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BEM-VINDO(A) 
AO MANUAL DOS TIMES ENACTUS  

 
2020-21 vem trazendo uma mudança radical para a Enactus e para o mundo ... entre 
uma pandemia global, crises financeiras e vozes crescentes por igualdade, uma coisa 
se tornou abundantemente clara - nossa missão Enactus nunca foi tão importante. 
 
Como cidadãos globais, inovadores e empreendedores sociais, esta é a nossa hora de 
crescer. É nossa hora de nos conectarmos e criarmos um mundo melhor e mais 
sustentável. Nossos valores de integridade, paixão, inovação e colaboração são a base 
para ver oportunidades e liderar mudanças.  
 
Os líderes estudantes da Enactus estão na linha de frente da inclusão e recuperação 
econômica. Embora o futuro traga novas inovações, gamificação, educação e 
conteúdo online atraentes, o aprendizado experimental e o trabalho seguro em 
comunidades são mais críticos do que nunca. 
 
Este ano, no Manual dos Times, adicionamos algumas dicas e práticas recomendadas 
para 
apoiar sua saúde e segurança. Você verá isso: por toda parte. Compartilhe-o com suas 
equipes como um lembrete para ser inteligente com seu coração e trabalhar por uma 
saúde melhor no planeta. Se você tiver qualquer pergunta ou preocupação sobre 
segurança, consulte as autoridades de saúde locais e sinta-se à vontade para entrar 
em contato com o gerente do programa de seu escritório local da Enactus. Você 
também pode entrar em contato com globalprograms@enactus.org  
 
A Enactus está aqui para você, e este ano, verifique as novas oportunidades em 
plus.enactus.org colabore com outros estudantes de outras universidades e países, 
participe das corridas mundiais, o 77 second Film Festival e compartilhe suas histórias 
de paixão e propósito com o mundo! 
 
Obrigado por todo o excelente trabalho que você faz, vamos colaborar e criar algo 
ótimo juntos. 
  
 
 
 
 

 
Terry Torok  
Chief Innovation Officer
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COMO UTILIZAR 

ESTE MANUAL 
 

Recrutamento 

Use a primeira parte deste manual para compartilhar os 
propósitos da Enactus com os membros dos times e 
apoiadores em potencial. A seção “Bem-vindo à 
Enactus” traz ótimos recursos para explicar quem nós 
somos e como mudamos o mundo. Compartilhe essa 
seção com a sua administração ou com os apoiadores 
do time para explicar o que é uma “ação 
empreendedora” e ganhar uma perspectiva global do 
programa. 
 
Treinamento 

Os estudantes Enactus podem questionar como os 
times Enactus conseguem se organizar de forma bem-
sucedida, planejar projetos que realmente melhoram as 
condições de vida das pessoas e buscar fontes de 
financiamento. As seções “Desenvolvimento do time” e 
“Gerenciamento de projetos” irão ajudar os estudantes 
que estão começando ou retornando a analisar o 
processo de estruturação de seu time e de 
planejamento de projetos. Dicas úteis e explicações 
aprofundadas asseguram o sucesso de seu time na 
promoção do progresso. 
 
Você está preparado para contar como o seu time está 
transformando vidas e promovendo o progresso 
através da ação empreendedora no campeonato 
nacional? Então, confira a seção “Preparando-se para o 
campeonato” para maximizar seus preparativos. 
 
Recursos 

Na última parte do manual, você encontrará 
importantes formulários, modelos e informações legais 
necessários para o ciclo Enactus.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 PARTE 1: 

BEM-VINDOS 
À ENACTUS 
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Vivemos nossos 
valores de paixão, 
inovação, integridade 
e colaboração em 
tudo o que fazemos. 

 
Entrepreneurial (Empreendedor) – promovendo 

inovação nos negócios com integridade e 

paixão. 

 
Action (Ação) – a experiência do impacto 

social estimula empreendimentos sociais. 

 
Us (Nós) – líderes estudantis, acadêmicos e 

líderes de negócios empenhados a criar 

juntos um mundo melhor.

Estudantes Enactus são: 

 

 

• Empreendedores 

 

 

• Orientados por valores 

 

 

• Inovadores sociais 
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NOSSA VISÃO 
Criar um mundo melhor e mais sustentável. 

 
 
 

NOSSA MISSÃO 
Engajar a próxima geração de líderes empreendedores a 

utilizarem inovação e princípios de negócios para melhorar 

o mundo. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Enactus, uma organização sem fins lucrativos 501 (c) (3), é a maior plataforma de 
aprendizagem experiencial dedicada a criar um mundo melhor enquanto desenvolve a 
próxima geração de líderes empreendedores e inovadores sociais. Uma rede global de 
executivos, acadêmicos e líderes estudantis unidos por uma visão para criar um mundo 
melhor e mais sustentável, a organização também fornece uma plataforma para que os 
estudantes desenvolvam habilidades de liderança enquanto trabalham com empresas 
líderes em todo o mundo. 
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COMO TRABALHAMOS 
 
 

2. Desenvolvimento do Time. 

A partir do compartilhamento de ideias, 
das ferramentas de treinamento e dos 
eventos de liderança, nós construímos 
habilidades para maximizar nosso 
impacto nos estudantes e no mundo. 

 
1. Estabelecimento do programa. 

Nós apoiamos o recrutamento de 
estudantes e o engajamento da 
equipe da universidade, 
conselheiros de negócios em 
mais de 1.730 campi em 37 
países.

 

3. Orientação colaborativa. Os 
Times participam de avaliações 
de necessidades e encontros de 
troca de ideias para os projetos 
de impacto comunitário local e 
internacional. 

 
 
 
 
 
 

SUPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

AOS ESTUDANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. Excelência nos campeonatos 

Em eventos nacionais e internacionais, os 
Times colaboram, geram inovação, 
provam impacto e se conectam com 
líderes de negócios mundiais. 

4. Ação Empreendedora 

Estudantes usam a inovação de 
negócios para melhorar as 
condições de vida e possibilitar o 
progresso humano. 

360º 
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IMPACTO MUNDIAL POR 
ESTUDANTES COMO VOCÊ 

 
 
 
  

PAÍSES UNIVERSIDADES 

ESTUDANTES 
ANUALMENTE 

HORAS VOLUNTARIADAS 
ANUALMENTE 

ORGANIZAÇÕES  
PARCEIRAS PESSOAS DIRETAMENTE 

IMPACTADAS ANUALMENTE 

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL EM PROGRESSO 

ENACTUS  
WORLD CUP 
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NOVOS NEGÓCIOS  
CRIADOS 

NOVOS EMPREGOS 
CRIADOS 

PESSOAS COM ACESSO A 
MELHORES SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

PESSOAS COM ACESSO À 
ÁGUA LIMPA/SANEAMENTO 

TONELADAS DE RESÍDUOS 
EVITADOS TONELADAS DE CO2 EVITADOS 

PESSOAS COM ACESSO À 
ALIMENTAÇÃO MAIS 
SAUDÁVEL 

VALOR ECONÔMICO CRIADO 
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ENACTUS NO MUNDO 
 

 
 
 
 

 

 

35 PAÍSES 
 
 

África do Sul 

Alemanha 

Austrália 

Azerbaijão 

Bélgica 

Brasil 

Canadá 

 
Cazaquistão 

China 

Coréia Egito 

Estados 

Unidos  

Filipinas 

França 

Gana 

 
Guatemala 

Holanda 

Índia 

Irlanda 

Itália 

Marrocos 

México 

 
Nigéria 

Polônia 

Porto Rico 

Quênia 

Quirguistão 

Reino Unido 

Rússia 

Senegal 

 

 
Suazilândia 

Tajiquistão  

Tunísia 

Ucrânia 

Zimbábue

UCRÂNIA 

BÉLGICA 
HOLANDA 

REINO UNIDO 

CANADÁ 

POLÔNIA 

AZERBAIJÃO RÚSSIA 
IRLANDA 
 

FRANÇA 

ESTADOS UNIDOS 

ALEMANHA 

ITÁLIA 
TUNÍSIA 

MARROCOS 

CAZAQUISTÃO 
QUIRGUISTÃO 

TAJIQUISTÃO CORÉIA 

MÉXICO EGITO CHINA 

PORTO RICO 
GUATEMALA ÍNDIA 

SENEGAL 

GANA 

FILIPINAS 

NIGÉRIA 

QUÊNIA 

BRASIL 

ZIMBÁBUE 

ÁFRICA DO SUL SUAZILÂNDIA 
AUSTRÁLIA 
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PARTE 2: 

DESENVOLVIMENTO   

DO TIME 
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DESENVOLVENDO MISSÃO, 

METAS E OBJETIVOS 
 

Existem poucas regras que regem as atividades individuais 
da equipe. Essa flexibilidade permite que cada equipe se 
estruture e planeje projetos que melhor atendam às 
necessidades de seus membros, aos professores e 
administradores da instituição e à comunidade a que serve. 
Os Times têm total discrição para adotar políticas ou 
procedimentos para sua própria operação além dos 
descritos no Manual da Equipe. Essa liberdade geralmente 
leva os membros da equipe a perguntar: "Qual é a melhor 
maneira de operar nossa equipe?" 

Dada a flexibilidade que cada universidade tem para 
implementar um time Enactus em seu campus, o 
desenvolvimento de uma missão é um passo importante 
que os novos times Enactus devem considerar. Para os 
times veteranos, esse exercício irá energizar e reorganizar 
esforços. 

Uma missão não é um slogan! Escrita corretamente, sua 
missão deve fornecer uma perspectiva para a tomada de 
decisões importantes, como quais projetos desenvolver, 
qual público-alvo, quais os impactos que pretendem 
alcançar com os projetos implementados e quais membros 
da comunidade buscar para serem parceiros dos projetos 
do time. 

O desenvolvimento de uma missão é o primeiro passo para 
o estabelecimento da identidade do time, pois deve ser o 
principal meio pelo qual você comunica o propósito da sua 
equipe e inspira o comprometimento dos membros 
internos, parceiros e colaboradores. 

Dada a natureza única de cada faculdade ou universidade, 
tente desenvolver a sua missão de forma consistente com 
os valores refletidos na missão da própria instituição. 

 
Exemplos de missões de Times Enactus 

• Engajar estudantes da [inserir nome do Time] a 

utilizarem o empreendedorismo e inovação para 

melhorar o mundo. Nós focamos no aprendizado 

na prática, que potencializa o crescimento pessoal 

e desenvolvimento profissionais dos nossos 

membros através da criação de projetos que 

beneficiam nossa comunidade e o mundo. 

• Melhorar a vida de pessoas em nossa comunidade 

através de parcerias e iniciativas inovadores para 

criar um mundo melhor e mais sustentável, 

impactando pessoas, planeta e prosperidade. 

 

Comunicar os valores da equipe é uma 
oportunidade de envolver e unir todos os 
membros da sua equipe. Os valores da Enactus 
são Integridade, Paixão, Inovação e 
Colaboração. Como uma equipe, você pode 
optar por adicionar um quinto ou 
possivelmente um sexto valor que seja 
exclusivo de sua equipe e alinhado com sua 
missão. Os valores da equipe não apenas 
ajudam a unir sua equipe e guiar suas ações, 
mas também o alinham com as equipes 
Enactus em todo o mundo que compartilham 
seus mesmos valores. 

 

 
 

Principais ideias 

• Veja os exemplos de missão das 
organizações de sucesso ao redor do mundo. 

• Trabalhe com o aspecto amplo da Enactus e 
da sua instituição. 

• Mantenha uma linguagem simples. 
• Escreva uma missão que definia claramente 

porque o Time existe. 
• Reflita com base em sua missão quando 

tomar decisões de projetos 
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RECRUTANDO ESTUDANTES 
 

A Enactus é uma comunidade de pessoas comprometidas a fazer do progresso humano nosso negócio. Quanto 
mais estudantes participam de um time Enactus, mais experiências transformadoras são criadas e mais vidas 
são mudadas. Participar da Enactus não está limitado aos estudantes da área de negócios. O time deve fazer 
esforços para ser multidisciplinar. Membros de diferentes cursos trarão novas perspectivas e valiosas 
habilidades para o time. 

Instituições de ensino são ambientes dinâmicos. Todos os anos, estudantes Enactus se formam enquanto 
outros estudantes iniciam a sua jornada na educação superior. Essa mudança constante significa que o 
recrutamento de novos estudantes para o time é uma tarefa que nunca termina e que exige atenção constante. 
Sua estratégia deve implicar nas ações a serem tomadas durante todo o programa de um ano para engajar 
novos estudantes. 
 
Para ajudar os times em seus recrutamentos, a Enactus lançou uma campanha global que o time pode 
implementar em seu campus. Acesse enactus.org/seeopportunity/take-action/on-your-campus para aprender 
mais sobre a campanha e fazer o download completo do material de recrutamento e recursos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO 

TIME 

Papéis 

Professor Conselheiro 

Muito mais do que um professor, o Professor 
Conselheiro exerce os papéis de treinador, mentor, 
conselheiro de carreira e amigo, tendo atividades que 
vão desde motivar o time até ajudar os estudantes a 
escrever os seus currículos. 
Os Professores Conselheiros servem como recursos 
confiáveis de aconselhamento quando surgirem 
oportunidades de carreira e forem fazer a transição 
para o mercado de trabalho. Muitos estudantes 
Enactus relatam que as amizades desenvolvidas com 
os seus conselheiros duram muito além de seus anos 
de universidade/faculdade, e eles consideram seus 
conselheiros algumas das pessoas que mais 
impactaram suas vidas. 

Business Advisory Board 

O BAB - Business Advisory Board (Conselho Consultivo 
de Negócios) é um grande recurso de orientação para 
o seu time. Eles podem fornecer aconselhamento para 
o seu time, conselho em projetos, apresentar o seu 
time para outros líderes na comunidade, facilitar o 
acesso aos recursos necessários e fazer críticas de  

suas apresentações antes da competição. 
Cada time pode decidir quem convidar para seu 
Conselho Consultivo de Negócios, mas seguem 
algumas sugestões: membros alumni do time, 
organizações Enactus com presença em sua 
comunidade, organizações de líderes, organizações 
cívicas ou educacionais em sua comunidade, membros 
de imprensa. 

Alumni 

Ao desenvolver o seu time, a inclusão de membros 
alumni é uma área de grande potencial que muitas 
vezes não é aproveitada. Um alumnus da Enactus pode 
ser de grande valia para qualquer time. 

Convide-o para ser um palestrante convidado, recrute-
o para ser um membro do BAB ou envolva-o em seus 
projetos comunitários. O alumnus também pode 
fornecer um feedback valioso sobre seus planos para o 
próximo ano e para a apresentação da sua equipe para 
competição. Membros alumni que se formaram há 
vários anos também são mentores em potencial para 
os membros atuais da equipe, por isso, certifique-se de 
mantê-los informados e engajados. 

Você será um estudante Enactus por um breve período 
de sua vida, mas você continuará sendo um Enactor e 
poderá se conectar com outros ex-alunos e alunos em 
todo o mundo para construir amizades fortes e 
melhores comunidades de negócios.

Lembre-se de seguir as regras e regulamentos locais de saúde ao conduzir eventos de 
recrutamento. Tome precauções extras de saúde, lave as mãos com frequência, use máscaras 
conforme necessário, evite o contato pessoal próximo para proteger a saúde de seus colegas 
de equipe, família e comunidade. 
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Seus professores conselheiros docente, conselho de 
negócios e ex-estudantes podem apoiá-lo na construção 
de sua equipe. É importante aprender sobre as paixões e 
habilidades dos membros, além de saber onde cada um 
precisa de apoio. Determine como cada pode 
desempenhar melhor uma função e como trabalhar juntos 
de forma eficaz. Estabeleça seu método de comunicação e 
frequência de encontros - seja online ou pessoalmente. 
Trabalhe a inclusão e a diversidade para construir uma 
equipe forte. Mantenha seus valores essenciais em mente 
e em todas as suas ações, incluindo integridade, paixão, 
inovação e colaboração.  
 
Estudantes novos 
Bem-vindos a Enactus! Você está prestes a iniciar um novo 
capítulo divertido e empolgante de sua vida estudantil. 
1. Para começar 

• Familiarize-se com os conceitos básicos da Enactus 
• Conheça seus colegas – com quem você estará 

trabalhando este ano? 
• Descubra qual será o seu papel no Time, O que será 

esperado de você este ano? 
• Encontro um mentor/estudantes com mais experiência 

em seu Time para ajudá-lo a aprender o básico sobre os 
projetos e a dinâmica do Time em geral. 

