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Bem-vindo à Enactus!  

Sem sombra de dúvidas, a força locomotora por trás do Time Enactus está no 

Professor Conselheiro. 

Temos certeza de que você encontrará uma satisfação tremenda ao auxiliar seus 

estudantes a estender o aprendizado para além da sala de aula, ao aprenderem a 

desenvolver suas habilidades com situações do cotidiano de um projeto 

empreendedor. Quando seus alunos implementam o programa Enactus, no 

desenvolvimento de um Time, eles desenvolvem habilidades de trabalho em 

equipe, liderança e comunicação. Entretanto, o mais importante é que na medida 

que os Enactors podem contar com os professores nesse grande desafio, eles 

descobrem uma paixão totalmente nova pelo aprendizado. 

PREPARAÇÃO

Para ser Professor Conselheiro, o candidato precisa estar empregado pela 

instituição acadêmica que representa. Não há restrições feitas à natureza 

específica de cargo ou área do conhecimento do conselheiro na instituição que 

representa. 

Cada campus de uma instituição de ensino pode ter apenas um Time Enactus, mas 

não há limite para o número de conselheiros. Um deles, entretanto, deve aceitar 

o título de Professor Conselheiro principal. Para esse cargo, recomendamos que

o professor tenha vasto conhecimento sobre empreendedorismo e a habilidade 

de trabalhar com estudantes, grupos da comunidade e negócios locais. 

Como um conselheiro da Enactus, você deve ter disposição para orientar os 

estudantes na estabilização de um Time Enactus e na implementação de projetos 

de alto impacto social. 

O seu papel como Professor Conselheiro é para auxiliar nas atividades do Time 

através do encorajamento, aconselhamento e orientação. O conselheiro é 

desencorajado de atuar no micro gerenciamento do Time, pois o maior 

aprendizado que o estudante tem ao participar da Enactus é sentir a 

responsabilidade de desenvolver um Time Enactus que é efetivo na entrega dos 

resultados. 

Entretanto, os professores conselheiros devem facilitar as interações entre o 

Time e a administração da instituição, e podem também ajudar com o 

gerenciamento das atividades do BAB do Time. 

REQUERIMENTOS

O  P A P E L  D O  P R O F E S S O R  
C O N S E L H E I R O



As responsabilidades de um Professor Conselheiro são: 

• Fornecer mentoria para treinamento dos membros do seu Time em questões 

pertinentes sobre projetos, negócios e empreendedorismo; 

• Comparecer regularmente às reuniões, atividades para levantar fundos e 

programas de divulgação; 

• Fornecer orientação ao Time na submissão de projetos para editais e também 

avaliar apresentações nas competições Enactus; 

• Preparar os estudantes para eventos Enactus, editais e competições; 

• Servir como defensor da organização Enactus dentro e fora do Campus 

• Averiguar se o Time cumpriu todos os requerimentos para ser considerado um 

Time Ativo na Rede Enactus; 

• Servir como representante principal do Time para a Enactus Brasil e 

Worldwide. 

RESPONSABILIDADES



Como Professor Conselheiro seu Time procurará em você liderança e orientação, 

então é importante que você tenha total entendimento de como assessorar 

efetivamente os seus estudantes na estabilização de um Time sustentável. 

Você é encorajado a ajudar seu Time a usar a cabeça para cumprir sua missão, 

objetivos e metas anuais. Estes alvos permitirão que o Time navegue pelo ano 

com sucesso e seja capaz de medir o seu desempenho. 

Nós entendemos completamente que você está ocupado e não pode estsar 

sempre envolvido no dia a dia da administração do seu Time. A sua maior 

obrigação é garantir a sustentabilidade do seu Time, o que significa que a seção 

abaixo do diagrama (Time e sustentabilidade do programa), no fim da página, 

deve ser o seu principal foco. 

MODELO DO TIME ENACTUS

ELEMENTOS DO PROJETO

O R G A N I Z A Ç Ã O  D O  T I M E  
E N A C T U S

Missão

Objetivos Metas

Ação 
Empreendadora

Empoderar  
pessoas

Melhoria das  
condições de vida

Sustentabilidade



S U P O R T E

A rotatividade dos estudantes Enactus dentro dos times é alta. A permanência 

média de um estudante é de um ano. Assim, se torna necessário que o 

recrutamento de novos membros seja uma atividade, no mínimo, anual.  É

aconselhável que você ajude o Time a moldar um plano de sucessão eficiente e 

que você envolva o BAB no processo de recrutamento e sucessão para mantê-los 

ativos. Tenha em mente que a Enactus não possui um método estipulado de 

recrutamento e sucessão. É aconselhável ao seu Time utilizar um processo 

seletivo para garantir a qualidade dos alunos. Com o intuito de construir um 

Time sustentável, recomendamos que recrutem mais alunos do primeiro e 

segundo ano da faculdade. 

