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NOSSO PROGRAMA
O programa de mentoria tem como objetivo a troca entre
um Alumnus e Times Enactus, ou seja, conectamos Enactors  
que já vivenciaram as experiências de  empreendedorismo
social, comunidades, gestão de pessoas, processos
internos/externos com Times ativos da rede. 

Os alumni participantes recebem treinamentos da Enactus
Brasil, somando esse conhecimento com sua vivência e
fazendo a diferença no desenvolvimento de Times Enactus,
aumentando o seu impacto na rede e crescendo como
profissionais.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

https://enactus.tfaforms.net/574


VALORES
DO
PROGRAMA

Será sempre uma troca"Time <--> Mentor", de modo que ambos aprenderão
muito uns com os outros. O Alumni teve uma vivência, trazendo uma bagagem de
experiências que agregará no Time Enactus.

COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS

Criar e fomentar a cultura do Feedback nos Times, sempre mostrando sugestões
de melhoria, focando no amadurecimento do Time e desenvolvimento dos
membros. 

FEEDBACK

Deixar os julgamentos e ideias prontas de lado para ouvir de fato o que o Time
está dizendo. 

EMPATIA

O mentor não deve resolver todos os problemas e nem trazer todas as respostas
para os Times Enactus, mas sim fazer as perguntas certas e confrontar o statuos
quo, auxiliando os enactors a empreenderem a própria trajetória. 

QUESTIONAMENTO E CONFRONTOS



NOSSO PROGRAMA
O MENTOR TEM COMO OBJETIVO TRABALHAR COM ATÉ 2 TIMES
EM CIMA DE DOIS PILARES:

ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO DOS
TIMES (IDT)

O desafio é fazer com que o IDT do
time que está responsável aumente,
trazendo mais maturidade
organizacional.

MATURIDADE DOS PROJETOS

Colaborar no aumento de maturidade
e maior alinhamento dos projetos ao
novo critério Enactus.

O MENTOR JUNTAMENTE COM O TIME, DEVE TRAÇAR NO MÍNIMO 2 OBJETIVOS DA
MENTORIA: UM VOLTADO A ESTRUTURAÇÃO INTERNA DO TIME E OUTRO
VOLTADO A PERFORMANCE DOS PROJETOS. 



A JORNADA DA MENTORIA

CAPACITAÇÕES

A mentoria contará com
capacitações iniciais
para nivelamento de

conhecimento além de
muita troca de

conhecimento entre os
mentores.

ACOMPANHAMENTO
DO PROGRAMA

Para melhor
acompanhamento da

performance tanto dos
mentores quanto dos

Times realizamos uma
gamificação durante

todo ciclo. 

DESAFIOS

O mentor é convidado a
sair da sua zona de

conforto e traçar
objetivos ousados junto
de seus Times além de
trazer capacitações e

workshops para seu time
e para a rede.

CONQUISTAS

Após um ciclo de
trabalho também

reconhecemos toda a
dedicação de vocês com

o programa e seus
Times.



CAPACITAÇÕES

TRILHA INICIAL

A Pré-Trilha é voltada para mentores que possuem Times que entraram recentemente
na nossa rede, que possuem dificuldades estruturais mais iniciais ou até mesmo estão
iniciando projetos agora. 

TRILHA PRINCIPAL

A Trilha foi pensada para todos os mentores independente do Time que mentora, são
capacitações com temáticas mais específicas de acordo com as dores recorrentes da
nossa rede, e também de vocês mentores.

TRILHAS DE MENTORIA

Sabemos que cada Time é singular e com isso suas dificuldade também possuem
patamares de complexidade diferentes. Pensando nisso criamos a Trilha Inicial e
Principal de mentoria. Para cada uma criamos capacitações especificas de forma a
nivelar o conhecimento e auxiliar o mentor durante sua jornada. 



TRILHA INICIAL

ENCONTRO 1

Onboarding de novos
Times - Estrutura Interna

ENCONTRO 2

Onboarding de novos
Times - Criando projetos

ENCONTRO 3

Traçando objetivos de
mentoria.

ENCONTRO 4

A importância da rede
como fator de
engajamento.

ENCONTRO 5

Liga Rookie -
Documentações e dicas

para o primeiro
campeonato.

SETEMBRO SETEMBRO OUTUBRO

MARÇO
OUTUBRO



TRILHA PRINCIPAL

ENCONTRO 1

Alinhamento sobre o
programa

ENCONTRO 2

Facilitação - Até onde é o
meu papel como mentor?

ENCONTRO 3

IDT - Como avaliar a
estruturação interna do

time.