2. Assumindo um projeto existente? 

• Certifique-se de fazer uma transição suave com o 
seu predecessor 

• Reveja como o seu projeto irá atender aos critérios 
de avaliação 

• Conheça os beneficiários de seu projeto e seus 
parceiros – envie um e-mail de apresentação 

• Defina metas claras para o projeto este ano 
• Crie um plano de ação 

 
Estudantes experientes 
Ter “experiência” é sinônimo de ter conhecimento, 
habilidades, qualificações e proficiência. Como um 
estudante Enactus experiente, você faz parte da maioria 
vital da comunidade de estudantes Enactus e tem um 
papel importante, tanto como mentor, quanto como 
modelo para novos estudantes e possíveis líderes de times 
futuros. 
1. Seu papel 

• Ajudar no recrutamento e na orientação de 
estudantes. Se você for parte da Enactus em sua 
universidade por um ano ou mais, sua experiência 
pessoal servirá como um valioso exemplo para 
novos estudantes. 

• Você é o cérebro e as mãos dos seus projetos! 
Com conhecimento suficiente do critério de 
avaliação, seus projetos, competências e ideias 
ajudam a solidificar o programa em sua 
universidade. 

2. Pense em 

• Ser a energia do seu time: motive o time, 
especialmente os novos estudantes e ajude os 
líderes de time a engajar todos os membros. 
Lembre-se: a Enactus também é para se divertir! 

• Contribuir com criatividade: fique de olho para 
oportunidades de mostrar suas habilidades 
especiais. Lembre-se: você é um potencial líder de  

• Time/coordenador de projeto. Exercite sua liderança 
ao ajudar a liderar o seu time e consolidar o seu 
conhecimento sobre a Enactus. 

• Participar de eventos de treinamento: contate o seu 
Coordenador de Programa local frequentemente e 
mantenha-se informado sobre eventos de 
treinamento. Seja proativo e participe de quantos você 
puder. Aproveite toda 
oportunidade de apresentar, discutir ou resolver 
questionamentos. 

• Competição: pense em compartilhar sua experiência 
em competições com os membros do seu time de 
apresentação. Sendo um estudante experiente, tente 
participar ativamente na confecção do Relatório Anual 
e da Apresentação do Campeonato. Utilize essa 
oportunidade para fazer contatos e participar em 
fóruns profissionais. 

Líderes do Time 
Ser um líder do time significa ser responsável pelo 
sucesso geral do time, incluindo a liderança de diferentes 
grupos de projetos e também ter a certeza de que seu time 
está propriamente estruturado e em funcionamento. Ao 
ser um líder de time, é aconselhável que você não participe 
em um time de projeto, pois você já terá bastante trabalho 
com a coordenação geral do seu time. O líder do time serve 
de ponte de comunicação entre o Professor Conselheiro, a 
administração da universidade, o Conselho Consultivo de 
Negócios e o resto do time. O líder é também é o principal 
contato com o escritório local da Enactus. 
1. Primeiros passos 

• Se familiarize com a estrutura existente do time. Quais 
são as responsabilidades de cada um em seu time? 

• Desenvolva um calendário de reuniões para o time e 
para o conselho. 

• Organize um evento social para que todos se 
conheçam e para desenvolver um espírito coletivo 
entre os membros. 

2. Pense em 

• Encontrar um mentor – procure um mentor que possa 
ajudá-lo na tarefa de líder. Um mentor é alguém que 
servirá como um conselheiro, compartilhando 
experiência e ajudando-o a desenvolver habilidades de 
liderança. 

• Compartilhar boas práticas – maximize os seus 
contatos locais e internacionais. Conecte-se com 
outros líderes de time local, nacional e 
internacionalmente para compartilhar ideias e histórias 
de sucesso. Acesse a página da Enactus no Facebook 
para se conectar com outros líderes de time ao redor 
do mundo. 

• Aprender a delegar! Este ano será corrido e você terá 
muita coisa em suas mãos. Confie nos seus colegas e 
divida responsabilidades para o sucesso do time. 

• Desenvolver um plano de ação para você e para o seu 
time como um todo. 

• Preparar um plano de sucessão com alguns meses de 
antecedência, antes do final do ciclo para assegurar 
uma transição tranquila ao seu sucessor. 
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APOIO INSTITUCIONAL 
 

Ter o apoio de sua instituição e administração é crucial 
para o sucesso de seu time Enactus. Os administradores 
controlam os recursos da instituição e definem como eles 
são alocados. Obter o apoio da instituição e da 
administração pode aumentar as chances de seu time 
receber recursos. 

Lembre-se de que captação de recursos não é o único 
apoio que sua instituição e administração podem fornecer. 
Existem muitas oportunidades para a sua instituição e 
administração apoiarem seu time Enactus, alocando 
recursos como: 

• Tempo pessoal dos administradores 
• Impressões e recursos materiais 
• Acesso à universidade e a redes de relacionamentos da 

comunidade 
• Captação de recursos para projetos, viagens e/ou 

atividades do time 
• Escritório ou sala para o time 
• Material para Professores Conselheiros 
• Créditos extras por participar da Enactus 

 
Tenha em mente que os recursos são limitados em todos 
os campi universitários. Nunca assuma que os recursos 
citados acima estão disponíveis para o seu time Enactus. 
O único modo de saber verdadeiramente a disponibilidade 
deles é perguntando. 

 
Obtendo apoio 

Apoio institucional é mais facilmente obtido construindo 
relações com os administradores. É importante identificar 
os indivíduos de influência no campus que tenham a 
habilidade de alocar recursos para o seu time. 
Desenvolver uma argumentação específica para os 
administradores é vital para conseguir o apoio deles. 
Primeiramente, descubra o que o seu time Enactus pode 
fazer para a instituição e a administração. Descreva o seu 
Time Enactus como uma solução para um problema que 
eles estão enfrentando e claramente explique como o time 
pode contribuir.  

Identifique atividades atuais e futuras do seu time 
Enactus que estejam alinhadas com os objetivos da 
administração. Seja proativo ao desenvolver uma relação, 
colocando-os para se envolverem ativamente. Por 
exemplo, peça aos seus administradores para: 

• Ser membro do seu Conselho Consultivo de Negócios 
• Participar de reuniões do time Enactus 
• Participar em projetos Enactus 
• Criticar e dar sugestões sobre a sua apresentação antes 

da finalização 
• Participar de eventos oficiais da Enactus, como 

conferências de treinamentos e competições 
 

Administradores ativamente engajados com o seu time 
Enactus estarão mais abertos a ver os benefícios que ele 
traz para a instituição. 

 
Lembrete: É obrigatório que todos os times 
competidores tenham seu Relatório Anual revisado por 
um administrador da instituição de ensino e tenham a 
assinatura dele no Project Verification Form como forma 
de validar e mostrar conhecimento sobre os projetos do 
time. 

Nota da Enactus Brasil: Uma parte importante para a 
oficialização do Time perante a instituição de ensino e a 
Enactus Brasil é a assinatura do Memorando de 
entendimentos. Consulte seu Coordenador de Programa 
para saber sobre a situação do Memorando de seu Time.

 
 

 

Principais ideias 

• Determine como o seu time Enactus pode beneficiar a sua instituição e administração 

• Crie um discurso que claramente explique como o time pode contribuir com os objetivos institucionais 

• Mantenha os administradores informados sobre o que é importante para eles 

• Inclua os administradores nas reuniões do time, projetos e eventos Enactus 

• Lembre-se de que um administrador deve assinar o Project Verification Form do seu time 

• Utilize o Guia de Boas Práticas disponível no Enactus Training Center: http://www.enactus.org.br

Lembre-se sempre da saúde e segurança dos 
membros de sua equipe e das comunidades ao 
planejar reuniões de equipe e eventos. Busque por 
formas inovadoras de conduzir encontros virtuais. 
 
Não se esqueça de envolver os membros da equipe 
que podem ter sido deslocados pela pandemia e 
podem estar participando da universidade de um 
local remoto. 
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METAS, AÇÕES, ESTRATÉGIA E  

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
 

Depois que sua equipe se organizar e se alinhar com a 
missão e os valores, você estabelecerá suas metas e 
objetivos, determinará a estratégia para cumprir essas metas 
e, em seguida, buscará recursos, apoio e financiamento para 
ajudar a cumprir essas metas. 
 
METAS 
Uma meta é um resultado final que você deseja alcançar. É 
tipicamente uma ideia geral e abrangente expressa de forma 
clara e concisa. Uma meta é o objetivo de um projeto em 
termos do que deve ser realizado. Metas são freqüentemente 
expressas como uma única frase que especifica o resultado 
desejado, normalmente é escrito com uma data prevista para 
atingir a meta. Metas são declarações gerais e amplas 
destinadas a uma equipe inteira. 
 
AÇÕES 
As ações são as etapas que você planeja realizar para atingir 
sua(s) meta(s). Em outras palavras, eles são as partes 
menores e mais realizáveis de uma meta, ou os meios pelos 
quais uma meta é atingida. As ações são limitadas no tempo 
e têm prazos mais imediatos do que as metas. As ações 
ajudam os membros da equipe a manter o foco e manter o 
ímpeto em direção às metas. Elas são individuais e 
geralmente específicos para membros individuais da equipe. 
Ações servem para atingir metas. 
 
ESTRATÉGIA 
Uma estratégia é um plano de ação que descreve COMO cada 
indivíduo ou equipe trabalhará em direção a um objetivo 
claramente definido. A estratégia é utilizada para atingir o 
objetivo e pode mudar de acordo com a necessidade. O 
objetivo é O QUE será feito, enquanto a estratégia é o COMO. 
Uma estratégia pode ser escrita em alguns parágrafos curtos 
ou tópicos. Uma estratégia pode mudar e ser dinâmica, mas 
deve permanecer clara e ser compartilhada com a equipe, 
para que todos estejam em sintonia com o funcionamento do 
plano. 
Todos os membros devem ter uma compreensão clara da 
missão, valores, metas, objetivos e estratégia da equipe. 
Discutir esses itens-chave é uma ótima oportunidade para 
trabalharmos juntos, colaborar e ajudar cada membro da 
equipe a se sentir incluído e contribuindo para a missão! 
 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Uma das características que distingue a Enactus de muitas 
outras organizações é que a Enactus não cobra os 
estudantes ou times pelo seu envolvimento com a 
organização. No entanto, é muito provável que o time sinta 
a necessidade de buscar recursos ao longo do ano, para 
alcançar as suas metas e objetivos. Como a maioria dos 

times é autossustentável, a necessidade de captar recursos muitas 
vezes recai sobre os ombros dos membros do time. A decisão de 
conduzir atividades empreendedoras ou buscar doações deve ser 
definida pela necessidade de financiar os esforços dos times e 
despesas operacionais. 
 
Para ajudá-lo com as metas de captação de recursos, nós 
identificamos cinco abordagens que têm sido bem-sucedidas, para 
que você considere aplicá-las: 

 
Instituição 

• Algumas associações governamentais estudantis reservam 
fundos destinados à viagem de grupos de estudantes ou ao 
trabalho em equipe. Procure esta organização quando estiver 
registrando o seu time como uma organização oficial na sua 
instituição. Mantenha em mente que é melhor fazer estas 
solicitações no início do ano acadêmico, já que os fundos 
geralmente são limitados. 

• Discuta com o seu reitor, diretor ou presidente a oportunidade 
do seu time receber um apoio financeiro no início de cada 
ano. Essa abordagem é reforçada pelo uso da mídia (próxima 
seção deste manual), pois isso fortalece a argumentação de 
que o seu time está proporcionando uma imagem positiva 
perante a comunidade. 

 
Fundações e Organizações Cívicas 

• Para acessar essas instituições, informe-se na sua instituição 
sobre quais membros, professores e/ou administradores 
participam de diferentes organizações. Eles podem levá-lo 
como convidado para os encontros e ajudá-lo a conhecer as 
opções de financiamento. 

• Existem várias fundações que oferecem recursos. Quase 
todas as corporações têm uma fundação própria que faz 
contribuições de caridade. Mesmo que seja difícil conseguir 
recursos de uma grande corporação, empresas ou 
organizações dentro de sua própria comunidade, como um 
banco local, podem ser fontes de recursos realistas na busca 
de bolsas. 

• Caso decida buscar bolsas como fonte de financiamento, é 
importante para o seu Time compreender que este é 
normalmente um processo lento e que é necessário ser 
diligente em sua abordagem. Buscar fundos em diferentes 
fundações geralmente aumenta as chances de obter uma ou 
mais bolsas. Normalmente, para conseguir a bolsa, é mais 
eficaz que o time desenvolva um conceito de projeto com 
impactos mensuráveis específicos para apresentar. Não 
tenha receio de submeter a sua ideia para várias fundações na 
esperança que uma responda positivamente. 

• Bolsas concedidas por fundações são frequentemente 
entregues em uma remessa única de recursos – muitas 
fundações não costumam dar prêmios anuais. Portanto, se 
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você deseja receber um prêmio plurianual é 
importante submeter um projeto que se estenda ao 
longo de vários anos e tenha impactos mensuráveis 
anualmente que culminam com um efeito líquido 
positivo ao longo do tempo. (Exemplo: trabalhar com 
um grupo de jovens estudantes, iniciando no 
primeiro ano e acompanhando-os até a graduação; 
ou trabalhar com um grupo de pessoas que recebem 
apoio do governo para guiá-los em um processo de 
obtenção de independência financeira, ao 
conseguirem um emprego, administrar o orçamento 
ou planejar para o futuro). 

 
Ações Empreendedoras 

• O seu campus pode fornecer uma base imediata de 
consumidores para pequenas ações empreendedoras, 
como aluguel de máquinas de venda automática, 
organização de uma pequena loja/estande, venda de 
ingressos para eventos de esportes ou organização de 
outros eventos sociais. Assegure-se de ter a 
aprovação da administração da instituição antes de 
desenvolver ações empreendedoras dentro da 
instituição. 

• Muitas vezes, as instituições, dependendo do tamanho, 
terão o contrato de exclusividade com uma companhia 
em particular (como a que mantém a cafeteria ou 
lanchonete do seu campus). Se este é o caso, você 
deve considerar abordar o gerente do estabelecimento 
para fazer uma parceria na qual ele permita o 
funcionamento do seu empreendimento, desde que os 
produtos sejam comprados deste estabelecimento.  

Projetos de Parcerias/Competições Especiais 

• Consulte o seu Coordenador de Programa para saber 
sobre os editais Enactus. Essas oportunidades de 
parcerias estratégicas com os apoiadores da Enactus 
oferecem oportunidades de bolsas, premiações e/ou 
reconhecimentos especiais aos times participantes. 

Consulte os regulamentos de saúde locais ao 
embarcar em qualquer operação empresarial 
que envolva alimentos e manuseio de 
produtos. Tome cuidado extra no processo e 
comunique com precisão ao seu cliente o 
cuidado que você tomou. 

Gabriel Cattaruzzi
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MÍDIA 
Todos os anos, os times Enactus geram manchetes em 
milhares de meios de comunicação locais, regionais e 
nacionais. Trabalhar com a mídia local é uma excelente 
forma de receber reconhecimento e aumentar o apoio para 
as atividades de seu time no campus e na comunidade. 
Aqui estão algumas dicas para divulgar os seus esforços 
na mídia de massa: 

• Estude o mercado de mídia local. Identifique quais 
estações, jornais etc. atendem a sua comunidade 
local. Preste atenção, em particular, nos repórteres 
mais prováveis de cobrir histórias sobre as atividades 
de seu time. 

• É importante usar uma lista de contatos atualizada. 
Tire um tempo para contatar os meios de 
comunicação locais, apresentar o seu time e coletar 
as informações de contato. Para cada meio de 
comunicação, certifique-se de que coletou as 
informações de contato de todos os repórteres 
identificados no passo anterior e do gerente 
responsável. Use a planilha de contato fornecida na 
seção Team Resources do site da Enactus. 

• Assim como em qualquer outro negócio, trabalhar com 
a mídia tem muito a ver com relacionamentos. 
Apresente-se pessoalmente aos repórteres locais e 
contate-os ao longo do ano com ideias para 
reportagens. 

• Quando aplicável, use os comunicados de imprensa 
customizados fornecidos pela Enactus. 

• Solicite aconselhamento e auxílio com os esforços de 
mídia para a assessoria de comunicação ou

 

 

 
departamento de relações públicas de sua faculdade ou 
universidade. 

• Antes de enviar comunicados de imprensa para a mídia 
local, contate o gerente responsável de cada meio de 
comunicação para determinar como eles preferem 
receber a informação. Exemplo: correspondência, fax, e-
mail etc. 

• Envie um alerta de mídia aproximadamente dois dias 
antes da data do projeto/evento. Pode ser 
simplesmente um breve lembrete com algumas frases-
chaves resumindo a atividade. 

• Faça uma ligação final para o gerente responsável na 
manhã do dia do projeto ou evento. 

