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Você e sua equipe estão desenvolvendo maneiras de abordar uma questão urgente da comunidade, um problema 
social ou um desafio econômico como resultado da pandemia causa pela COVID-19? 

 
Se SIM, você pode receber US$ 5.000 para apoiar sua solução. 

 
Precisamos que VOCÊ crie maneiras de indivíduos, comunidades, empresas – na verdade o mundo – se recuperarem, 
reviverem e prosperarem da pandemia. Se você está inspirado em causar um impacto positivo durante esta crise que 
já dura mais de 1 ano, deixe a Ford Motor Company Fund ajudar a tornar seu Projeto possível e se inscreva até 15 de 
novembro de 2021 às 14h00 (Horário de Brasília) 

 
VISÃO GERAL 
A Ford Motor Company Fund está lançando um Desafio Especial para times Enactus no Brasil, Egito, Alemanha, Gana, 
Quênia, México, Marrocos, Porto Rico, Nigéria, África do Sul e Reino Unido. Até 10 times Enactus receberão uma 
bolsa-auxílio de US$ 5.000 para transformar conceitos inovadores em ação e/ou avançar projetos empreendedores 
atuais que abordam questões relacionadas ao COVID e não causam exposição indevida para estudantes Enactus.  

 
O DESAFIO 
O Ford Fund COVID College Challenge é uma oportunidade para até 10 equipes da Enactus receberem fundos para 
apoiar o desenvolvimento, a manutenção e/ou o crescimento de um projeto que aplique ações empreendedoras para 
enfrentar uma questão comunitária urgente, desafio social ou econômico criado pela COVID. A Enactus e a Ford Fund 
estão comprometidas com a saúde e com o bem-estar dos alunos, professores, parceiros, amigos e suas comunidades, 
e priorizarão soluções que não causem exposição indevida. Os projetos devem se concentram em ajudar indivíduos, 
comunidades e/ou empresas a suportar, recuperar e prosperar enquanto aprendem a gerenciar em um mundo que 
continua a sofrer consequências da COVID.  

 
Os times Enactus deverão enviar suas inscrições com informações detalhadas sobre seu projeto até o dia 15 de 
novembro de 2021. A Enactus e a Ford Fund revisarão os projetos e identificarão os beneficiários do financiamento 
até o dia 14 de janeiro de 2022. 

 
Visite a Enactus+ para revisar a ficha de avaliação, que será utilizada para avaliar todos os projetos inscritos. 

 

Cronograma 
• 15 de novembro de 2021 (14h00 de Brasília): Prazo para inscrições dos projetos  
• 14 de janeiro de 2022: Divulgação dos selecionados 
• 19 de maio de 2022: Relatório final do projeto e data prevista para o Filme de 77s 

Critérios do projeto: 
Para serem considerados para este investimento, as propostas de Projeto não devem causar exposição indevida para os 
estudantes da Enactus e suas comunidades, além de conter os seguintes elementos:  
 

• Descrever uma abordagem inovadora para enfrentar os desafios criados pela COVID-19; 
• Descrever em detalhes o plano da equipe para garantir a segurança dos envolvidos; 
• Abordar os problemas de forma tangível; 
• Envolver os alunos em um papel significativo de liderança; 
• Demonstrar uma mentalidade empreendedora; 
• Demonstrar um plano detalhado para impacto mensurável com definição de indicadores a serem apurados 

durante e reportados ao fim do Projeto; 
• Os Projetos devem ser totalmente executados e operados no país de sua localidade; 
• Projetos com foco em tecnologia, aplicativos ou outras soluções virtuais com foco na recuperação econômica 

pós-pandemia serão considerados com prioridade. 
O PROCESSO 
As bolsas do Ford Fund COVID College Challenge serão alocadas e concedidas pelo Fundo Ford a até 10 times 
Enactus. 
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Os times Enactus se candidatarão ao desafio no Enactus+ construindo primeiro seu projeto na plataforma e, em 
seguida, completando a inscrição na página Ford COVID Enactus+. As candidaturas serão julgadas pela Enactus e pelo 
Ford Fund, com até 10 projetos da Enactus sendo reconhecidos e recompensado por seus esforços com um prêmio 
monetário para implementar ou dimensionar seu projeto. 

 

Os projetos selecionados serão obrigados a apresentar um relatório final do projeto e :77 Film sobre seu projeto 
até 19 de maio de 2021. 

 

Clique em visitar Enactus+ para saber mais sobre o desafio. Se você tiver alguma dúvida ou quiser discutir seu 
projeto, entre em contato com: Emily Gray, Project Manager, Global Programs at  egray@enactus.org. 
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Prazo de inscrição: até às 14h (horário de Brasília) do dia 15 de novembro de 2021 
 

Para se candidatar ao desafio, o projeto obrigatoriamente precisa estar na Enactus+ e você deve preencher o 
formulário de inscrição na página do Ford Fund COVID College Challenge. 