ENCONTRO 4

Trilha Empreendedora -
Como utilizar para

estratégia de
desenvolvimento de

projetos.

ENCONTRO 5

Como desenhar e
acompanhar objetivos de

mentoria.SETEMBRO SETEMBRO
OUTUBRO OUTUBRO

OUTUBRO



CAPACITAÇÕES

TREINAMENTOS EXTRAS

A Pré-Trilha é voltada para mentores que possuem Times que entraram recentemente
na nossa rede, que possuem dificuldades estruturais mais iniciais ou até mesmo estão
iniciando projetos agora. 

MESA REDONDA

Cada mentor ao longo do ciclo vai desenvolver suas próprias técnicas de mentoria e
sabemos o quão rico isso se torna quando compartilhado. A cada 2 meses realizaremos
uma mesa redonda com temáticas específicas para que haja troca de experiência entre
os mentores.

COMPARTILHO, LOGO CRESÇO

Os mentores terão acesso a uma planilha que irá conter todos os objetivos que cada
mentor está executando junto de seus Times além das expertises que cada um possui,
para que seja possível realizar trocas de conhecimento entre os mentores. Vamos viver
a riqueza da nossa rede.



ACOMPANHAMENTO
DO PROGRAMA

GAMIFICAÇÃO

Será utilizado um sistema de gamificação para acompanhar o trabalho e engajamento
tanto dos mentores quanto dos Time durante o ciclo. Sendo gerado um dashboard
compartilhado para que ambos acompanhem seu desenvolvimento.

CHECKPOINTS

A cada 2 meses serão realizados checkpoints para validação do programa. Realizando
possíveis alinhamentos e pautas de acordo com as dúvidas dos mentores.

FEEDBACKS

Os momentos de feedback são um dos mais importantes para o programa, pois são
através deles que conseguimos trazer melhorias para o nosso programa, tanto em
relação a estrutura do mesmo quanto do desempenho do mentor e do time. Esse são
realizados com uma certa periodicidade e por meio de formulários. 



DESAFIOS

CONTRIBUA PARA A REDE

Pensando na sua trajetória com certeza você aprendeu muito. Que tal colocar todo esse
conhecimento para fora? Contribua com a criação de treinamentos e conteúdos tanto
para o seu time quanto para a nossa rede.

CHEGANDO AO FINAL DA SUA JORNADA...

- Se o seu Time for competir, que tal traçar um objetivo para ajudá-lo a ter um bom
desempenho? 
- E se o seu Time não for competir, que tal traçarem um objetivo que os tirem do seu
status quo? 
-O ENEB é um grande motivador dos Times, que tal estimular o seu Time a participar 
 do evento? 



CONQUISTAS!
A MAIOR RECOMPENSA NÃO É O QUE GANHAMOS, E SIM O QUE NOS TORNAMOS COM ISSO.

TODOS OS MENTORES  RECEBEM CERTIFICADO AO FINAL DO CICLO.

TOP 3
Após avaliada a carta de recomendação dos times mentorados,
será selecionado o TOP 3 Alumni-mentores.

TOP 1
Após entrevista com os finalistas, será escolhido o Alumni-
mentor do ano que vai receber como premiação uma passagem
para a World Cup 2022.

TOP 10
Os 10 mentores com as maiores notas na gamificação. Eles
deverão pedir uma carta de recomendação do seu time
mentorado.



COMPROMISSOS Comprometer-se com a mentoria até AGO 2022;

Participar dos checkpoints a cada 2 meses para que possa
ter alinhamento com o programa;

Fornecer feedbacks da mentoria para o Programa Enactus.

Participar dos treinamento (remotos) da trilha de mentoria; 

Auxiliar o Time no preenchimento do IDT e também da trilha
empreendedora; 



DEPOIMENTOS
Ana Luiza Guimarães
Alumna UFV-CRP

Atuar como mentora me possibilitou
compartilhar os aprendizados que
adquiri no meu time de origem, e foi
incrível reforçar o sentimento de
colaboração que só a nossa rede tem.
Fui acolhida na Enactus UFPE como
parte do time, e olho para trás e sinto
orgulho do que construímos, e ainda
vamos construir. Participar do programa
é jamais deixar de ser enactor, é sobre
vestir a camisa e crescer junto!

ALUMNI-MENTORES CICLO 2020-2021

Lucas de Sá
Alumnus CEFET - RJ

O programa é uma chance de conhecer
novas conexões, são pessoas e projetos
incríveis que só durante a vida enactor
as vezes não é possível alcançar, são
momentos incríveis e muito
desenvolvimento envolvido, é algo
único.



A JORNADA É LONGA,
MAS NO FINAL TERÁ

VALIDO A PENA...