• A maioria dos jornais e estações de radio tem seções 
com informações sobre a programação. Envie um 
parágrafo curto e simples sobre o evento para que seja 
incluído nessas seções. 

• Converse com o meio de comunicação específico para 
determinar o prazo necessário. Provavelmente terá que 
ser enviado com muitas semanas de antecedência. 

• A maioria das redes de televisão afiliadas produz um 
telejornal matinal. Esses programas geralmente têm um 
bloco significativo de tempo reservado para convidados 
da comunidade. Tente organizar para que um dos seus 
representantes possa preencher um dos espaços para 
convidados. Identifique e contate os produtores do 
telejornal para agendar a presença. 

• Poste vídeos dos projetos em plataformas online e 
redes sociais. 

• Divulgue para a mídia o site do seu time e as principais 
redes sociais.

 
 

PLANEJANDO A 

SUCESSÃO DO TIME 
A cada ano, o número de membros flutua devido à formatura 
de alguns membros e recrutamento de novos membros. 
Para assegurar um começo de ano eficaz, os times devem 
criar um plano de sucessão. O objetivo desse plano é 
assegurar que os membros que voltarão no próximo ano 
entendam os objetivos e métodos do time bem o suficiente 
para continuar no mesmo ritmo. Algumas ideias principais 
para o plano incluem: 

• Determinar o próximo líder com antecedência para que 
haja tempo hábil para ser treinado pelo líder atual. 

• Criar programas de acompanhamento para aqueles 
que quiserem se candidatar ao papel de próximo líder. 

• Recrutar membros mais novos (estudantes do 
primeiro ou segundo ano). Esta estratégia assegura a 
estabilidade para o time. 

• Criar um caderno anual de transição 
 

Caderno Anual de Transição 

Uma das ferramentas mais importantes para a 
sustentabilidade do seu time é o caderno anual de  
 

 
transição. Encare esse documento como uma planta do 
seu time. Se alguém que não conhece o seu time 
pegasse esse documento, ele seria capaz de entender 
imediatamente como ele é estruturado. Abaixo estão 
alguns dos itens que ele deve incluir: 

• Organograma do time 
• Calendário de eventos previstos 
• Resumo completo dos projetos em andamento 
• Cópia do relatório anual mais recente e 

apresentação da competição 
• Datas e prazos previstos para o escritório nacional 

Enactus 
• Informações de contato de todo o time e todos os 

grupos associados ao time (membros do conselho 
de negócios, contatos institucionais importantes, 
contatos de fundos, contatos do staff Enactus etc.) 

• Todos os documentos financeiros do time 
• Diretrizes para o time e legislações, se aplicáveis 

Esse caderno deve ser atualizado no final de cada ciclo, 
preferencialmente na reunião de final de ano dos líderes do 
time. Ele deve permanecer no escritório do time, nas mãos 
do Professor Conselheiro, Líder ou Presidente. As equipes 
também podem optar por utilizar uma plataforma de 
compartilhamento de arquivos online para compartilhar 
documentos, informações de contato e outros dados 
essenciais da equipe em formato digital. 
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AUDITORIA DE TIMES 

A Enactus emprega uma iniciativa de auditoria global 
para que os times campeões nacionais possam 
competir na Enactus World Cup. Essa iniciativa é vista 
como parte integral do programa e é implementada pelo 
escritório local da Enactus. Existem três elementos 
principais para o processo de auditoria: Participação do 
Time, Revisão da Operação do Time e Auditoria do 
Projeto/Visitas Locais. Dicas para se preparar à auditoria 
podem ser encontradas nessa seção do manual do time. 
 
No Brasil, desde 2015 o processo de auditoria é dividido 
em duas fases: a Trilha Empreendedora, a qual é 
realizada com todos os times Enactus (competidores ou 
não) e a auditoria do Campeão Nacional. 
 
Além dos processos de auditoria conduzidos pela 
Enactus Worldwide e pelos escritórios locais, 
encorajamos todos os times a conduzir processos de 
autoauditoria, seja pela avaliação interna ou por revisões 
de terceiros. Avaliações internas podem ser conduzidas 
por membros do time para que sejam avaliadas 
atividades organizacionais e programáticas. Esse tipo 
de avaliação pode ser feita se comparadas à missão do 
time, visões, metas e potencial com as conquistas. A 
auditoria interna é uma maneira eficaz de se avaliar a 
funcionalidade e o crescente impacto do programa. 

 

 

 
 

Uma auditoria feita por terceiros pode indicar que o time 
utilizou uma firma externa para conduzir a mesma. Se um 
grupo de terceiros for indicado, os times devem 
compartilhar o resultado dessa auditoria com os 
escritórios Enactus locais, principalmente se o time tiver 
sido selecionado como o Campeão Nacional. Lembramos 
que o processo de auto auditoria não é mandatório, mas 
oferece uma oportunidade para o time de completar uma 
autoavaliação e aumentar sua credibilidade com futuros 
recrutadores, administradores, professores e com 
membros da comunidade. 
 
Se o seu time for selecionado para uma auditoria feita 
pelo escritório Enactus local, você será notificado com 
antecedência e um planejamento será feito para definir 
como/quando a auditoria será feita. Embora não 
tenhamos nenhuma dúvida quanto a práticas e ética dos 
nossos times, lembre-se de que nós levamos esse 
processo muito seriamente e tomaremos ações 
caso/quando um time não passar pela auditora. Mais 
informações sobre as penalidades podem ser 
disponibilizadas pelo Presidente de seu país ou Diretor de 
Programa.

 
 

 

Principais ideias 

• A autoauditoria é um processo contínuo! Em um 
time Enactus, ela deve ser um processo natural 
em todas as suas atividades programáticas e 
operacionais. 

• Não espere até o final do programa para se 
autoavaliar ou se preparar para o processo de 
auditoria do escritório Enactus local! Crie uma 
estratégia para o processo de auditoria. 

• Seja proativo e documente seus processos, 
sistemas, resultados etc. Considere escolher 
um membro do time para gerenciar e 
organizar todo o processo de auditoria, 
pedidos de revisão aos professores 
(preferencialmente com um histórico em 
auditoria/contabilidade) e aconselhamento 
para melhor se prepararem. Você também 
poderá recorrer a uma fonte externa de 
conhecimento para organizar os processos 
de autoauditoria. 

• Informe os beneficiários do programa (com  

 

antecedência) que eles poderão ser entrevistados 
pelo comitê de auditoria. Isso evitará possíveis 
dificuldades posteriores, quando o processo de 
auditoria estiver sendo implementado. 

Auditando projetos internacionais 

Com o objetivo de aprimorar a iniciativa de auditoria 
global, a Enactus está desenvolvendo processos e 
metodologias para realizar auditorias nos projetos 
internacionais. Seguindo os valores de colaboração 
da Enactus, as auditorias de projetos internacionais 
serão conduzidas em colaboração com o seu time, 
parceiros de projeto e outras operações da Enactus 
em seu país. 
 
Contate seu escritório local da Enactus e engaje-os 
nos projetos internacionais implementados pelo 
seu time. 
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PARTE 3: 

GERENCIAMENTO 
DO TIME
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O CRITÉRIO ENACTUS DE 

AVALIAÇÃO 

Todo país que opera um programa Enactus organiza, no mínimo, um campeonato nacional, onde uma instituição é nomeada 
campeã nacional e avança para competir na Enactus World Cup. Em todos os países ao redor do mundo, o formato, as regras 
e os critérios de julgamento são os mesmos: 

 
 

Qual Time Enactus demonstrou liderança empreendedora de forma 
mais efetiva ao levar negócios e inovação para um impacto positivo e 
sustentável beneficiando pessoas, planeta e prosperidade no último 
ano? 

Liderança Empreendedora: identificando uma necessidade e capitalizando oportunidades assumindo 
responsabilidade pessoal, gerenciando riscos e gerenciando mudanças em um ambiente dinâmico. 
 
Inovação: o processo de introduzir novas ou melhorar ideias, serviços, tecnologias, produtos ou metodologias 
existentes. 
 
Uso de princípios de negócios: aplicação de um modelo e plano de negócios sólidos. 
 
Impacto positivo sustentável: demonstrando uma melhoria mensurável e duradoura para as pessoas, o planeta e a 
prosperidade* 
 
*Prosperidade – beneficiando vidas de forma econômica e social. 

 

 

 

 

IMPLEMENTANDO PROJETOS 

DE MANEIRA EFETIVA 
 

Seguem abaixo alguns passos adicionais para 
identificar o melhor projeto para o seu Time: 

• Conheça os interesses e os talentos 
individuais dos membros do seu Time. 
- Ao entender a composição única de seu time, a 

seleção de projetos ficará mais fácil. Alguns 
times coletam informações de seus membros 
através de um formulário informativo que é 
preenchido ao entrar no time. Conhecer os 
membros de seu time e saber se eles estão 
engajados em algum outro trabalho voluntário, 
outras associações e/ou identificar uma 
necessidade que a Enactus pode suprir são 
informações valiosas. Com base na habilidade 
e no talento individual, você pode coordenar os 
times de projetos e se certificar de que os 
talentos do time estão empregados de maneira 
eficaz. 

• Analise as necessidades de sua comunidade 
- Os times estão localizados em áreas diversas, desde 

áreas urbanas até pequenas cidades rurais. Cada uma 
dessas comunidades oferece acesso a vários tipos de 
população e problemas. Pesquise dentro de sua própria 
comunidade e faça uma avaliação das necessidades 
específicas. 

- Lembre-se de que a Enactus não requer que os times 
conduzam projetos internacionais. Apesar de ser 
impressionante ver que os times conseguem impactar 
locais fora de seu país de origem, o foco deve ser 
sempre a necessidade, relevância, profundidade e 
significado do impacto de melhoria na qualidade e 
padrão de vida.
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• Envolva-se em sua comunidade e ofereça sua 
assistência. 
- Provavelmente, há muitas organizações 

educacionais, empresas ou grupos cívicos em sua 
comunidade interessados em abordar os mesmos 
temas que a sua equipe, ou interessados em 
atender às necessidades dos mesmos grupos-alvo 
populacionais de sua equipe. Esses grupos estão 
sempre procurando parceiros para desenvolver 
novas iniciativas ou voluntários para participar de 
programas existentes. Identifique esses grupos 
em sua comunidade, apresente a sua equipe e 
ofereça seu apoio. Lembre-se de definir 
claramente qual seria o papel da sua equipe contra 
o do seu parceiro de projeto. 

• Crie um plano de ação. 
Uma vez que os projetos forem selecionados, o próximo 
passo é para os times criarem um plano detalhado de ação. 
Um abrangente Modelo de Planejamento de Projeto está 
disponível no apêndice deste manual e vai ser muito útil 
quando os times embarcarem em um novo projeto ou 
desejarem ampliar um projeto já existente. Enquanto isso, 
Times podem utilizar as questões abaixo para criar uma 
estrutura para ação e para identificar os recursos 
necessários para desenvolver um projeto de sucesso: 

 
Quem é o público-alvo? 

Qualquer grupo potencial, desde que eles se encaixem na 
demanda de atendimento do foco do projeto do time, o que 
deve ser considerado significativo e relevante para o 
propósito Enactus. O público não se limita aos pobres, 
desfavorecidos, marginalizados na sociedade, carentes 
e/ou em vulnerabilidade econômica. Lembre-se de que uma 
avaliação-chave é a habilidade do time em capacitar seu 
público-alvo. 

 
Quais organizações são potenciais parceiras para 

o projeto? 

Identifique parceiros que podem adicionar real valor e 
fornecer o tipo de compromisso que você precisa. 
Certifique-se de claramente estabelecer qual será o seu 
papel e o deles, tendo uma boa compreensão de quais 
partes do resultado o time pode levar crédito (como 
resultado de seu trabalho e impacto direto). As parcerias 
podem não ser aplicáveis para todos os projetos. 

Quais são os efeitos nas pessoas, no planeta e na 

prosperidade relacionados ao seu público-alvo? 

Como o projeto abordará esses fatores? 

Muitas vezes, as pessoas são afetadas por tendências, 
choques e sazonalidades, coisas sobre as quais eles têm 
pouco ou nenhum controle. Por exemplo: tendências da 
população, econômicas, de governança, doenças, clima, 
poluição, catástrofes naturais, conflitos, sazonalidade de 

preços, produção e oportunidade em emprego. 
Pessoas, planeta e prosperidade têm como objetivo 
ilustrar que, para que um projeto/iniciativa seja realmente 
eficaz e sustentável, deve fazer sentido tanto em termos 
econômicos quanto sociais e ambientais. Devida 
consideração deve ser dada para os três fatores, embora 
um ou dois deles possam ter maior relevância em 
determinadas circunstâncias. Identifique quais fatores 
são mais relevantes para o projeto e como trabalhar com 
eles. Na medida em que qualquer um dos três fatores são 
relevantes para a situação, eles devem ser abordados de 
forma integrada, como parte do projeto, e não como 
atividades separadas. 

 
Quais são os resultados desejados para o 

público-alvo do projeto? Como o público-alvo 

está tentando alcançar esses resultados 

atualmente? O que está e não está funcionando? 

O time deve investigar, observar e ouvir as prioridades, 
necessidades, desejos e metas do público-alvo. Os 
resultados desejados por um grupo em particular não são 
sempre monetários, em vez disso, podem ser segurança 
alimentar, acesso à água potável ou à educação. O time 
deve colocar de lado suas crenças preexistentes sobre o 
público-alvo e ouvir o que as pessoas querem e precisam. 
Examine as estratégias atuais do público-alvo para obter 
seus resultados desejados, à procura de oportunidades 
para expandir, melhorar ou substituir as atuais estratégias 
com abordagem mais efetiva e eficiente. 

 
Como o Time utilizará liderança empreendedora 

na realização do projeto? 

O critério de julgamento requer que os times apliquem a 
ação empreendedora em todos os seus projetos. Ação 
empreendedora é um ponto integrado, esclarecendo a 
ampla gama de atividades que podem ser entregues como 
soluções de projeto. 
 
Ação empreendedora deve resultar na demonstração de 
criatividade, inovação e de uma cultura empreendedora 
através de esforços do time. Exemplos de ação 
empreendedora são (mas não estão limitados a): novas 
abordagens e projetos pioneiros, utilizando soluções 
inovadoras, desenvolvimento de novas oportunidades, 
sempre se esforçando para melhorar substancialmente 
todos os projetos existentes, utilizando especialistas do 
setor, entre outros.
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Como você irá mensurar o impacto direto do seu 

projeto? 

• Impacto direto é o número de pessoas que obtiveram 
novos conhecimentos e/ou habilidades por trabalhar 
diretamente com o Time, sendo um resultado direto do 
projeto. 

• Exemplo: O Time fornece um treinamento de vendas 
para os beneficiários. Os beneficiários agora possuem 
novos conhecimentos e habilidades que não tinham 
antes de participar do projeto. Para mensurar isso, a 
equipe desenvolve pré e pós-pesquisas, bem como 
um método de acompanhamento após 1 mês para 
avaliar quais novos conhecimentos e habilidades 
foram adquiridos e como foram aplicados. 

 
Que tipo(s) de cobertura midiática você pode 

antecipar para o seu projeto? Como você vai medir 

o alcance de mídia? 

A cobertura de mídia inclui material impresso, mídia 
eletrônica e social. Quais conexões você irá utilizar? Com 
quais meios de comunicação você irá entrar em contato? 
Como você vai medir o alcance das histórias sobre seus 
projetos? 
 
Quais recursos são necessários para concluir o 

projeto? 

Não subestime a importância desta etapa. Crie uma lista o 
mais detalhada possível. 

 
Qual é o orçamento do projeto? 

Certifique-se de incluir quaisquer necessidades de viagem, 
recursos e materiais que serão necessários para completar 
o projeto. 

Quais tarefas específicas e prazos correspondentes 

são necessários para completar o projeto?? 

Uma vez que a fase de planejamento é completa e prazos 
são definidos, os times podem avançar para a fase de 
implementação. Neste ponto, os times devem rever a 
seção “Elementos de Julgamento” deste manual. 
. 

 
Como o projeto será documentado? 

Uma documentação apropriada irá permitir que o time 
arquive suas conquistas e ajudar na criação de um 
relatório anual e uma apresentação para o campeonato 
mais completa. Para cada projeto, colete as seguintes 
informações: 

• Fotos e/ou vídeos 
• Nomes dos membros envolvidos e horas                      

contribuídas por cada um 
• Nomes dos membros do Conselho Consultivo de 

Negócios 
• Nomes de outros parceiros importantes 
• Número e tipo de beneficiários do projeto 
• Nomes dos projetos 
• Cópia de qualquer material utilizado no projeto 
• Aparições na mídia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tome precauções de saúde e segurança ao se 
reunir com membros da comunidade e conduzir 
seus projetos. Em particular, tenha em mente 
todos os públicos-alvo vulneráveis ou em risco 
que você selecionou para trabalhar, como 
crianças pequenas ou populações mais velhas. 

