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JOVENS TALENTOS DA ENACTUS BRASiLJOVENS TALENTOS DA ENACTUS BRASiL

Objetivo: Jovens social e ambientalmente responsáveis e desenvolvidos

em competências socioemocionais e técnicas.

Como: Trilha embasada nos blocos de Autoconhecimento, Competências

Socioemocionais e Competências Técnicas, organizadas em bimestres

contendo um treinamento e uma masterclass.

 A cada bloco o estudante terá um desafio relacionado ao tema.



TRiLHA DO ESTUDANTETRiLHA DO ESTUDANTE

 Inscrições  e Diagnóstico 

(Novembro)

Bloco de

Autoconhecimento

Bloco de Competências 

Socioemocionais 

(Fevereiro e Março)

Bloco de Competências 

Técnicas 

(Abril e Maio):

 Formatura e 

pesquisa final 

(Julho - pós ENEB)

(Dezembro e Janeiro)



MÓDULOSMÓDULOS



MÓDULO 1MÓDULO 1

Capacitação

Masterclass

Challenge

Mentoria

Temática: Autoconhecimento

Trazer um(a) profissional que auxilie os estudantes a interpretar os resultados obtidos nos assessments e

consiga guiá-los nas escolhas de quais pontos eles irão assumir o compromisso de desenvolver ainda mais

durante essa jornada.

Aqui o foco é olhar para os talentos e potencializar aquilo que já é positivo. 

Convidada - Ana Ciscato (Gerente em Forensic and Integrity Services na EY)

Trazer o relato de vida dela sobre transição de carreira, autoconhecimento e busca continua por

aprimoramento.  

Fazer uma análise Swot pessoal e desafio de perguntar seus pontos fortes para externos.

Convidar a todos para se inscreverem no programa de mentoria da Ernst & Young.



MÓDULO 2MÓDULO 2

Capacitação

Masterclass

Challenge

Temática: Competências Socioemocionais

Explorar como utilizar das competências socioemocionais para trabalhar em grupo e liderar

equipes. 

Convidado - Vitor Ungari (Senior Consultant - Ecosystem Development, LATAM)

Trazer o relato de vida de como utilizou várias competências para gerenciar equipes dentro da sua

trajetória, trazendo referências para que eles possam se desenvolver em cada um dos pontos

Escolher uma competência que possuem maior dificuldade e montar um plano de ação para

desenvolvimento dessa habilidade.



MÓDULO 3MÓDULO 3

Capacitação

Masterclass

Challenge

Temática: Competências Técnicas

Explorar como se especializar e em que áreas se especializar para o seu desenvolvimento, junto

com uma capacitação para preencher o Canvas Pessoal

Rodada de Marterclass.

Vários profissionais que escolheram diferentes áreas de atuação como carreira para contarem sobre a sua

trajetória. 

Preencher o Canvas Pessoal