Muitos Times utilizam folhetos e posteres sobre a Enactus no campus para atrair 

novos recrutas. Alguns Times vão mais além, desenvolvendo um processo 

seletivo com entrevistas, dinâmicas e até fase trainee. Este rigoroso processo de 

recrutamento é apontado como valor introdutório do Time, que age ao encontro

de novos membros engajados, para garantir a participação ativa desses membros

no Time. 

Tenha em mente que um dos seus maiores desafios será inspirar o entusiasmo 

sustentável no Time, especialmente nos membros executivos do mesmo. Pode ser 

difícil para você construir relações com cada membro do Time, devido seu tempo 

limitado para estar com eles. Portanto, nós o encorajamos fortemente a construir 

um efetivo mecanismo de comunicação com os executivos do Time. 

RECRUTANDO ESTUDANTES

A sua participação no Time é muito importante para fazer a relação das 

atividades do Time junto à instituição de Ensino, para dar apoio administrativo 

ao Time. Como Professor Conselheiro você servirá como principal ligação entre o 

Time e a administração. Também é importante que você fale positivamente da 

Enactus para a administração, para assim obter apoio e permissão no 

desenvolvimento de atividades e projetos. Embora não seja uma regra, Times que 

têm suporte administrativo tendem a ser mais motivados e a desenvolver 

melhores projetos em relação a um Time que não possua tal suporte. É realmente 

importante estabelecer uma relação de trabalho com o reitor ou outra pessoa de

alto cargo administrativo, que tenha autoridade para tomar decisões relevantes 

em função do Time. 

SUPORTE ADMINISTRATIVO



Uma fonte de paixão e de experiência pode ser encontrada nos Alumni Enactus. 

Garanta que os líderes executivos do Time se preocupem em manter 

adequadamente os registros dos estudantes antigos e atuais, pois serão úteis em 

um futuro próximo. Muitos Alumni ajudam os Times em seus projetos e 

atividades ao longo do ano, principalmente no compartilhamento de suas 

práticas e experiências.Uma fonte de paixão e de experiência pode ser 

encontrada nos Alumni Enactus. Garanta que os líderes executivos do Time se 

preocupem em manter adequadamente os registros dos estudantes antigos e 

atuais, pois serão úteis em um futuro próximo. Muitos Alumni ajudam os Times 

em seus projetos e atividades ao longo do ano, principalmente no 

compartilhamento de suas práticas e experiências. 

RECRUTANDO ALUMNI (EX-MEMBROS)

A Enactus não oferece recursos financeiros para que os Times implementem seus 

projetos. Isso significa que os Times são responsáveis pelo levantamento de 

fundos para executá-los. Apesar dessa responsabilidade ser um desafio, o 

gerenciamento dos recursos do Time é uma das maiores lições que os estudantes 

aprenderão ao participar da Enactus. O Time que aprende através destas 

experiências estará muito mais preparado para gerenciar outros aspectos do 

projeto, bem como acumular experiências da rotina real de uma empresa. 

Há várias maneiras de seu Time arrecadar fundos para seus projetos, algumas 

delas estão demonstradas no Handbook Enactus. 

Quaisquer quantias levantadas pelo Time devem ser depositadas em conta 

bancária, quando o Time tem seu próprio CNPJ, ou CNPJ da instituição de 

ensino. 

Em caso de ausência desse valor, o time poderá solicitar sua ajuda para 

recebimento de valores através de sua conta como pessoa física. Sabemos que  

LEVANTANDO FUNDOS

Você pode atrair apoio da administração ao fazer reuniões ou ligações periódicas 

com o administrador  e informá-lo sobre o programa Enactus e os projetos que 

seu Time planeja implementar no ano, você pode também informá-lo sobre as 

conquistas do Time e seus estudantes e professores. 

Além disso, assim que a ligação é estabelecida com a administração, é importante 

que o Time forneça atualizações regulares à mesma sobre suas atividades e 

projetos. Isso é uma maneira efetiva de obter apoio financeiro mais facilmente. 

Apesar do dinheiro ajudar bastante o Time no desempenho de suas atividades, 

esta não é a única maneira que a administração pode atuar. 