17 OBJETIVOS DE  

DESENVOLVIMENTO  

SUSTENTÁVEL 
Conforme você trabalha em seus projetos, 
considere como eles avançam essas metas. Você 
pode articular isso em suas apresentações. Para 
obter mais informações sobre as metas, visite 
globalgoals.org. 
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AVALIANDO O IMPACTO DE UM 
PROJETO E SEUS RESULTADOS 

 

Uma avaliação apropriada do projeto é um dos 
aspectos mais significativos para entregar um 
programa de qualidade. A utilização das ferramentas 
de mensuração apropriadas, em conjunto com os 
vários níveis de avaliação de resultado, é uma parte 
integral para o sucesso do seu time. 

 
Foco em resultados 

Algumas vezes, os Times apresentam somente 
entradas e saídas como base do sucesso de um 
projeto. Apesar desse tipo de informação ajudar, a  
Enactus não está necessariamente focada nas 
estradas e saídas. Ao invés disso, você deve focas 
nos resultados significativos e de alta qualidade em 
seus projetos. Você encontrará aqui uma definição 
para esses três termos: 

 

 
 Entradas incluem os recursos dedicados ou 
consumidos pelo programa. Por exemplo: dinheiro, 
estudantes, tempo, voluntários, equipamentos e 
suprimentos. 
. 
Saídas são os produtos das atividades do programa, 
geralmente medidos em volume de trabalho – por 
exemplo, o número de aulas dadas, a condução de 
sessões de aconselhamento, os materiais distribuídos 
e os participantes servido. 

 
Resultados são benefícios ou mudanças em indivíduos 
ou populações durante ou após a participação nas 
atividades do programa. Elas são influenciadas pelas 
saídas do programa. Os resultados podem se 
relacionar a comportamento, habilidades, 
conhecimento, atitudes, valores, condições, padrões 
e/ou atributos. Eles são o que os participantes sabem, 
pensam ou conseguem fazer; como eles se 
comportam ou como é sua condição após o programa.  
Existes três níveis de resultados: inicial, intermediário 
e a longo prazo. 
• Resultados iniciais são os primeiros benefícios ou 

mudanças na experiência dos participantes, 
frequentemente relacionada a mudanças no 
conhecimento, atitudes ou habilidades. 

 

 
 

 
 

 

 

 

• Resultados intermediários são geralmente 
mudanças do comportamento resultado do novo 
conhecimento, atitude ou habilidade dos 
participantes. 

• Resultados a longo prazo são mudanças 
significativas para os participantes, geralmente em 
sua condição ou padrão. 

i United Way of America. Measuring Program 
Outcomes: A Practical Approach. 1996. Prin

 
Saídas: 

Produtos tangíveis vindos das atividades do projeto 

 
Resultados: 

As mudanças esperadas como resultado do projeto 
 

Resultados iniciais – Resultados intermediários – Resultados a 
longo prazo 

 
     Entradas 

 
 Saídas 

 
Resultados 

 
Atividades: 

Ações tomadas no projeto para alcançar os resultados desejados 

 
Entradas: 

Pessoas, tempo, materiais, fundos dedicados ou 
consumidos pelo projeto 

 
Justificativas/Necessidades 

Por que as atividades do projeto produzirão resultados? 
 

Suposição: Quais fatores são necessários para o 
sucesso de um projeto? Lembre-se de considerar 

fatores econômicos, sociais e ambientais relevantes! 
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Ferramentas de Mensuração 

Quando estiver medindo o impacto do projeto, pode 
escolher utilizar métodos que fornecem uma avaliação 
qualitativa ou quantitativa. Os métodos de avaliação 
utilizado em cada projeto devem ser decididos no 
processo de planejamento, antes do início do projeto. 

• A mensuração qualitativa está enraizada no 
contato direto com os indivíduos envolvidos no 
programa. Ela pode incluir itens como entrevistas 
ou depoimentos dos participantes do projeto, 
membros do Conselho Consultivo de Negócios ou 
outros parceiros da comunidade que estiverem 
envolvidos. 

• A mensuração quantitativa traduz a experiência 
em um formato que pode ser contado, 
comparado, medido e expresso estatisticamente. 
Ela pode incluir itens como pré e pós-exame, 
objetivos alcançados e outras documentações, 
ou guias de observação. 

 

 

 

 

 
Envie fotos e vídeos de seu projeto para a 

Enactus Worldwide 

Nada melhor que fotos do espírito empreendedor em 
ação para contar a história da Enactus! 
Compartilhe as fotos de seus projetos com Enactus ao 
redor do mundo e você terá a chance de ver suas fotos 
na capa do próximo manual do time, no site 
enactus.org, ou em um vídeo na Enactus World Cup. 
Veja um exemplo de foto adequada: 

• Mostre ação! Em vez de fotografias com poses, 
capture a essência de seu projeto nas ações 
tomadas. 

• Inclua membros do Time e beneficiários. É muito 
poderoso ver estudantes Enactus interagindo 
com a comunidade que servimos. 

• Quanto maior a resolução, melhor. Os 
smartphones atuais têm a capacidade de fotos 
de 8 megapixels. Se você tem acesso a uma 
câmera digital SLR, produzirá melhores fotos 
dos projetos. 

• Para conseguir fotos ainda melhores, considere 
uma parceria com o departamento de Marketing 
da sua universidade, ou tenha um fotógrafo 
acompanhando as próximas ações no projeto. 

 
• Para enviar suas fotos, mande um e-mail para 

trowett@enactus.org. Se você tem um vídeo, nos 
envie também! Tenha certeza de incluir uma 
descrição do projeto e um contato (nome e e-mail). 

• Ao enviar sua foto, você estará autorizando a sua 
utilização pela Enactus e seus agentes, 
empregados e organizações afiliadas em 
publicações como brochuras de recrutamento, 
periódicos e revistas, e para utilizar a forma 
eletrônica em sites, ou qualquer outro meio 
eletrônico, para a distribuição em outras 
publicações que não sejam da Enactus, sem 
notificação prévia. Você perderá o direito de 
inspecionar ou aprovar as versões finais das fotos 
e conteúdo que venha a ser utilizado com ela hoje e 
no futuro, com ou sem o conhecimento, e você não 
poderá exigir direito a royalties ou outras 
compensações decorrentes de ou relacionado ao 
uso das fotografias. 
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PARTE 4: 

PREPARANDO-SE 
PARA O 
CAMPEONATO 

 



Manual dos Times Enactus• Ciclo 2019-2020 

 

 

 

 

 

Informações gerais 

O ciclo anual do programa Enactus termina com o 
campeonato. Esse processo dá aos times a oportunidade 
de apresentar o alcance de seus projetos a um grupo de 
juízes que avaliam o esforço e determina quais times 
tiveram maior impacto na melhoria da qualidade e do 
padrão de vida dos membros de suas comunidades. Esse 
processo competitivo cria um ambiente para compartilhar 
“boas práticas” e encoraja uma competição saudável que 
recompensa a excelência. 

 

 

 

 

 

 
Todo país que opera um programa Enactus organiza, no 
mínimo, um campeonato nacional, onde uma 
instituição é nomeada campeã nacional e avança para 
competir na Enactus World Cup. Os países que 
operarem grandes programas Enactus podem 
organizar uma série de campeonatos regionais para 
diminuir o número de times elegíveis a participarem na 
competição nacional. 
Em todos os países ao redor do mundo, o formato, as 
regras e os critérios de julgamento são os mesmos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gastos 

Todos os gastos, com exceção de refeições fornecidas 
a estudantes selecionados a participar de evento 
especial (Ex. Top to Future Top), são de 
responsabilidade de cada indivíduo do time. Os times 
devem entrar em contato com o Presidente de seu país 
ou Gerente de Programa para mais informações. 

 
Inscrição 

Qualquer estudante que participar do Campeonato (seja 
como competidor ou observador) deve estar registrado 
no Enactus+ (www.plus.enactus.org). Por favor, note 
que alguns países possuem processo de inscrição para 
o seu evento. 

 
É de responsabilidade do Time contatar o(a) 
Coordenador(a) de Programa para esclarecimentos 
sobre esse processo, em caso de dúvidas. Para a 
inscrição na Enactus World Cup, contate o(a) Presidente 
de seu país ou Gerente de Programa. 

 

Datas e Local 

Por favor, contate o escritório nacional Enactus para 
informações a respeito dos eventos competitivos locais. 
Para informações sobre a Enactus World Cup, acesse 
www.enactus.org/worldcup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRAMENTAS PARA A COMPETIÇÃO 
 

As competições podem ocorrer no palco, ou em formato híbrido ou digital. 
É muito importante estar seguro e saudável. Se o distanciamento social se 
aplica, devemos servir pelo exemplo. Há muitas maneiras criativas de 
compartilhar seu argumento de venda, protótipos e projetos por meio da 
mídia e ainda estar preparado para ter perguntas e respostas online ao 
vivo. Siga as atualizações do seu escritório nacional da Enactus para saber 
as últimas novidades sobre o evento nacional do seu país. 



Manual dos Times Enactus• Ciclo 2019-2020 

 

 

DIRETRIZES PARA O 
CAMPEONATO 
Relatórios Mandatórios 

É importante que os times entendam as regras e os pré-
requisitos para participar de uma competição. Cada time 
competidor deve enviar os relatórios abaixo para competir: 

1. Relatório Anual 
2. Project Verification Form 
3. Project Report  
4. Active Team Sheet 

 
Apenas o Active Team Sheet e os Team Project 

Reports devem obrigatoriamente ser submetidos 
online (exceções para outra forma de envio devem ser 
pré-aprovadas pelo escritório nacional Enactus). 
Exemplos do Project Verification Form, Active Team 

Sheet e do Team Project Report estão disponíveis 
nesse manual. 

 
Relatório Anual 
Este relatório obrigatório deve estar digitado com uma 
fonte legível e fornecer uma visão geral do esforço do 
time, resultados e conquistas. Também poderá incluir 
informações de planos futuros de crescimento e 
expansão. Os relatórios anuais devem obedecer às 
seguintes dimensões, mas podem ser dobrados de 
qualquer forma: 

• Quatro folhas de papel tamanho Carta ou A4, com 
impressão em somente um lado de cada folha. 

• Duas folhas de papel Carta ou A4, com impressão 
nos dois lados do papel. 

• Uma folha de papel Tabloide ou A3, com 
impressão nos dois lados do papel. 

• Atenção: utilizar um papel com as dimensões 
acima e cortá-lo para mudar as dimensões NÃO é 
permitido. 

Pontos importantes sobre o relatório anual: 
• Se o time utilizar uma capa ou contracapa, isso 

será considerado uma dessas páginas. 
• Os times não devem utilizar pastas, capas etc. em 

seus Relatórios Anuais. 
• Se os times desejarem incluir informações do time 

em seus relatórios (veja a seção “Team Bio”), isso 
deve ser feito em um documento independente do 
relatório e NÃO poderá incluir informações/fotos 
relacionadas aos projetos. 

 
Apesar da Enactus encorajar criatividade com a 
formatação dos relatórios anuais, nós pedimos cautela 
com novas ideias (inclusive com mudanças no formato ou 
no tamanho da folha). Por favor, contate o Coordenador de 
Programa para se certificar de que essas novas ideias 
estão de acordo com as diretrizes Enactus. 

 
 

 

 

 

 
Os relatórios anuais são distribuídos no período de 
preparação aos juízes no formato digital (em tablets), 
como especificado na seção “Apresentação ao vivo” 
deste manual. Os times serão notificados sobre o número 
de cópias necessárias para a Enactus World Cup. 

 
Project Verification Form 

Todo time deve solicitar que seus Professores 
Conselheiros, um estudante e um administrador (ex. Reitor, 
Diretor de departamento ou Presidente da instituição) 
leiam e revejam seu Relatório Anual e assinem o Project 

Verification Form. Se o Professor Conselheiro de um time 
também for um administrador, o formulário deve ser 
assinado por outro administrador da instituição. O Project 

Verification Form deve ser enviado uma vez por ano e serve 
como parte da auditoria interna de projetos e atividades em 
todas as etapas de competições: regionais, nacionais, 
continentais e da Enactus World Cup. 

 
Team Project Report 

Este relatório fornece informações essenciais sobre o time 
e suas atividades durante o ciclo do programa. Apesar das 
informações enviadas serem utilizadas pela Enactus e não 
compartilhadas com os juízes como parte da avaliação, 
este documento deve ser preenchido online por todos os 
times ativos antes de uma competição regional/nacional. 

 
Active Team Sheet através do Enactus+ 
Todo time ativo deve enviar esse documento antes de 
uma competição regional/nacional. Este relatório deve 
ser preenchido por completo e deve conter os nomes dos 
Professores Conselheiros e estudantes ativos. 

 
Violações 
Se um time não enviar corretamente qualquer um dos 
relatórios obrigatórios, estará sujeito aos seguintes 
processos e penalidades: o time terá a oportunidade de 
participar se retificar o problema antes do horário 
agendado para a sua apresentação (ex., assinaturas 
necessárias no Project Verification Form, Active Team 

Sheet completo etc.) 
Se o problema não for corrigido, o time poderá participar 
do evento e apresentar aos juízes, no entanto, não será 
pontuado e não qualificará para as premiações. Se o time 
apresentar qualquer material ofensivo e inapropriado, 
será automaticamente desqualificado.
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Materiais adicionais 
Nenhuma documentação, material, presentes ou outros brindes 
deverão ser entregues aos juízes antes do time campeão ser 
anunciado, com exceção do Relatório Anual e Team Bio, que 
deverá conter uma pequena biografia de cada membro do time 
para possível recrutamento. O Team Bio poderá ter até cinco 
folhas de papel tamanho Carta ou A4 com impressão nos dois 
lados da folha OU dez folhas de papel tamanho Carta ou A4 com 
impressão em apenas um lado da folha. O Team Bio não deverá 
ser colocado dentro do Relatório Anual e deverá ser distribuído 
aos juízes como um documento separado. 

 

Os times podem mostrar aos juízes, do palco, materiais 
relacionados aos projetos desde que não sejam considerados 
ofensivos ou causem qualquer tipo de controvérsia. 

 

Processo de pré-Auditoria 
No Brasil, os Times competidores passam pelo processo de Pré-
auditoria antes de estarem aptos a competir. Esse processo 
possui regulamento próprio. Consulte o seu Coordenador de 
Programa para saber mais sobre o Processo de Pré-auditoria. 

 

Apresentação ao vivo 
Cada time competidor terá um bloco de 20 minutos para a 
apresentação ao vivo. O Coordenador da Liga irá marcar o tempo 
oficial. Após o Coordenador da Liga apresentar oficialmente os 
times, o tempo será precisamente dividido da maneira descrita 
abaixo. 
 
Divisão para o período de apresentação 

• 3 minutos (preparação) 
• 12 minutos (apresentação ao vivo) 
• 5 minutos (sessão de perguntas e respostas) 

 
Preparação: 3 minutos 
O time terá um máximo de três minutos para distribuir os 
Relatórios Anuais aos juízes para revisão antes da apresentação 
e para preparar os equipamentos para a apresentação (iniciar 
computadores, ligar projetores, checar iluminação e som etc.). 
Lembre-se: uma vez testados os equipamentos, as lentes do 
projetor devem permanecer cobertas; não é permitido projetar 
nenhuma imagem ou texto e não deve haver nenhuma música ou 
efeito sonoro para o restante do tempo de preparação. Qualquer 
pessoa, inclusive o professor, pode ajudar na preparação ou 
operação do equipamento audiovisual, porém apenas os 
estudantes membros podem participar da apresentação e 
responder as perguntas dos juízes. 

 

Apresentação ao vivo: 12 minutos 
O time terá no máximo 12 minutos para fazer a apresentação. 

 

Período de perguntas e respostas aos Juízes: 5 minutos 
Haverá um período obrigatório de 5 minutos para a sessão de 
perguntas e respostas aos juízes. Durante esse período, as lentes 
do projetor deverão ser cobertas, não é permitido projetar 
nenhuma imagem ou texto e não deve haver nenhuma música ou 
efeito sonoro nesse período. Por favor, note que nenhum tempo 
remanescente da apresentação de 12 minutos será adicionado 
à sessão obrigatória de perguntas e respostas. 