 
Certifique-se de que sua inscrição está bem escrita, usando gramática, ortografia e pontuação corretas.  Suas 
descrições devem ser claras e concisas. Por favor, escreva sua submissão em inglês. O pedido será revisado 
e/ou julgado por um painel de representantes da Ford Fund. Consulte a guia Diretrizes da página Enactus+ 
para revisar os critérios de julgamento.  

 
*Indica campo necessário 
 
Informações de contato do Time Enactus 

 
*Nome do Membro da Equipe do Projeto submetendo este formulário: (deve ser um aluno 
contínuo que não se formará antes de julho de 2022):  

 
*E-mail do membro da equipe do projeto enviando este formulário:  

 

Informações do projeto 
* Status do projeto:  
() Novo 
() Em andamento 

 
* Data de início do projeto:  

 
*Foco do projeto:  
O projeto deve desenvolver ou implementar soluções seguras, inovadoras e empreendedoras que abdoram uma 
questão comunitária urgente, problema social ou desafio econômico criado pela COVID. Os projetos se concentram 
em ajudar indivíduos, comunidades e/ou empresas a suportar, recuperar e prosperar enquanto aprendem a gerenciar 
em um mundo que continua a sofrer consequências da COVID.  
 
Enactus e Ford Fund entendem que cada país e comunidade estão em diferentes fases do COVID e que as 
necessidades críticas variam. Os projetos podem incluir (mas não se limitam a): 

a. Tecnologia, como aplicativos que conectam voluntários com organizações sem fins lucrativos ou 
identificam locais para testes de COVID, estações públicas de lavagem de mãos,  etc. 

b. Auxiliando indivíduos, empreendedores/empresas à medida que revivem e prosperam 
c. Soluções virtuais para pessoas físicas, rodoviárias ou organizações sem fins lucrativos 

NOTA: Os projetos não devem se concentrar em equipamentos médicos, como ventiladores. 
 
Por favor, explique completamente o foco do projeto na caixa abaixo (proposta de valor) 

 
 
Descrição do projeto 

* Forneça uma descrição do Projeto e explique como seu Time usará a ação empreendedora para cumprir cada um 
dos Critérios do Ford Fund COVID-19 College Challenge 21-22:  

• Descrever uma abordagem inovadora para enfrentar os desafios criados pela COVID-19; 
• Descrever em detalhes o plano da equipe para garantir a segurança dos envolvidos, 

Caixa de texto —limite de 150  caracteres   
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Contas  de mídia social 

• Abordar os problemas de forma tangível; 
• Envolver os alunos em um papel significativo de liderança; 
• Demonstrar uma mentalidade empreendedora; 
• Demonstrar um plano detalhado para impacto mensurável com definição de indicadores a serem apurados 

durante e reportados ao fim do Projeto; 
• Os Projetos devem ser totalmente executados e operados no país do Time. 

 

 
 

Informações adicionais do projeto 
*Por favor, dirija-se a seguir: 

a) Liste e descreva as saídas, entradas e indicadores do projeto que demonstrarão como seu 
projeto implementa soluções inovadoras e empreendedoras para os desafios causados 
pelo COVID-19 

b) Descreva seu plano de mídia para promover o projeto — como sua equipe promoverá o projeto e 
reconhecerá a parceria do Ford Motor Company Fund 

 

 
Mídias Sociais 
Forneça um link direto para quaisquer contas de mídia social que sua equipe usará para promover o 
projeto. Por favor, use #fordgivesback para promover seu projeto nas mídias sociais.  

Contas primárias da equipe enactus Link da conta 

Twitter  
Facebook  
Blog/Site  
Outro  

 

 
Orçamento do Projeto 
*Estime suas despesas totais para o projeto. Seu orçamento deve fornecer uma lista detalhada de itens, 
serviços, etc. que seriam comprados com a bolsa-auxílio do Ford Fund COVID-19 College Challenge, caso 
sua equipe seja selecionada. 

 

Orçamento do 
Projeto 

Item/Serviços, etc. Descrição 
Local de 
Compra 

Valor Estimado (em USD) 

   

Adicione mais linhas conforme necessário   

TOTAL: Soma automática 
 

Termos e Condições Gerais 
1. O projeto deve desenvolver ou implementar soluções seguras, inovadoras e empreendedoras que abordam uma 

limite    

Caixa de texto — limite de 1.500 caracteres   
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questão comunitária urgente, problema social ou desafio econômico criado pelo COVID. Os projetos devem se 
concentram em ajudar indivíduos, comunidades e/ou empresas a suportar, recuperar e prosperar enquanto 
aprendem a gerenciar em um mundo que continua a sofrer consequências da COVID.  

