dicas para o primeiro

campeonato.

ABRIL



COMPARTILHO LOGO CRESÇO

Os mentores terão acesso a uma planilha que  irá conter

todos os objetivos que cada mentor está executando

junto de seus Times além das expertises que cada um

possui, para que seja possível realizar trocas de

conhecimento entre os mentores.

Vamos viver a riqueza da nossa rede!

CAPACITAÇÕES
TREINAMENTOS EXTRAS

Ao longo do ciclo entendemos que outras demandas

podem surgir e que não necessariamente foram

abordadas nas trilhas. Assim avaliaremos de acordo com

as demandas de vocês a necessidade de trazer

treinamentos extras.
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MESA REDONDA

Cada mentor ao longo do ciclo vai desenvolver suas

próprias técnicas de mentoria e sabemos o quão rico isso

se torna quando compartilhado. A cada 2 meses

realizaremos uma mesa redonda com temáticas

específicas para que haja troca de experiência entre os

mentores. 



ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA

FEEDBACKS 

Os momentos de feedback são um dos mais importantes

para o programa, pois são através deles que conseguimos

trazer melhorias para o nosso programa, tanto em relação

a estrutura do mesmo quanto do desempenho do mentor

e do time.

Esse são realizados com uma certa periodicidade e por

meio de formulários.

GAMIFICAÇÃO 

Será utilizado um sistema de gamificação para

acompanhar o trabalho e engajamento tanto dos

mentores quanto dos Time durante o ciclo. Sendo gerado

infográficos para que ambos acompanhem seu

desenvolvimento. 
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CHECK-POINTS

A cada 2 meses serão realizados check points para

validação do programa. Realizando possíveis

alinhamentos e pautas de acordo com as dúvidas dos

mentores.



DESAFIOS

CHEGANDO AO FINAL DA SUA JORNADA...

- Se o seu Time for competir, que tal traçar um objetivo

para ajudá-lo a ter um bom desempenho?

- E se o seu Time não for competir, que tal traçarem um

objetivo que os tirem do seu Status quo?

-O ENEB é um grande motivador dos Times, que tal

estimular o seu Time a estar presente no evento? 

CONTRIBUA PARA A REDE

Pensando na sua trajetória com certeza você aprendeu

muito. Que tal colocar todo esse conhecimento para fora?

Contribua com a criação de treinamentos e conteúdos

tanto para o seu time quanto para a nossa rede.
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TOP 5
RECONHECIMENTO NO ENEB

E UM CURSO DE LIDERANÇA*. 

CONQUISTAS
A MAIOR RECOMPENSA NÃO É O QUE GANHAMOS, E SIM O QUE
NOS TORNAMOS COM ISSO.
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TOP 1
PASSAGEM PARA A WORLD

CUP 2021.

Todos os mentores recebem certificado ao final do ciclo.

*O curso será disponibilizado com a parceria entre a Enactus Brasil e uma organização parceira.



Compromissos
Comprometer-se com a mentoria até o ENEB

2021;

Participar dos treinamento (remotos) da trilha de

mentoria;

Participar dos check points a cada 2 meses para

que possa ter alinhamento com o programa;

Auxiliar o Time no preenchimento do IDT e

também da pré-auditoria;

Fornecer feedbacks da mentoria para o Programa

Enactus.

C L I Q U E  A Q U I  P A R A  S E  I N S C R E V E R

https://enactus.tfaforms.net/408


Depoimentos
ALUMNI-MENTORES CICLO 2019-2020

CAIO BOSCO

FRANCIELLE DE
OLIVEIRA

J.L. Borges disse "Sou a soma de todos os autores que li,

todas as mulheres que amei, todas as cidades que visitei".

No Programa, consegui, não apenas contribuir pela soma das

minhas vivências (Time, Enactus e outras iniciativas), mas

também vivi coisas incríveis que somaram a mim, pessoal e

profissionalmente. Agradeço à UFPA, UFS e UFRJ, por me

permitirem mais que mentorar, ser parte  dos Times. 

Ser mentor me permitiu aplicar os conhecimentos que tive

como membro da Enactus, tendo uma intensa troca de

experiências com times em diferentes realidades. A trilha foi

cheia de desafios, o que exigiu muita organização no nosso

planejamento e uma dinâmica de trabalho focada em

aprendizados e resultados. Conheci pessoas e projetos que

me marcaram muito e que vou levar para toda a vida!



A JORNADA É
LONGA, MAS NO

FINAL TERÁ
VALIDO A PENA.. .

“