 

Nota especial: 
O período de apresentação é uniforme em todo o mundo; 
entretanto, a única exceção se aplica na Rodada Final da 
Enactus World Cup e em qualquer competição que tiver uma 
Rodada Final. Para essas rodadas, não haverá um período de 
preparação cronometrado. Os times que competirem em 
Rodadas Finais receberão um período razoável para a 
preparação e o teste de seus equipamentos audiovisuais e 
serão auxiliados pelo grupo técnico/de produção da Enactus. 
Depois de testados com sucesso, os times terão 3 minutos 
para distribuírem os Relatórios Anuais aos juízes. Os 
segmentos restantes da apresentação ao vivo na Rodada 
Final seguem o mesmo período de apresentação relatado 
aqui. Os times são fortemente encorajados a terem sua 
apresentação em um pendrive, CD ou DVD como reserva caso 
uma transferência seja necessária. 

 

Preparação da sala e equipamentos 
Nenhum Time pode configurar equipamentos na sala de 
apresentação antes de ser formalmente anunciado. Todos os 
equipamentos devem ser autoalimentados ou podem utilizar 
tomadas dentro da sala de competição. A Enactus fornecerá os 
seguintes equipamentos em cada sala de apresentação: 

• Tela de 2,5m ou maior 
• Um fio de extensão 

 
A Enactus não é obrigada a fornecer nenhum outro equipamento 
como computadores, projetor de slide, monitores, TVs, tocador de 
DVD, carrinhos, mesas etc. É de responsabilidade exclusiva do 
time o uso de qualquer outro equipamento. Se eventualmente a 
Enactus fornecer equipamento (ex., projetor, notebook, 
amplificador de som etc.) para ser utilizado durante sua 
apresentação, o uso de tais equipamentos é opcional. Se houver 
alguma falha técnica ou problema, a Enactus não será 
responsável pelo efeito disso em sua apresentação, resultado da 
competição, ou qualquer custo resultante do problema técnico. O 
time é totalmente responsável e, portanto, encorajado a utilizar 
seu próprio equipamento. 
Detalhes específicos sobre a preparação da sala e qualquer 
restrição ou diretriz específica relacionada a uma competição 
local/nacional e a Enactus World Cup será informada com 
antecedência. 

 

Falha no equipamento 
Se o equipamento de apresentação de um time parar de funcionar 
por problemas de eletricidade no local, a competição será 
interrompida até que o problema seja corrigido. Se o 
equipamento eletrônico do time falhar, o tempo não será parado 
e continuará a contar do tempo de apresentação. 
. 
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Acesso à sala de competição 
As salas de competição estão abertas a todos os 
participantes registrados. Times e visitantes estão 
convidados a assistirem as apresentações de outros times, 
mas deverão entrar ou sair das salas somente nos períodos 
de preparação e intervalos. Ninguém (com exceção da mídia 
e do staff da Enactus) poderá sair da sala durante a 
apresentação ou o período de perguntas e respostas. A área 
atrás dos juízes é considerada de domínio público. As portas 
para a sala de competição deverão permanecer destrancadas 
e com livre acesso para o staff da Enactus. 

 

Política de vídeos/cópias 
Ao participar de um evento patrocinado pela Enactus, cada 
time garante à Enactus o direito de documentar, publicar e 
utilizar seus Relatórios Anuais, apresentação audiovisual e 
projetos para ilustrar e divulgar em treinamentos ou para 
outros propósitos. Os times podem gravar as apresentações 
de outros times nas competições respeitando as seguintes 
condições: 

• Nenhuma iluminação pode interferir ou inibir o time 
apresentador 

• O time que estiver gravando deve ser cortês e causar o 
mínimo de distração possível ao time apresentador 

• A montagem de equipamentos deve ser feita atrás dos 
assentos dos juízes e da audiência 

• Nenhuma gravação de vídeo ou foto dos Eventos 
Enactus deve ser utilizada de maneira inapropriada. Os 
times devem tratar esses materiais como recurso, desde 
que seja utilizado de maneira respeitosa em aos que 
foram filmados e fotografados. 

 

Política para mídia 
Fotógrafos e cinegrafistas oficiais da Enactus e membros da 
mídia em massa aprovados pela Enactus têm total acesso às 
salas de apresentação, em qualquer momento. Isto inclui o 
uso de luzes de iluminação e equipamento necessário. Todos 
os times devem se preparar para a possibilidade de terem 
suas apresentações fotografadas ou gravadas pela mídia. 

 

Mau comportamento 
Todo comportamento inconsistente com o Código de Conduta 
da Enactus que difame o perfil de um estudante e, como 
resultado, a organização, é inaceitável. Cada escritório 
Enactus local se reserva ao direito de determinar o que é um 
comportamento inaceitável, incluindo, mas não limitado a: 
utilização de linguagem inadequada, danos físicos, 
intoxicação, difamação de outros membros da rede (times, 
juízes, participantes, funcionários do hotel), adulteração e/ou 
destruição do local ou propriedade da Enactus etc. O 
estudante e/ou time envolvido em atividades negativas poderá 
ser desqualificado/suspenso/expulso do evento em questão 
e/ou do programa inteiro. O escritório local da Enactus 
determinará a penalidade específica para cada ação, 
analisando caso a caso, e uma carta oficial poderá ser enviada 
ao(s) administrador(es) da instituição notificando o incidente 
e pedindo assistência para que não haja recorrência. 

Política de reclamações sobre o campeonato 
Nos campeonatos nacionais, os alunos devem dirigir 
reclamações ou dúvidas sobre os procedimentos da competição 
ao Professor Conselheiro. O Professor deve avaliar o assunto e, 
em seguida, decidir se deve ou não fazer uma reclamação 
formal. 
Na Enactus World Cup, as equipes devem dirigir reclamações ou 
dúvidas ao Presidente do país. O Líder do país deve avaliar o 
assunto e, em seguida, decidir se deve ou não abordar o assunto 
com seus Respectivos Diretores Globais da Enactus Worldwide 
(ou outro representante Worldwide, se apropriado). 
Em qualquer nível de competição, os juízes podem dirigir 
preocupações aos Coordenadores de Liga e/ou membros da 
equipe Enactus responsáveis pela liga e só podem apresentar 
queixas para a liga em que estão julgando. 
Sempre que não for possível resolver um problema no evento, os 
reclamantes serão obrigados a apresentar a sua preocupação 
por escrito (nome completo, cargo, instituição afiliada, resumo 
detalhado do problema, incluindo sala específica/local do 
incidente relatado e informações de contato) à respectiva 
organização nacional Enactus (em campeonatos regionais ou 
nacionais) ou Enactus Worldwide (na World Cup). Todas as 
reclamações formais serão analisadas pelo respectivo Comitê 
de Regras Enactus (corpo de executivos autorizado pelo 
Conselho de Administração ou do Conselho Consultivo Nacional 
da organização). As decisões serão apresentadas por escrito ao 
reclamante até 30 dias após o recebimento do recurso. Toda 
decisão tomada por um Comitê de Regras Enactus é final. Para 
todos os níveis de competição: 

• As reclamações devem ser apresentadas no prazo de 30 
dias após a suspeita de violação. 

• Reclamações anônimas serão desconsideradas. 
• As equipes não podem solicitar uma cópia da denúncia 

contra eles. 
Alterações nas práticas acima serão comunicadas por escrito, 
antes do início de qualquer evento competitivo. Verifique com o 
Presidente do país e/ou Diretor de Programa para mais 
detalhes. 

Aviso especial 
Ao participar de um evento Enactus, os participantes 
consentem e garantem que a Enactus tem o direito de filmar, 
gravar ou fotografar qualquer participante durante o evento. Os 
participantes permitem que a Enactus e seus agentes, 
empregados e organizações afiliadas utilizem a mídia para 
publicações em brochuras de recrutamento, periódicos e 
revistas, e em forma eletrônica em sites ou qualquer outro meio 
eletrônico, para a distribuição em outras publicações que não 
sejam da Enactus, sem notificação prévia. O participante 
perderá o direito de inspecionar ou aprovar as versões finais 
das fotos e do conteúdo em que ele possa estar presente hoje 
e no futuro, com ou sem o conhecimento, e não poderá exigir 
nenhum royalty ou qualquer outra forma de compensação pelo 
uso de suas fotografias. Ser membro da Enactus significa que 
você estará dando a permissão para a utilização de suas 
informações (registradas no site www.enactus.org ou na 
versão online do Active Team Sheet e do Project Report).
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A Enactus acredita que quanto maior o conhecimento do time 
sobre o processo de avaliação, melhor é a preparação e o sucesso 
do time. Para dar uma ideia sobre esse processo, a seguir, 
ilustramos como é o processo de julgamento em todas as 
competições. 

 
Os juízes passam por um profundo processo de orientação, onde 
são apresentados ao programa em geral e treinados para melhor 
avaliar os times competidores seguindo o critério de julgamento. 
Os Professores Conselheiros estão convidados a participar da 
sessão de orientação aos juízes como observadores. 

 
Todos os juízes fazem o Juramento de Juízes, se 
comprometendo a fornecer uma avaliação dos programas justa e 
de qualidade. 
 
Durante cada apresentação, os juízes irão avaliar a qualidade e 
sustentabilidade das iniciativas e os impactos que o Time teve 
em relação ao critério de julgamento utilizando o Formulário de 
Avaliação Individual do Time para anotações e seleção da escala 
de avaliação. Este formulário é utilizado como ferramenta 
principal de avaliação durante as apresentações e também 
servirá como um feedback sobre a performance dos Times. 

 
Os juízes utilizam o Formulário de Avaliação Cumulativa para 
avaliar os times. Esse formulário serve como um guia e é um fator 
decisivo para a decisão final da classificação. 

 
Um colaborador de uma das Empresas Parceiras da Enactus 
participa como Coordenador de Liga. Ele conduz o processo de 
competição na sala, certificando-se de que a apresentação é 
pontual e de que todos os juízes estão alinhados e presentes em 
todas as apresentações, para que seus votos contêm no 
processo de pontuação. 

 
 
 

 
Orientação dos Juízes 

 

 

 
Apresentação dos Times 

 

 

 
Avaliação dos 

Juízes 

 

 
Votação dos Juízes 

 

 
 

 
Scoring 

 

 

 
Escolha do Time 

Vencedor 

ENTENDENDO O PROCESSO 
DE JULGAMENTO 
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Ao final da última apresentação, os juízes votam baseados 
em suas classificações no Formulário de Avaliação 
Cumulativa dos Times competidores. Votos individuais por 
Time e por colocação são contados e tabulados 
matematicamente para chegar aos Times vencedores. 
Este processo de tabulação é auditado anualmente e 
monitorado pela KPMG. Nenhum empate é permitido. A 
Enactus utiliza um critério global de desempate quando 
isso ocorrer. 

1. Em primeiro lugar, os juízes votam apenas entre as 
equipes empatadas. Não deverá haver conversa ou 
debate entre os juízes. Se o empate for resolvido, não 
são necessárias medidas adicionais. A pontuação é 
final. 

2. Em segundo lugar, o(s) Coordenador(s) de Liga e/ou 
membros do staff da Enactus reveem o número total 
de 1, 2, 3, 4 etc. votos até que uma das equipes 
empatadas tenha um maior número de votos na 
classificação mais elevada. Se o empate é quebrado, 
não são necessárias medidas adicionais. A 
pontuação é final. 

3. Em terceiro lugar, o(s) Coordenador(s) de Liga e/ou 
membros do staff da Enactus explica aos juízes que 
eles serão autorizados a discutir e deliberar por até 10 
minutos sobre qual dos times empatados deve ter 
uma classificação maior. Depois de 10 minutos, no 
máximo, um membro do staff da Enactus e o 
Coordenador da Liga lidera uma nova votação entre 
as equipes empatadas. A pontuação é final quando 
não há mais empates. 

Nota importante 

• A sessão de votação e pontuação é fechada – aberta 
somente aos juízes e conduzida pelo Coordenador de 
Liga treinado e/ou membro do staff da Enactus. 

 
 
 

Entendendo o critério de avaliação  
Parece simples, mas antes de começar a trabalhar em sua 
apresentação, certifique-se de que você entendeu 
plenamente como será avaliado durante a competição! 
Reveja os recursos relevantes fornecidos pelo escritório 
local da Enactus. Lembre-se de que nós temos apenas UM 
critério de avaliação holístico e a sua meta é mostrar como 
o seu time se encaixou no critério em geral. 

 
Conheças as expectativas dos juízes 
Estude o Material de Referência dos Juízes (inclusive o 
Vídeo de Orientação de Juízes). Várias ferramentas e 
recursos estão disponíveis e podem ajudá-lo a entender a 
competição pela perspectiva de um juiz. Consulte seu 
Coordenador de Programa para ter acesso a esse material. 

 

 
 

• Os juízes não podem consultar uns aos outros ou 

a influenciar o voto dos outros. Eles também não podem 
discutir, nem consultar o staff da Enactus. Por favor 
verifique o processo de desempate para exceções a esta 
política. 

• Apesar de os times serem avaliados pelos seus 
programas, não pelas apresentações, a Enactus permite 
que os juízes deem um feedback sobre os Relatórios 
Anuais e apresentações audiovisuais. Entretanto, esse 
retorno não influencia o resultado da competição. 

• Todos os resultados da votação são revisados e 
verificados pelo staff da Enactus, que utiliza um processo 
de pontuação oficial e um Score Verification Grid 
fornecido pela Enactus. 

 
Definições de avaliação 

• INSUFICIENTE (Equivalente a nenhum impacto): Não há 
evidência de mobilização, sem relação com uma 
mudança sustentável. 

• REGULAR (Equivalente a baixo impacto): Há alguma 
evidência de mobilização, mas pouca relação com uma 
mudança sustentável. 

• BOM (Equivalente a médio impacto): Há evidências de 
mobilização, com uma boa relação com uma mudança 
sustentável. 

• MUITO BOM (Equivalente a alto impacto): Há evidências 
de mobilização, que empoderou o público-alvo a 
melhorar seus meios de subsistência. 

• EXCELENTE (Equivalente a impacto excepcional): Há 
clara evidência de mobilização, levando a uma mudança 
sistemática/habitual que empoderou significativamente 
o público-alvo para melhorar seus meios de 
subsistência, de uma maneira sustentável – econômica, 
social e ambientalmente. 

 

 

 
 
 

Utilize a linguagem e estrutura do formulário de   avaliação 
individual do time 
Considere utilizar a linguagem utilizada no formulário para o 
roteiro da sua apresentação. Também considere utilizar a 
estrutura de apresentação que está ligada aos elementos de 
julgamento no Formulário de Avaliação Individual. Isso 
poderá criar uma apresentação melhor e mais fluida, 
deixando mais fácil para os juízes seguirem sua história em 
uma maneira lógica e organizada. 

 
Foco nos resultados!  
Os campeonatos da Enactus são focados nos resultados 
alcançados em campo. Certifique-se de mostrar como o seu 
projeto realmente impactou as pessoas para melhorar seus 
meios de subsistência. 

 

DICAS PARA A PREPARAÇÃO 
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Mas... explique o seu método  
Entretanto, você precisará sim explicar como chegou ao 
resultado. O critério de julgamento engloba vários 
elementos essenciais que deverão ser encontrados em 
qualquer projeto de sucesso: você empoderou pessoas 
para melhorar suas condições de vida? Você utilizou a 
ação empreendedora? Seu projeto é sustentável, 
econômica, social e ambientalmente? Os juízes querem 
ouvir quais estratégias e/ou táticas foram empregadas e 
quais ferramentas de avaliação foram utilizadas para 
conduzir o seu projeto com sucesso e medir o impacto. 

Simplifique as coisas 
Mantenha a estrutura de sua apresentação o mais simples 
possível. Imagine que você tenha um minute para explicar 
seu projeto para alguém – o que você diria? Começar 
desse ponto básico irá ajudá-lo a explicar o essencial do 
seu projeto. 

Reduza o número de projetos apresentados  
Embora o seu time deva ter um grande número de projetos, 
você não é obrigado a falar de todos esses projetos na sua 
apresentação. Na maioria dos casos, é provavelmente 
melhor cobrir apenas alguns projetos, para que você tenha 
tempo suficiente de explicá-los por completo, em vez de 
tentar explicar vários projetos de uma vez e não conseguir 
mandar a sua mensagem. 

Conte a história de um indivíduo 
Personalize as histórias de seus projetos. Os juízes vão 
gostar de descobrir as experiências dos indivíduos do 
seu projeto. Como o seu projeto mudou a vida dos 
participantes? Qual era a situação deles antes e depois 
do seu projeto? Tente mostrar como as pessoas 
impactadas estão aproveitando uma vida melhor por 
causa do seu projeto. Inclua depoimentos.  

Seja claro sobre suas parcerias  
Se o seu time trabalhou em parceria com outra 
organização ou outro time da Enactus, é importante 
indicar claramente qual foi o seu papel durante os 
diferentes estágios do projeto. Os juízes precisam 
entender qual foi o valor que você adicionou, contra 
quanto os seus parceiros contribuíram. 