2. Os projetos devem incluir os seguintes elementos 
• Descrever uma abordagem inovadora para enfrentar os desafios criados pela COVID-19; 
• Descrever em detalhes o plano da equipe para garantir a segurança dos envolvidos; 
• Abordar os problemas de forma tangível; 
• Envolver os alunos em um papel significativo de liderança; 
• Demonstrar uma mentalidade empreendedora; 
• Demonstrar um plano detalhado para impacto mensurável com definição de indicadores a serem apurados 

durante e reportados ao fim do Projeto; 
• Os Projetos devem ser totalmente executados e operados no Brasil. 
• Projetos com foco em tecnologia, como um aplicativo, serão priorizados, mas não 

são obrigatórios  
NOTA: Projetos não devem se concentrar em equipamentos médicos, como 
ventiladores  

3. Os estudantes/Times Enactus são obrigados a seguir todas as diretrizes locais, estaduais e nacionais sobre 
distanciamento social, lockdown, bloqueio, etc. Os projetos devem ser concluídos de forma que não coloquem 
estudantes ou beneficiários em risco. 

4. A Enactus considerará uma inscrição por equipe. 
5. O Ford Fund COVID College Challenge é oferecido a equipes no Brasil, Egito, Alemanha, Gana, Quênia, México, 

Marrocos, Porto Rico, Nigéria, África do Sul e Reino Unido. As equipes serão julgadas em nível global para 
determinar até 10 beneficiários de subvenções.  Projetos com foco em tecnologia serão priorizados, mas não são 
necessários. 

6. Os a bolsa-auxílio será transferida em dois depósitos. Consulte a página Ford COVID Enactus+ para 
obter detalhes sobre o depósito da bolsa-auxílio. 

7. Os fundos do subsídio só podem ser gastos ou comprometidos para os propósitos e o período de tempo 
declarados em sua inscrição. Quaisquer alterações no orçamento ou escopo do desafio devem ser acordadas 
antecipadamente por escrito com Emily Gray em  egray@enactus.org. 

8. Os estudantes/Times participantes da Enactus concordam em buscar o reconhecimento da mídia, incluindo o 
reconhecimento da parceria da Ford Motor Company Fund por meio do Ford Fund COVID College Challenge. Os 
estudantes / Tquipes devem cumprir todas as diretrizes de marca ao usar o logotipo da Ford Motor Company 
Fund. As equipes devem reconhecer a parceria da Ford Motor Company Fund em todas as atividades do Projeto 
Ford Fund COVID College Challenge, incluindo artigos de mídia.  

9. Um Relatório Final completo do Projeto que detalha o projeto e as saídas e resultados alcançados e um filme de 
:77 sobre o projeto deve ser apresentado até 19 de maio de 2022. Todos os Relatórios Finais project e :77 Filmes 
serão revisados de perto pela equipe da Enactus para verificar a exatidão dos materiais e dados enviados. A 
Enactus reserva-se o direito de realizar uma auditoria do relatório ou filme de qualquer equipe. O Project Lead 
e/ou Project Advisor deve ser disponível para contato por e-mail ou telefone para possíveis dúvidas no dia 31 de 
julho de 2022. 

10. Os Times Enactus concordam em permitir que as informações de contato da equipe sejam compartilhadas com 
o Enactus e o Ford Motor Company Fund. 

11. Ao inscrever-se,  o Participante concorda que não tem o direito depropor (e se compromete a não apresentar) 
qualquer reclamação, ação ou processo de qualquer tipo ou natureza contra o Enactus ou o Ford Motor Company 
Fund, ou qualquer uma de suas respectivas empresas afiliadas, subsidiárias, diretores, executivos, funcionários, 
agentes, cessionários ou acionistas em conexão com o Ford Fund COVID College Challenge. Observe que, ao 
conceder esta concessão, nem a Enactus nem o Ford Motor Company Fund assumem qualquer compromisso, 
implícito ou não, de renovar esta concessão no final do período de concessão.  
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[Se concordar com os termos, selecione a opção abaixo (X)] 
 

 

¨ *Certifico que, como representante da equipe de promulgação submetida, revisamos todos os termos e 
condições gerais e, se selecionados para participar, concordamos em cumprir todos os termos e condições gerais 
de umprazo. Também entendemos completamente o escopo do Ford Fund COVID College Challenge e 
submeteremos as saídas e resultados necessários em nosso Relatório Final do Projeto e :77 Film no máximo até 
19 de maio de 2022. 
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