Ao longo do ano, seu Time poderá necessitar de espaço para reunião, transporte, 

cartas de apoio/ apresentação e serviços administrativo como enviar fax ou tirar 

fotocópias, acesso à internet, etc., assim você pode solicitar apoio nessas áreas 

também. 



Ao embarcar na tarefa de Professor Conselheiro, você entrará em contato com o 

escritório da Enactus Brasil por variadas razões. Estamos à disposição para 

auxiliá-lo a cumprir seu papel, por isso, pedimos que nos mantenham sempre 

atualizados e, em casos de dúvidas, não hesitem em nos contatar. 

A Enactus Brasil é presidida por Kleber De Paulo, que conduz o dia a dia da 

administração das operações do Enactus na respectiva nação. A equipe de 

programa é composta pelos Gerentes de Programa Caio Moura e Paula Parra, 

que são focados no crescimento e sustentabilidade dos Times Enactus. Além dos 

gerentes, oito coordenadores regionais estão em contato constante com os 

Times, para entender quais são as demandas e como está o andamento dos 

projetos. 

É imprescindível que a Enactus Brasil esteja engajada com os Times Enactus, para 

todas as questões que seu Time necessite de acompanhamento, facilitação e 

esclarecimentos. Isso inclui, mas não se limita ao entendimento do critério 

Enactus para o desenvolvimento de projetos, aconselhamento sobre métodos de 

recrutamento e dicas para levantar fundos. Times que possuem uma boa relação 

de trabalho com a equipe de Programa da Enactus Brasil tem um desempenho 

melhor de suas atividades, comparado com os Times que são mais tímidos em nos 

consultar. 

A equipe de Programa Enactus Brasil não deve ser vista como uma entidade 

separada de seu Time, mas como a mesma organização com funções diferentes. 

Você pode contatar o coordenador ou gerente de programa destinado ao seu 

Time, via telefone ou e-mail sempre que tiver desafios que necessitem de 

intervenção. Além disso, você deve se certificar que o time está em contato 

periódico com o Coordenador de Programa, a fim de informá-lo dos projetos e 

iniciativas que o Time desenvolve.Ao embarcar na tarefa de Professor 

Conselheiro, você entrará em contato com o escritório da Enactus Brasil por 

variadas razões. Estamos à disposição para auxiliá-lo a cumprir seu papel, por 

isso, pedimos que nos mantenham sempre atualizados e, em casos de dúvidas, 

não hesitem em nos contatar. 

A Enactus Brasil é presidida por Kleber De Paulo, que conduz o dia a dia da 

administração das operações do Enactus na respectiva nação. A equipe de 

programa é composta pelos Gerentes de Programa Caio Moura e Paula Parra, 

que são focados no crescimento e sustentabilidade dos Times Enactus.  

RECRUTANDO ALUMNI (EX-MEMBROS)

essa não é a maneira ideal, mas poderá ocorrer até que o Time alcance certa 

maturidade para ter um CNPJ próprio, ou então reconhecimento para poder 

utilizar o CNPJ da instituição de ensino. 

Pedimos que você, como Professor Conselheiro, estabeleça com os estudantes 

uma relação onde eles possam reportar o gerenciamento financeiro do Time. 

Transparência e responsabilidade geram confiança, que por sua vez permite o 

Time a realizar suas obrigações da melhor forma possível. 

Gabriel Cattaruzzi


Gabriel Cattaruzzi


Gabriel Cattaruzzi


Gabriel Cattaruzzi
CONTATO COM A ENACTUS BRASIL



G E R E N C I A M E N T O  D E
C O N F L I T O S

Invariavelmente conflitos e tensões surgirão no Time. Em tais situações, caberá a 

você ser honesto e agente objetivo da paz. Tenha certeza de ouvir todos os lados 

do conflito antes de tomar suas decisões sobre o tema. Uma maneira de 

aumentar a objetividade nos olhos do Time é ter um estatuto ou norma, 

contruída e conhecida por todos os membros. Esse documento facilitará o 

solucionamento de situações como nomeação de líderes, questões financeiras e 

estruturas administrativas. 

Baseado nas experiências, há dois eventos específicos que geralmente geram 

conflitos dentro do Time, em uma escala capaz de causar maior dano na moral do 

Time. Estes dois eventos são o Campeonato Nacional (que ocorre no Evento 

Nacional) e a Enactus World Cup. Como Professor Conselheiro, você é 

aconselhado a se envolver na preparação do Time para as competições nacionais 

e internacionais, a fim de minimizar estes conflitos potenciais. 