 

A Prática leva à estabilidade  
Pratique a sua apresentação o máximo possível. Utilize 
os membros do seu conselho, colegas, Professor(es) 
Conselheiro(s) e/ou seus administradores 
institucionais como “juízes” nos ensaios da 
apresentação. Isso ajudará o seu time a ganhar 
segurança e o feedback ajudará a perceber quais 
mudanças devem ser feitas. A prática ajuda tornar o 
comportamento e a abordagem mais “estáveis” (não 
necessariamente “perfeitos”). 

 

 

Importante – O que a Enactus não é: 

• A Enactus não é uma competição para saber qual time recrutou mais estudantes, arrecadou mais dinheiro, recebeu 
a maior cobertura da mídia etc. Estas atividades são somente relevantes quando enfatizam a habilidade do time 
de conseguir atender a missão primária de criar oportunidades econômicas para outros. 

• A Enactus não requer que os times conduzam projetos no exterior. Apesar de ser impressionante ver que os times 
conseguem impactar locais fora de seu país de origem, a atividade internacional não garante pontos adicionais 
automaticamente. O foco deve ser sempre na necessidade, relevância, profundidade e significado do impacto do 
projeto – independentemente de ser no exterior ou em seu país de origem. 

• A Enactus não foca necessariamente em entradas e saídas de recursos dos times. No lugar disso, a competição 
visa ilustrar o foco nos resultados dos projetos de alta qualidade e significativos. 

• A Enactus não está focada em resultados ou números inflados – a qualidade e a profundidade do impacto, os 
resultados e o alcance são mais valiosos. 

• A Enactus não é um campeonato de discursos ou apresentações. Nossas competições não estão focadas em 
quem deu o melhor discurso ou qual time teve o melhor grupo de apresentadores. Não é também um campeonato 
dos melhores efeitos audiovisuais e nem do relatório anual mais criativo. 

• Enactus is not a speech or presentation contest. Our competitions are not focused on who gave the best speech or 
which team had the best group of presenters. It is also not a contest on the best audiovisual effects or most creative 
annual report. 

 
Aperfeiçoe suas habilidades de apresentação 

• Assista ‘’Roger Love's Eight Great Tips for Enactus Powerful Presentations’’ para ajudar a encontrar a sua voz! 
Essas curtas dicas de vídeo levarão a sua apresentação do bom ao excelente. 
https://enactus.wistia.com/projects/zk176qyl0h 



Manual dos Times Enactus• Ciclo 2019-2020 

 

 

CAPITALIZANDO O 
SUCESSO DO TIME 
Esta seção, embora não prescritiva, tenta fornecer uma 
série de ideias e sugestões sobre quais passos podem ser 
tomados para celebrar o sucesso do time ao alcançar uma 
rodada semifinal ou rodada final do campeonato 
regional/nacional ou da Enactus World Cup. Nós 
esperamos que este guia seja uma ferramenta útil para a 
capitalização das suas conquistas e a divulgação do seu 
programa. 
 
Este conteúdo deve auxiliá-lo em construir um momento 
de sucesso na sua instituição, comunidade e além. 
A missão é capacitá-lo a adotar um ponto de vista no qual 
você não exagere suas conquistas, nem perca 
oportunidades para aumentar ainda mais o sucesso do 
seu time. As suas conquistas podem gerar mudanças 
positivas para a sua organização, entre elas: 
• Refazer ou melhorar o perfil da organização na sua 

instituição e na sua cidade. 
• Aumentar o número de instituições participantes do 

programa na sua cidade. 
• Levar a organização de onde está para onde quer chegar. 
• Ajudar a identificar um patrono para a organização. 
• Aumentar o número de parceiros e patrocinadores. 
• Fornecer a oportunidade para a instituição focar no 

desenvolvimento de um plano estratégico em longo 
prazo. Isto permitirá que a instituição e o staff da Enactus 
identifiquem áreas estratégicas importantes, que irão 
garantir o sucesso e crescimento da organização na sua 
instituição. 

 

Comunique o seu sucesso a várias pessoas interessadas. 
É importante reconhecer todos aqueles que contribuíram 
para o sucesso do seu time Enactus. Isso deverá ser feito 
na primeira semana do seu retorno à instituição. É 
importante aproveitar o embalo! Considere as seguintes 
ações: 

 
Envie um e-mail de Notificação 
Envie um e-mail notificando sua vitória a todas as 
pessoas interessadas (membros do conselho, 
patrocinadores e parceiros, oficiais da universidade). 
Indique o nome da sua instituição, os times que 
competiram com você, a data do campeonato e faça uma 
breve descrição dos times que participaram do evento. 
Você também pode notificar os patrocinadores e parceiros 
que auxiliaram o time, líderes de negócios que viajaram 
para o campeonato e os principais patrocinadores do 
campeonato regional/nacional e da Enactus World Cup. 
Lembre-se de compartilhar um link para fotos e vídeos dos 
eventos com as pessoas interessadas. 

 
Convoque uma Reunião com o seu Conselho Consultivo 
de Negócios 
Nessa reunião, uma apresentação é feita a todos os 

 

 
 
Membros, destacando os pontos principais do Campeonato 

e apresentando todos os prêmio recebidos. Utilize a reunião 
para pensar em ideias sobre as oportunidades existentes 
para o seu Time: 
• Qual é o impacto do seu sucesso no campeonato? 
• Como você pode levar a sua organização para o 

próximo nível? 
• Como essa conquista nos ajudará a tornarmos mais 

visíveis e reconhecidos na comunidade? 
• Como podemos capitalizar esse sucesso? 
• Como podemos utilizar esse sucesso como uma 

oportunidade de aumentar o número de estudantes 
membros? 

 
Marque uma reunião com os oficiais da universidade 
Convide os membros do seu Business Advisory Board para a 
reunião na universidade. Apresente os prêmios e o troféu do 
campeonato nacional para os oficiais, forneça os destaques 
da competição e agradeça a administração da instituição pelo 
suporte. Discuta com a administração como você pode 
capitalizar o sucesso (ex.: a instituição poderia organizar um 
evento e convidar as pessoas interessadas?). 

 
Organize uma cobertura de mídia 
Determine o meio utilizado para comunicar a sua mensagem 
e a sua vitória (comunicado de imprensa). A cobertura deve 
começar imediatamente após o campeonato e deve 
aumentar ao longo dos meses seguintes ao evento. Isso 
garantirá que a mensagem da sua vitória permaneça à vista 
da comunidade. 

 
Compartilhe nas redes sociais 
Publique o seu sucesso nas redes sociais. Poste vídeos e 
fotos da experiência do seu time nas redes sociais para 
compartilhar com as pessoas interessadas, membros da 
mídia e outros. 

 

Faça um evento pós-competição em sua 
comunidade local 
Planeje fazer o evento nos primeiros três/quatro meses após 
seu retorno. Incorpore uma meta na sua agenda de eventos, 
levando em consideração o objetivo do evento ou o que você 
deseja alcançar com ele. Agradecer todos os patrocinadores 
e parceiros participantes. Aumentar o fundo para a 
organização. Os pedidos podem ser feitos durante o evento. 

 
Mostre a apresentação do seu Time 
Apresentar a organização para potenciais patrocinadores e 
parceiros e mostrar oportunidades que podem beneficiar 
ambas as partes. Apresentar o programa para novas 
instituições/oficiais acadêmicos em potencial com o objetivo 
de aumentar o número de estudantes e motivar as 
instituições da sua área a se envolverem com a Enactus. 

 

As sugestões destacadas acima são diretrizes para ajudá-lo 
a capitalizar o seu sucesso e garantir que os próximos passos 
levem o seu time ao próximo nível, passando de ÓTIMO para 
EXCEPCIONAL. 
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PARTE 5: 
DETALHES 
OPERACIONAIS 
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PARTICIPANDO 
DA ENACTUS 
As diretrizes a seguir orientam as atividades e a 
comunicação conduzida pelos times Enactus, 
professores conselheiros, estudantes Enactus e qualquer 
outra representação de um time Enactus, ao se referirem 
a si mesmos como membros oficiais da rede Enactus e ao 
atuar sob e/ou com o uso da marca da Enactus. 
 
O Conselho Diretivo de cada país, que trabalha sob os 
parâmetros estabelecidos pela Enactus Worldwide, 
determina regras de elegibilidade para a participação das 
instituições de ensino, assim como para estudantes e 
professores conselheiros. 
 
O enquadramento da Enactus Worldwide como 
organização sem fins lucrativos 501c (3) nos Estados 
Unidos e o status de OSCIP no Brasil não se aplicam aos 
times Enactus. Os times não estão autorizados a usar o 
número de identificação fiscal da Enactus Worldwide ou o 
CNPJ da Enactus Brasil para receber contribuições. 

 
Times 
Cada instituição de ensino deve ter somente um time 
Enactus. Além disso, extensões de uma mesma faculdade 
ou universidade podem ter seus próprios times, desde que 
estejam localizados em diferentes campi. É importante 
notar que cada país Enactus pode ter critérios adicionais 
para participação, que devem ser comunicados aos times, 
quando aplicável. 

 

Alguns países podem solicitar aos novos times que se 
candidatem para se tornar membros antes de serem 
aceitos como membros da rede da Enactus. Por favor, 
contate o Diretor de Programa para saber se este 
processo é aplicável em sua região. 
 
Uma vez que os novos times são adicionados à rede, há, 
intencionalmente, poucas regras e procedimentos 
estabelecidos pela Enactus Worldwide sobre como esses 
times devem ser organizados e estruturados. Essa 
flexibilidade permite que cada instituição estruture o seu 
time Enactus da melhor maneira para seus estudantes, 
seus professores conselheiros e para as necessidades da 
comunidade. Cada time Enactus tem total liberdade para 
adotar regras e procedimentos além dos descritos neste 
manual para orientar as suas próprias atividades, desde 
que sejam consistentes com as diretrizes delineadas para 
os membros da rede Enactus. 

 

Essa mesma flexibilidade se aplica a cada projeto 
desenvolvido pelo time. O único parâmetro estabelecido 
pela Enactus Worldwide para os projetos é que eles 
devem atingir o Critério de Avaliação Enactus. Outros 
aspectos dos projetos são deixados a critério do Time. 

 
Esses aspectos incluem, mas não se limitam a: o número 
de membros engajados na implementação do projeto, a 
utilização de especialistas, o tipo de beneficiário, o 
alcance de mídia, se o conteúdo dos treinamentos é 
preconcebido ou criado pelo time, entre outros. Os 
membros do escritório nacional de cada país também 
estão disponíveis para conversar com os Times 
individualmente e podem fornecer consultas aos Times 
enquanto organizam e desenvolvem os seus projetos. 

 

A Enactus utiliza uma iniciativa global para auditar todos 
os times competidores na Enactus World Cup. Essa 
auditoria é exigida e conduzida pelo escritório nacional da 
Enactus. Nós tomamos medidas proativas para garantir 
que todos os países Enactus estejam totalmente 
preparados para o processo. Nós também encorajamos 
os times a se prepararem adequadamente caso sejam 
selecionados para uma auditoria em qualquer momento 
do ano. A Enactus Worldwide e os seus escritórios 
nacionais reservam o direito de realizar uma auditoria em 
qualquer time Enactus. 

 
Professores Conselheiros 
Para serem reconhecidos pela Enactus Worldwide, cada 
time Enactus deve ter um Professor Conselheiro. Para se 
qualificar como Professor Conselheiro, os candidatos 
devem estar empregados na faculdade ou universidade 
que representam. Não existe nenhuma restrição quanto à 
função ocupada na instituição pelos candidatos. Os 
Times Enactus podem ter mais de um Professor 
Conselheiro. Todos os Professores Conselheiros devem 
estar registrados no Active Team Sheet (o registro no 
Active Team Sheet é mandatório para todos os 
Professores Conselheiros fora dos Estados Unidos). 

 
Estudantes 
Qualquer pessoa oficialmente matriculada como 
estudante de graduação ou pós-graduação em uma 
faculdade ou universidade, seja meio período ou integral, 
é elegível a participar da Enactus. Os estudantes podem 
participar do time Enactus somente da instituição em que 
estão matriculados. Aqueles que têm aulas em mais de 
um campus, ou estão matriculados em mais de um curso 
ao mesmo tempo, podem participar de mais de um time, 
mas só poderão representar um deles no campeonato. 
Cada time Enactus tem total autoridade para estabelecer 
restrições e qualificações para a inclusão de membros, 
além das destacadas anteriormente. 

 
Alumni 
Para ser um membro da rede Alumni Enactus, o indivíduo 
deve ter se envolvido ativamente nas atividades Enactus 
quando matriculado em uma faculdade ou universidade. 
Após a graduação, membros podem se juntar a rede 
Alumni Enactus alterando sua situação na conta 
cadastrada no Enactus+ de “Estudante” para “Alumnus” 
ou “Alumna”. 
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Parcerias especiais e oportunidades 
Os times Enactus que estão engajados em parcerias 
especiais e/ou oportunidades e envolvidos em 
atividades adquiridas por meio dos esforços da 
organização Enactus devem aderir às diretrizes 
estabelecidas no Edital de Parceria Especial ou 
Oportunidades. As parcerias especiais e 
oportunidades incluem, mas não se restringem a: 
promoção do time e/ou dos seus projetos nas 
campanhas de marketing da Enactus (incluindo 
www.enactus.org), estágios, programas de 
intercâmbio, bolsas de estudo, palestras e 
apresentações nas cerimônias ou eventos da Enactus 
(ou Enactus Brasil), projetos com ou sem 
oportunidades de financiamento (ex: pesquisa, 
doações de parceiros nacionais ou internacionais 
etc.), entre outros. 

 
Isenção de responsabilidade 
Ao participar do programa Enactus ou dos eventos 
Enactus, as instituições acadêmicas participantes, 
Professores Conselheiros e os membros do time 
reconhecem que a Enactus não é responsável por seus 
projetos, atividades e eventos. Professores Conselheiros e 
membros do time devem seguir as diretrizes estabelecidas 
neste Manual dos times Enactus e as Políticas e 
Regulamentações de suas próprias instituições. A 
responsabilidade sobre os riscos e os custos com viagens 
para eventos da Enactus são estritamente dos 
participantes. A Enactus não será responsável por perdas 
ou danos a propriedades, mesmo quando ocorridas ao 
viajar para um evento Enactus ou durante o evento. As 
instituições acadêmicas participantes, os Professores 
Conselheiros e os membros do time concordam em liberar, 
isentar, proteger e inocentar a Enactus, suas afiliadas, 
administradores, diretores ou representantes, de todas e 
quaisquer responsabilidades, perdas, reclamações, 
julgamentos, danos (direto ou indireto, consequente, 
incidental ou especial), despesas e custos (incluindo 
honorários de advogados e despesas) que possam sofrer 
ou incorrer em razão de participar de qualquer maneira no 
programa Enactus ou em um evento Enactus. 

 
Código de conduta 
Na organização Enactus, onde as fronteiras entre os 
países têm se tornado cada vez mais transparentes, os 
princípios adotados pelos participantes da rede Enactus 
estão se tornando critérios necessários para construir 
uma boa reputação perante a comunidade internacional 
de negócios. Os princípios a seguir são a base sobre a qual 
relações de qualidade são formadas e mantidas. Este 
Código de Conduta deve ser aplicado de boa fé, com 
julgamento de negócios razoável, para permitir que a 
Enactus cumpra a sua missão de acordo com a legislação 
de cada país participante. Isso se aplica a todos os 
indivíduos participantes na rede Enactus em qualquer 
competência (incluindo, mas não limitado a:  

 

Staff Enactus, estudantes Enactus, Professores 
Conselheiros, juízes Enactus, Alumni, membros do 
Conselho Enactus e do Conselho Consultivo de Negócios). 
Esses indivíduos estão referidos como participantes da 
rede neste Código de Conduta. 

A Enactus espera que todos os participantes da rede tratem 
uns aos outros e as pessoas com dignidade e respeito 
constante. Devemos valorizar a diversidade entre os 
indivíduos de todo o mundo. Condutas abusivas, assédios 
e ofensas são inaceitáveis, sejam elas verbais, físicas ou 
visuais. Esse código deve proibir qualquer membro da rede, 
em qualquer momento, de: abusar de outra pessoa verbal 
ou fisicamente; falar negativamente sobre outros membros 
da rede ao se apresentarem como membros oficiais da 
rede Enactus; usar linguagem chula ou gestos vulgares; 
menosprezar ou humilhar outra pessoa ou fazer 
comentários pejorativos em relação à raça, gênero, religião, 
idade, deficiência, nacionalidade ou orientação sexual; e se 
engajar em tais condutas, ou ser descuidado a ponto gerar 
dano a outros. 

A Enactus espera que todos os participantes de sua rede 
demonstrem honestidade e integridade em suas 
declarações e ações. Todos os participantes da rede 
Enactus devem aderir aos ideais de honestidade, justiça e 
“fazer a coisa certa” sempre, mesmo quando as 
circunstâncias tornem isso difícil. 

