Prêmio Professor Universitário do Ano Tilibra 2021
O Professor Universitário que participa como Conselheiro de um Time desenvolve
muitas outras funções além da simples docência. Ele exerce um papel fundamental como
treinador, mentor, conselheiro de carreira e amigo, tendo atividades que vão desde
motivar o time até ajudar os estudantes a inscreverem-se em editais, além do auxílio nos
desafios e oportunidades do meio acadêmico.
Pensando nisso, a Enactus Brasil em parceria com a Tilibra, pelo sétimo ano
consecutivo, anunciam o Prêmio Professor Universitário do Ano Tilibra, que tem o intuito
de reconhecer os esforços do(a) Professor(a) Conselheiro(a), que se destacou investindo
seu tempo para acompanhar e desenvolver atividades junto aos estudantes Enactus,
fazendo o possível e impossível para empoderar os alunos com a capacidade de criar
oportunidades empreendedoras para outras pessoas.
Requisitos
1. O(a) Professor(a) deverá estar ativo enquanto Professor(a) Conselheiro(a) do Time
Enactus no ciclo 2020-2021;
2. O(a) Professor(a) precisa ser funcionário da instituição de Ensino Superior,
devidamente registrado(a) como tal.

Cronograma
Fases
Fase 1

Fase 1

Descrição
Indicações de professores por meio de formulário
Divulgação dos 10 selecionados
Divulgação do(a) professor(a) do ano 2021

Data
17 de junho até 30 de
junho às 18h00
05 de julho
21 de Julho

Fase 1 - Indicação
As inscrições serão realizadas no formato de indicações. Os Times Enactus devem
preencher o formulário, apresentando os dados do(a) professor(a) e respondendo
perguntas específicas sobre seu trabalho e desempenho ao longo do ciclo. Os Times
Enactus podem inscrever mais de um professor conselheiro.
As propostas poderão ser submetidas de 17 de junho até 30 de junho de 2021 às
18h00 por meio deste formulário: https://enactus.tfaforms.net/498

Critérios de Avaliação
Os candidatos ao Prêmio Professor Universitário do ano serão avaliados a partir dos
seguintes critérios:
1. ENGAJAMENTO: Desenvolvimento frequente de práticas para auxiliar no
desenvolvimento do Time e influenciar na qualidade dos projetos.
2. INOVAÇÃO: Empregar práticas inovadoras que abordem os desafios específicos
do Time, ou comunidade, que tenham mostrado evidências suficientes para sugerir
que poderiam ser eficazes para enfrentar esses desafios de uma nova maneira.
3. MENTORIA:

Ajudar

os

estudantes

a

se

tornarem

cidadãos

globais,

proporcionando-lhes uma orientação e aconselhamento baseados em valores, que os
prepara para a convivência com grupos de pessoas de diversas nacionalidades,
regiões, sexualidades, etnias, culturas e religiões.
4. COLABORAÇÃO: Melhorar a profissão docente em sua instituição de ensino,
ajudando a elevar trazer inovação para a tríplice Ensino, Pesquisa e Extensão, ao
compartilhar as melhores práticas que desenvolve junto aos Times Enactus com
colegas da profissão.

Após a análise das indicações, a Enactus Brasil e Tilibra selecionarão os TOP 10
professores do prêmio. A divulgação dos selecionados acontecerá no dia 21 de Julho de
2021.

Fase 2 –Reconhecimento e Premiação
Os TOP 10 Professores Universitários do Ano receberão um kit exclusivo de produtos
Tilibra.
O Professor Universitário do Ano será homenageado durante a Cerimônia de
Premiação do Evento Nacional Enactus Brasil 2021, além disso, receberá um voucher de
R$3.000,00 (Três mil reais) para investir em produto(s) eletrônico(s) de uso pessoal ou para
investimento na sua trajetória e aprendizagem empreendedora.

Contato
Em caso de dúvidas, entrar em contato com Dianne Cardoso pelo e-mail dcardoso@enactus.org