Ao falar com a imprensa ou em outras declarações 
públicas, os participantes devem ser vistos como porta-
vozes da organização Enactus. Eles devem se portar com 
respeito e dignidade, não desprezando a organização ou 
outros participantes da rede. Se, no decorrer das 
declarações públicas, os participantes quiserem falar 
como indivíduos desvinculados da rede, eles devem deixar 
essa intenção clara. 

Os participantes da rede devem exibir e utilizar a logo da 
Enactus somente em concordância com as Diretrizes de 
Utilização de Marca e em uma maneira apropriada a 
missão Enactus. 

Observar altos níveis de ética pessoal nos negócios e em 
todas as relações, seja dentro ou fora de suas atividades 
na rede, é uma responsabilidade pessoal de cada membro 
dentro da rede. 

A Enactus procura ser altamente conceituada em todo o 
mundo. Desejamos ganhar e preservar uma boa reputação 
com a busca pela excelência em tudo que fazemos. Como 
participante na rede Enactus, suas ações são um reflexo da 
organização Enactus em todos os momentos. Qualquer 
membro da rede que acredite que outro membro agiu de 
forma a violar este código deve relatar a violação por 
escrito para o Presidente da Enactus Brasil. Qualquer 
reclamação que não seja apresentada desta forma será 
desconsiderada. 
 
. 
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CONTATANDO OUTROS 
MEMBROS DA REDE 
Membros do Conselho Enactus 
Membros do Conselho Diretivo da Enactus são 
entusiastas da Enactus e contribuem com grande parte de 
seu tempo e energia em favor da organização 
internacional. Baseados em suas próprias agendas e 
recursos, todos os membros do Conselho comunicaram à 
Enactus a maneira que acreditam que melhor podem 
servir a organização, assim como com protocolos e/ou se 
membros da rede podem se comunicar diretamente com 
eles. Por favor, entre em contato com a Enactus para 
esses protocolos. 

 
Qualquer time Enactus que deseje contatar um membro 
do Conselho da Enactus deve aderir a esses protocolos, a 
não ser que o membro do conselho dê outras instruções 
ao time individualmente. Essas restrições incluem 
solicitações de emprego, pedidos de participação do 
membro do conselho em um projeto ou atividade do time 
e oportunidades de patrocínio. 
 
Os Membros do Conselho da Enactus atuam como 
representantes oficiais de suas organizações para a 
Enactus. Além dos protocolos para comunicação com os 
Membros do Conselho, cada membro identificou 
protocolos similares para contato entre membros da rede 
Enactus e com qualquer indivíduo ou departamento de 
sua organização. Os times Enactus devem revisar e 
respeitar esses protocolos quando desejarem fazer 
contato com qualquer uma dessas organizações. 

 
Essas mesmas regras se aplicam para contatar 
membros do Conselho Diretivo de cada organização 
nacional Enactus e suas respectivas organizações, a 
não ser que seja comunicada outra forma para os 
membros da rede dentro do país. Contate a  

organização nacional Enactus apropriada para o 
protocolo de comunicação específico. 

Staff da Enactus 
Os membros do staff da Enactus Worldwide e de cada 
organização nacional estão dedicados a servir os 
interesses e as necessidades dos membros da rede. Em 
todos os países, existe um membro do staff indicado como 
contato principal para cada time e seus membros. Este 
pode ser o Presidente em seu país, o Diretor de Programa, 
o Gerente ou os Coordenadores. Os times Enactus são 
fortemente encorajados a direcionar todas as 
comunicações para esta pessoa. Caso o contato com outro 
membro do staff do país seja necessário, a pessoa 
indicada como contato principal irá facilitar esta 
comunicação. 

Times Enactus 
Um dos benefícios do recente crescimento e expansão 
global da Enactus é a oportunidade de se relacionar e 
colaborar com membros da rede. Os times Enactus são 
fortemente encorajados a se envolver em oportunidades de 
compartilhamento e troca com outros times. No entanto, a 
Enactus Worldwide e a liderança de cada organização 
nacional Enactus tratam a privacidade de seus 
conselheiros e estudantes com muita seriedade. Essa 
informação de contato é propriedade de cada organização 
nacional Enactus e da Enactus Worldwide, não sendo 
concedida a outros Professores Conselheiros e membros 
do time sem a devida permissão. 
Os times Enactus que desejem conhecer outros times têm 
a oportunidade de entrar em contato e se apresentarem 
durante os campeonatos Enactus e os eventos de 
treinamento. Converse com o Coordenador de Programa 
sobre como contatar outros times Enactus. 

 
 

OPERANDO SOB A 
LOGOMARCA ENACTUS 
O nome Enactus é uma marca registrada da Enactus 
Worldwide e está legalmente registrada em todos os 
países que têm uma organização nacional da Enactus. 

Todos os times Enactus oficialmente inscritos estão 
autorizados a usar o nome e a logomarca da Enactus, 
associando-os às suas atividades e a projetos de 
extensão, dentro do seu país de origem, desde que: 

• Essas atividades sejam consistentes com a missão 
da Enactus e o código de conduta oficial. 

• Os Times Enactus nunca alterem, de nenhuma forma, 
o nome e a logomarca oficiais da Enactus, e ajam de 
acordo com todas as outras regras destacadas no 
documento oficial de diretrizes para o uso da marca. 

 
Criando a logomarca para o Time 

A Enactus desenvolveu uma ferramenta para gerar 
logomarcas automaticamente, a fim de ajudar os times a 
criarem facilmente uma logomarca consistente com as 
diretrizes oficiais de uso da marca da Enactus.  
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Diretrizes da Marca 
As Diretrizes para Utilização da Marca Enactus contêm 
todos os termos e condições para a utilização do nome 
e da logomarca por times e países. Elas definem os 
elementos visuais e verbais que compõem a marca 
Enactus, incluindo explicações, diretrizes e exemplos de 
como produzir materiais Enactus para comunicação e 
marketing, de forma profissional e correta. 

 
Referindo-se à Enactus 
Por favor, refira-se à Enactus como um “time”. A 
Enactus não é um “clube” ou uma “fraternidade”. 

 
Apresentando-se como membro da rede Enactus 
Os times Enactus devem estar cientes de que, a não ser 
que tenham autorização expressa, eles não estão 
autorizados a falar em nome da Enactus Brasil ou da 
Enactus Worldwide, ou representar essas organizações. 
Ao se comunicarem dentro da rede Enactus ou com 
qualquer público externo, os times Enactus devem 
deixar absolutamente claro que estão representando 
somente o time Enactus de sua instituição de ensino. 

 
Operando fora de seu país de origem 
Os times Enactus estão autorizados a conduzir projetos 
usando a marca registrada da Enactus em seu país de 
origem. Essa autorização se estende para que usem a 
logomarca e nome da Enactus ao realizarem projetos 
em outros países, diferentes de seu país de origem, que 
tenham uma organização nacional Enactus 
oficialmente estabelecida, desde que: 

• Sigam as mesmas diretrizes de marca descritas 
nesta seção. 

• Informem ao Líder de seu país ou Diretor de 
Programa por e-mail sua intenção de trabalhar em 
outro(s) país(es). 

• Se o time executar o projeto em outro país com 
operação oficial Enactus, o Presidente ou Diretor de 
Programa de seu país deverá contatar a Enactus do 
país correspondente para informar a intenção 
antes da chegada do time ao país. 

• Reportem suas atividades internacionais do projeto 
ao final do ciclo, no Team Project Report. 

Qualquer time que violar essa regra será proibido de 
apresentar seus projetos nos campeonatos Enactus, a 
nível nacional ou internacional. 
Em função de considerações legais ou organizacionais, 
podem ocorrer ocasiões nas quais os times sejam 
solicitados a suspender a utilização da marca registrada da 
Enactus enquanto estiverem operando em outro país. 
Nestes casos, o time poderá continuar os seus projetos, 
mas não poderá apresentar essas atividades no país como 
sendo conduzidas por membro oficial da rede Enactus e não 
poderá utilizar a marca da Enactus. 
A licença concedida neste documento para 

Professores Conselheiros Enactus e estudantes Enactus 
não deve ser exclusiva, e Professores Conselheiros e 
estudantes Enactus reconhecem que a Enactus Worldwide 
pode conceder esta licença para outras pessoas ou 
indivíduos, agora e no futuro. Essa licença pode ser 
revogada a qualquer momento e por qualquer razão, 
incluindo a violação dos termos e condições de 
participação na rede Enactus. Qualquer pessoa que esteja 
utilizando a marca registrada da Enactus enquanto não 
vinculada à Enactus ou que esteja usando essa marca em 
violação deste documento deve ser relatada para a 
Enactus Worldwide imediatamente. 

 

Convidando instituições a integrarem à 
Rede Enactus 
Grande parte do crescimento da rede de faculdades e 
universidades que integram à Enactus está diretamente 
relacionado ao trabalho de membros de times Enactus 
veteranos, ao recrutar e aconselhar times de novas 
instituições. A Enactus Worldwide agradece a esses times e 
desafia todos os membros de sua rede a continuar 
identificando e ajudando no recrutamento de potenciais 
novos membros. Ao servir este propósito em seus países de 
origem, os times Enactus devem estar cientes das seguintes 
diretrizes: 

• Os times são encorajados a coordenar as suas 
atividades com o staff do programa da organização 
nacional. 

• Os times não estão autorizados a estender a sua 
associação ao programa para qualquer outra 
instituição. As instituições interessadas em ingressar 
no programa Enactus devem se registrar na 
organização nacional Enactus, que tomará a decisão se 
aceita ou não a instituição como membro da rede 
Enactus baseada nas regras de elegibilidade 
estabelecidas por cada país. 

Quando interessados em discutir oportunidades de entrada 
na rede ou ajudar a formação de times Enactus em 
instituições fora de seu país de origem, o time Enactus deve 
primeiramente receber aprovação para fazê-lo, concedida 
pelo staff da organização Enactus do país estrangeiro em 
questão. 
Infelizmente, por várias razões legais, não podemos estender 
a participação na rede Enactus para instituições 
estabelecidas em países que atualmente não têm uma 
organização nacional Enactus. É perfeitamente apropriado 
para um time Enactus conduzir projetos nestes países e 
colaborar com estudantes de faculdades/universidades 
destes países. No entanto, como descrito na seção anterior, 
eles não estão autorizados a apresentarem-se como 
membros da rede Enactus ou a usar a marca registrada. 
Além disso, caso faça parceria com uma faculdade ou 
universidade em um país que não tenha uma organização 
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nacional Enactus, o Time não deve, de nenhuma forma, 
promover oportunidade de participação no Programa 
Enactus, distribuir material oficial da Enactus ou iniciar 
atividades organizacionais na instituição. Qualquer Professor 
Conselheiro ou estudante Enactus que identificar um 
potencial membro para a rede Enactus nestes países, deve 
contatar o Departamento de Desenvolvimento e Relações em 
international@enactus.org. 

 

 
Participando de eventos Enactus 
Os eventos oficiais da Enactus, incluindo todas as 
competições regionais/nacionais e a Enactus World Cup, 
não são abertos ao público. Para participar de qualquer 
evento oficial, é necessário um convite, mesmo para 
membros da rede Enactus. Convites serão somente 
estendidos a membros do staff da Enactus ou organizações 
nacionais Enactus. Qualquer convidado registrado pelos 
times Enactus deve ser submetido à aprovação da 
organização nacional Enactus ou da Enactus Worldwide. 

 
O time Enactus que desejar organizar eventos na mesma 
região metropolitana, durante ou até três dias antes ou 
depois de um evento oficial organizado pela Enactus 
Worldwide ou qualquer organização nacional Enactus, deve 
atentar para as seguintes diretrizes:  

• O time Enactus não poderá oferecer convites 
para o seu evento a qualquer participante oficial 
do evento da Enactus, além dos membros do seu 
próprio time, caso o evento seja realizado 
durante o período em que os participantes 
estejam convidados ou programados para 
participar de um evento oficial da Enactus. 

• Os membros ou constituintes do time Enactus 
não poderão solicitar apoio financeiro para 
qualquer indivíduo que seja um convidado oficial 
da Enactus Worldwide ou de qualquer 
organização nacional Enactus. 

• O time Enactus notificará com antecedência a 
Enactus Worldwide ou a organização nacional 
Enactus sobre os seus planos de realização do 
evento e a sobre a lista de convidados. 

• O time Enactus não promoverá seu evento ou 
responder a questões de qualquer membro da 
mídia atuante na região metropolitana. 

• O time Enactus não dará qualquer detalhe de seu 
encontro, atividade, projeto etc., durante 
qualquer evento competitivo oficial da Enactus). 

 
Trabalhando com a mídia 
Os Times Enactus são fortemente encorajados a buscarem 
cobertura local, regional e nacional para os seus projetos 
nos diversos meios de comunicação.  

 

Eles são também encorajados a se referir a e a usar os 
recursos de mídia e os modelos disponíveis nos materiais de 
treinamento, a incluir a administração de suas instituições 
em seus esforços e, sempre que necessário, a buscar o 
aconselhamento e o suporte do staff da Enactus. 

A Enactus Worldwide e cada organização nacional Enactus 
também estão veementemente buscando oportunidades de 
mídia. Como a Enactus Worldwide e as organizações 
nacionais Enactus constroem relações com a mídia para 
fortalecer a missão de todos os times Enactus do mundo, é 
importante que a mensagem transmitida seja consistente. 

Para evitar conflitos, dissolução ou saturação dessa 
mensagem, haverá ocasiões nas quais a Enactus Worlwide 
ou o staff de uma organização nacional Enactus específica 
precisará limitar e/ou controlar a comunicação com um meio 
de comunicação em particular. 

Em concordância com as Diretrizes de Marca da Enactus, por 
favor, quando estiver se referindo a iniciativas que são 
específicas do seu time e não da organização Enactus como 
um todo, assegure-se de acrescentar o nome do time em 
todas as ocorrências do nome “Enactus” em todo o material 
para a imprensa e em qualquer outra documentação que se 
referindo a iniciativas que são específicas do seu Time e não 
da organização no geral. 

 
Violações 
Qualquer time Enactus que violar as diretrizes estabelecidas 
para os membros pode ter negada a oportunidade de 
participar em eventos competitivos da Enactus por um 
período definido, ter a sua autorização para utilizar a marca 
registrada temporariamente suspensa, ter a sua autorização 
para participar da rede Enactus permanentemente encerrada, 
ou ser objeto em outra ação determinada apropriadamente 
pelo Conselho Diretivo da Enactus Worldwide ou o conselho 
da sua organização nacional Enactus. 
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Avaliação de Necessidades em Projetos Enactus 
 

Um aspecto crucial do processo de planejamento do projeto é uma avaliação de necessidades. Ao se reunir com as pessoas que 
você deseja empoderar com o seu projeto Enactus, sua equipe obterá uma melhor compreensão dos fatores sobre pessoas, planeta 
e prosperidade em jogo para gerar impacto sustentável. Além disso, a realização da avaliação das necessidades, em cooperação 
com as pessoas que você trabalhará, lhes dá voz e interesse em seus próprios resultados. Seu time desenvolve sua capacidade de 
ver oportunidades para transformar suas próprias vidas e a vida de outras pessoas. 

 

As etapas básicas envolvidas na realização de uma avaliação de necessidades são as seguintes: 
- Determine as pessoas que você deseja impactar com seu projeto 

- Desenvolva um plano para avaliar as necessidades e os resultados desejados desses indivíduos 
- Realize a avaliação em conjunto com os beneficários do seu projeto 
- Analise os resultados 

 

É importante incluir pessoas-chave na avaliação de necessidades do projeto. Esses indivíduos-chave variam de projeto para 
projeto e de comunidade para comunidade, mas alguns exemplos incluem: aqueles que enfrentam as necessidades abordadas pelo 
projeto, líderes e ativistas da comunidade, pessoas cujos empregos ou vidas possam ser afetadas pelo projeto, empresas 
envolvidas no projeto, prestadores de serviços de saúde ou assistentes sociais que possam conhecer bem a comunidade. 

 
 

Título do projeto: 
Data de início: 
Data de término do projeto: 

 
Pessoa ou pessoas com quem você está trabalhando: 

 
Pessoas envolvidas no preenchimento da avaliação de necessidades: 

 
Fatores sobre Pessoas, Planeta e Prosperidade 

 
Pessoas 
Considere os fatores sociais que afetam as pessoas com quem você está trabalhando: 

• Quais são os dados demográficos da comunidade? Exemplo: sexo, idade, expectativa de vida, etc. 
• Quais são as tendências da população que afetam a comunidade (taxas de natalidade, tamanho da família, etc.)? 
• As pessoas com quem você trabalha têm acesso à educação a preços acessíveis? 
• Quais questões e tendências relacionadas à saúde estão presentes na comunidade? 
• Qual o papel do governo na vida da comunidade? 
• Existe uma história de conflito ou discriminação na comunidade? 
• Qual normas e práticas culturais estão presentes na comunidade? 
• Quais outros grupos ou organizações estão fazendo trabalho de desenvolvimento dentro da comunidade? 
• Quais outros fatores sociais são aplicáveis à sua comunidade e beneficiários? 

 

 

 

 
Notas: 

Crescimento populacional 
Problemas relacionadas à saúde 
Isolamento social 

Discriminação 
Educação 
Outros (Especifique abaixo)
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Planeta 

Considere os fatores ambientais que afetam as pessoas com quem você está trabalhando: 
• Descreva a localização física da comunidade – Como são o clima e a topografia? 
• Que tipo de doença, poluição ou desastres naturais afetam ou podem afetar a comunidade? 
• Descreva a infraestrutura disponível para a comunidade. 
• Que tipo de instalações industriais e áreas comerciais estão presentes? 
• Quais outros fatores ambientais são aplicáveis à sua comunidade de beneficiários? 

 
Mudança Climática Problemas de gestão de resíduos 

Outros (Especifique abaixo) 

 
Notas: 

 
 

Prosperidade 
Considere os fatores econômicos que afetam as pessoas com quem você está trabalhando: 

• Que tipo de tendências econômicas estão ocorrendo? Considere a sazonalidade de preços, produção e oportunidades de emprego. 
• Quais são as indústrias ou principais fontes de emprego na área? 
• Qual é a renda média das pessoas com quem você está trabalhando? Como isso se compara aos outros na região? 
• Qual é a taxa de desemprego do público-alvo? Qual é a principal causa desse desemprego? 
• Quais outros fatores econômicos são aplicáveis? 

 
 

 

 

Notas: 

Desemprego      
Emprego sazonal 
Pobreza 

Falta de oportunidades de emprego 
Mau crescimento dos negócios        
Outro (Especifique abaixo) 
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Poluição 
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Modelo de Planejamento de Projetos 
 

Novo projeto Projeto continuado 
 

Data de início:  Data de término:     
 

Título do projeto:     

Público-alvo:                                                                                                                                                                                                       

Parceiros em potencial (se aplicável):                                                                                                                                                               

Descrição do projeto/Atividades principais: 

 
 

1. Quais são os fatores relacionados a pessoas, planeta e prosperidade que afetam o seu público-alvo? Como o projeto abordará 
estes fatores? Pessoas geralmente são afetadas por tendências e sazonalidade – fatores os quais eles têm limitado ou nenhum 

controle. Por exemplo: tendências populacionais, tendências econômicas, governança, doenças, clima, poluição, desastres naturais, 

conflitos, e/ou sazonalidade de preços, produção e oportunidades de emprego. 

 

2. Quais são os resultados desejados para o público-alvo do projeto? 
O Time deve investigar, observar e ouvir as prioridades, necessidades, desejos e objetivos do público-alvo. 

 
 

3. Como o público-alvo está tentando alcançar esses resultados atualmente? O que está e não está funcionando? 
 
 

4. Como sua equipe capacitará o público-alvo a alcançar os resultados desejados do projeto? 
 
 

 
5. Como sua equipe utilizará a liderança empreendedora na execução do projeto? 

 
 

6. Como atingir os resultados desejados do projeto beneficiará o público-alvo? 
 
 

7. Como você vai medir o impacto direto do seu projeto? 
 
 

 

Fatores Como ele será abordado pelo Time?

Pessoas

Planeta

Prosperidade

Ferramentas de Mensuração Qualitativas Ferramentas de Mensuração Quantitativas
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Modelo de Planejamento de Projetos 
 

8. Quais são as potenciais saídas e resultados indiretos do seu projeto? 
 
 
 

9. Que tipo de cobertura da mídia você espera para seu projeto? Como você medirá as impressões de mídia? 
 
 
 

10. Quais recursos são necessários para concluir o projeto? 
 

Recursos humanos necessários: 
 

Recursos físicos necessários: 
 

Número total de estudantes envolvidos: 
 
 

11. Qual é o orçamento do projeto? 

 
 

12. Quais tarefas e seus respectivos prazos são necessários para concluir o projeto? 
 

 

13. Que medidas você tomará para garantir a sustentabilidade a longo prazo do seu projeto? 
 

 

Item Preço

Total necessário:

Atividade Prazo Responsável
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ENACTUS+ ACTIVE TEAM SHEET 
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ENACTUS ACTIVE TEAM SHEET 
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PROJECT VERIFICATION FORM 
 
 
 
 
 
 

Enactus  , confirma que todos os projetos apresentados são legítimos e foram  
[Nome complete da Instituição] 

 
Implementados como descrito no Relatório Annual e nas apresentações audiovisuais. 

 

 
Ao assinarmos este formulário, reconhecemos e concordamos que: 

• Informações fornecidas de forma falsa, consciente e deliberada sobre o alcance, impacto e os resultados qualitativos e 
quantitativos caracterizam um delito. 

• É um delito o plagiar, receber crédito ou apresentar um projeto que o time não contribuiu ou não implementou. 
• Dentro deste ciclo de programa, as ações tomadas são diferentes daquelas de anos anteriores. Nós garantimos que a 

apresentação de resultados antecipados são identificados como “projeções” e não como resultados alcançados. 
• Nós forneceremos qualquer informação adicional e documentação de suporte sobre nosso projetos caso requisitado pelo pelo 

escritório Enactus. 
• Os Relatórios Anuais foram revisados pelo Presidente do time, por um Professor Conselheiro e por um Administrador da 

Instituição. 
• Nós forneceremos o número estipulado de cópias do nosso relatório anual para o escritório Enactus e cumpriremos o pedido 

de envio de todos os relatórios obrigatórios até a data da competição. 
• Este formulário se aplica aos Relatório Anuais apresentados este ano para todas as etapas das competições Enactus, incluindo 

campeonatos regionais, nacionais, continentais e a Enactus World Cup. 
 

Nós reconhecemos que medidas disciplinares apropriadas podem ser aplicadas pelo escritório Enactus se os pontos acima não forem honrados. 

 
 
 
 

Líder do Time Professor Conselheiro Administrator da Instituição 

 

 

 
   

 

(Nome legível) (Nome legível) (Nome legível) 

 

 

 

Enviado por:    Data:  
(Nome legível) 

 

 

O envio deste formulário é obrigatório para competir. 
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TEAM PROJECT REPORT 2019 
O Team Project Report está sujeito a alterações para o ciclo 2019-2020. Times terão acesso ao documento no início de 2020. 

 

Certifique-se de preencher este formulário com precisão. É altamente recomendável que você preencha este formulário apenas uma 
vez e no momento em que tiver todas as informações relevantes em mãos. No caso incomum de você precisar 
alterar/corrigir/atualizar os dados enviados anteriormente ou ausentes, você pode reenviar o formulário (ao fazer login novamente 
na lista de sua universidade, o sistema preencherá os dados do seu último envio para edição e reenvio). 

 
 

 

 

  Professor Conselheiro        Estudante 
 

Se você encontrar alguma dificuldade, entre em contato com o escritório Enactus de seu País. 
 

Ao submeter o Enactus Team Project Report, você verifica que as informações contidas neste formulário estão corretas e são verdadeias. 
O mesmo conteúdo, no caso de ser apresentado no Relatório Anual da equipe ou em uma competição da Enactus, deverá conter as mesmas 
informações, de forma consistente. 

Por favor, reveja as definições de termo na parte inferior desta página antes de preencher o formulário. As definições proporcionam 
maior clareza para cada questão. 

 

A apresentação deste formulário é obrigatória para competir. 
 

 
POR FAVOR OBSERVE QUE ESTAS INFORMAÇÕES SÃO PARA USO DA ORGANIZAÇÃO DA ENACTUS SOMENTE. AS INFORMAÇÕES 
FORNECIDAS NÃO SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA OS JUÍZES EM NENHUMA COMPETIÇÃO DA ENCTUS. 

 

 

  Sim Não * 

 

Selecione a(s) fonte(s) de receita do seu Time Enactus (indique o valor total em US$) 

* 
 

 
* 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

Preenchido por (Nome): 

Other: 

Doações In-kind: 

Subsíduos: 

Atividades Empreendedoras do Time: 

 Doações Não-
BAB: 

Business Advisory Board 
(BAB): 

   Apoio 
Institucional: 

Por favor, indique se sua instituição oferece crédito 
de disciplina para as atividades Enactus : 

Posição: 



Manual dos Times Enactus• Ciclo 2019-2020 

 

 

Seu Time tem presença online ativa através de qualquer um dos seguintes canais: 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Detalhes do Projeto: 

* 
 

 

* 
 

  Novo Continuação 
 

  Sim Não 
 

 

* 

 
* Ano: * 

 
Ano: 

 

  
 

 

 

 
  Time 

 

 

 
 Universidade 

* 
 

 

  Outros: 

 
  Projeto do Time   Negócio 

 ONG       Outros: 
 

  Não   Sim: 
 

Lucro Perda Quantia: 

Twitter URL: 

YouTube URL: 

  Site do Time URL: 

Outros URL: 

Data de início do projeto: 

Público-Alvo: 

Facebook URL: 

LinkedIn URL: 

Qual foi o seu lucro / perda no ano passado 
(US$)? 

Existem investidores no projeto? 

 
Como esse projeto é organizado? 

Quem tem ou compartilha a propriedade deste 
projeto? 

Descrição do projeto: 

Data de término do projeto (se aplicável): 

                         O projeto foi apresentado na 
competição? 

Status do Projeto: 

País: 

Nome do Projeto: 
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* 
 

* 
 

Objetivos Globais da ONU 
 

Métricas de Impacto do Projeto 

As medidas reportadas devem incluir apenas o impacto direto gerado durante o ano lectivo 2017-2018. Não inclua 
estimativas ou projeções. 

 

Diretamente impactados (por idade) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Diretamente impactados (por gênero) 
 

  
 

  
 

  
 

  

Parceiros do Projeto 
 

  
 

Horas de Projeto 

* 

0–6 anos: 

7–18 anos: 

19–25 anos: 

  26 anos ou mais: 

      Total diretamente impactado: 

Feminino: 

Outras quantidades: 

 Outros (por favor, especifique descrição): 

Total diretamente impactado: 

Nomes dos parceiros: 

Selecione o principal Objetivo Global da ONU 
abordado pelo projeto. 

Número total de pessoas diretamente impactadas pelo projeto: 

Masculino: 

Número de parceiros: 

Horas de envolvimento do Time (somente neste 
projeto): 

Como esse projeto será sustentável além de cinco 
anos? 

O que seu projeto exige para escalar 
efetivamente: 
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Pessoas 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
Planeta 

Digite o número de toneladas de  lixo evitado, reduzido, recilado ou reutilizado para os seguintes: 
Eletrônicos: Plástico: Vidro: Papel:  Emissão de CO2: Outros: 

 
Prosperidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
Números Totais do Projeto 

 
* 

 

* 
 

 

* 

Número de pessoas com acesso a novos ou 
melhores alimentos saudáveis: 

Número de pessoas com serviços 
novos/aprimorados e/ou produtos que melhoram a 
saúde e o bem-estar: Número de pessoas com acesso a educação 
nova/melhorada: 
Número de mulheres/meninas com habilidades e conhecimentos 
novos/aprimorados que promovem sua igualdade: 

Número de pessoas com habilidades empreendedoras 

novas/aprimoradas e/ou treinamento da força de trabalho: 

Número de pessoas com habilidades/práticas 
agrícolas novas/aprimoradas: 

Número de pessoas com acesso novo/aprimorado à 
informação: 

Número de pessoas com novas/melhoradas 
acomodações adequadas, seguras e 
acessíveis e serviços básicos (transporte, 
etc.): 

Número de pessoas que saíram da linha de 
pobreza: 

Número de novos negócios criados: 

Número de pessoas que conseguiram emprego: 

Lucro total (in US$): 

Receita total (in US$): 

Despesa total (in US$): 

Número de novas oportunidades de emprego 
criadas: 

Número de pessoas com acesso novo/aprimorado 
a uma fonte de energia limpa e sustentável: 

Número de pessoas com acesso novo/melhorado 
a água potável e saneamento segura e acessível: 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 
	

	

	
Avalie a efetividade do Time ao demonstrar: 

*Prosperidade – beneficiando vidas de forma econômica e social. 
 
 

Feedback opcional para o: 
Sugestões ou ideias interessantes relacionadas aos projetos e atividades do Time: 

Super trabalho ao utilizar uma abordagem criativa! Seu Time fez um excelente trabalho ao descrever a avaliação de necessidades e 

possibilitou ao público-alvo uma experiência de aprendizado bastante interativa e compreensiva. Contudo, o Time não foi bem sucedido ao 

explicar se/como foi construída a capacitação e não houve menção dos próximos passos em muitos dos projetos. Os projetos precisam 

mostrar potencial, mas apenas mostram seu valor quando há prova de passos firmes frente ao empoderamente dos beneficiados. 

 

 

 
 
 

 Feedback construtivo em relação à capacidade do Time em comunicar seus resultados: 
 

Excelente apresentação visual! Apresentadores pareciam muito naturais e equilibrados. Bom trabalho ao conectar as ideias para entendimento 

dos juízes. O relatório anual está bem organizado, mas difícil de ler. Tente resumir seus projetos de forma concisa. 

 

 

 
 
 

Comentários adicionais podem ser fornecidos no verso deste formulário. 

  

Critério Enactus de Avaliação: 
Qual Time Enactus demonstrou liderança empreendedora de forma mais efetiva ao levar negócios e 
inovação para um impacto positivo e sustentável beneficiando pessoas,  planeta e prosperidade no 
último ano? 

Insuficiente   Excelente 
Liderança Empreendedora 
Identificando uma necessidade e capitalizando oportunidades 
assumindo responsabilidade pessoal, gerenciando riscos e 
gerenciando mudanças em um ambiente dinâmico. 
 
Inovação 
O processo de introduzir novas ou melhorar idéias, serviços, 
tecnologias, produtos ou metodologias existentes. 
 
Uso de princípios de negócios 
Aplicação de um modelo e plano de negócios sólidos. 

 
Impacto positivo e sustentável 
demonstrando uma melhoria mensurável e duradoura para as pessoas, o 
planeta e a prosperidade*. 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO CUMULATIVA 
	

	

	

Transfira suas avaliações do Formulário de Avaliação Individual dos Times. Por favor, utilize os códigos de avaliação I, S, B, MB e E para observar o nível de desempenho. Usando suas avaliações como 
referência, classificar os Times (com 1 sendo sua primeira escolha). Nenhum empate é permitido. 

 

 
Nomes dos Times: Time A Time B Time C Time D Time E 

 
 

Liderança Empreendedora 
Identificando uma necessidade e capitalizando 

oportunidades assumindo responsabilidade pessoal, 

gerenciando riscos e gerenciando mudanças em um 

ambiente dinâmico. 

 

E 
 

MB 
 

E 
 

S 
 

 

MB 

 

Inovação 
O processo de introduzir novas ou melhorar idéias, 

serviços, tecnologias, produtos ou metodologias 

existentes. 

 
B 

 
B 

 
E S E 

 
Uso de princípios de negócios 
Aplicação de um modelo e plano de negócios sólidos. 

 
E 

 
I 

 
I 

 
B 

 
S 

 
 

Impacto positivo e sustentável 
demonstrando uma melhoria mensurável e duradoura 

para as pessoas, o planeta e a prosperidade*. 

 

 
MB 

 
I 

 
MB 

 
E 

 
B 

*Prosperidade – beneficiando vidas de forma econômica e social. 

 

Ranking: Por favor, classifique os Times 
(sendo 1 a sua primeira escolha).        
Não é permitido empate. 

1 3 2 5 4 

          

   

Legenda de Avaliação: 

 

Por favor, liste os Times em ordem de apresentação. 

EXEMPLO 



 

 

 
 

 
 

JURAMENTO DOS JUÍZES 

Em minha honra, eu concordo em servir 
hoje como um juiz oficial do 
Campeonato Enactus de maneira 
completamente justa e imparcial. 

Eu, pessoalmente, comprometo-me 
com essa responsabilidade sem conflito 
de interesses prévio ou expectativas 
predeterminadas para o resultado da 
competição. 

 
Eu farei minha avaliação baseada 
somente na apresentação dos times e 
nos relatórios escritos usando somente 
o critério de julgamento dado a mim. E 
eu tomarei a minha decisão de 
julgamento independentemente, com 
integridade sem levar em conta a 
instituição, comunidade ou país 
representado por estes times. 
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