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1. INTRODUÇÃO

1.1 SUMITOMO CHEMICAL Latin America

A Sumitomo Chemical foi estabelecida em 1913 para a manufatura de fertilizantes a
partir de dióxido sulfúrico emitido das operações da mina de cobre em Niihama, Ehime, com
o objetivo de resolver os problemas ambientais causados pela mina.

Fundada com dois objetivos principais, eliminar a poluição e suportar o crescimento
da produção agrícola local, a Sumitomo Chemical mantém vivos esses princípios até os dias
atuais. Possui sedes em Tóquio e Osaka e mais de 170 afiliadas em todo o mundo, com
mais de 30 mil funcionários.

A Sumitomo Chemical Latin America é uma das regiões de negócios globais da
Sumitomo Chemical Company (SCC). Fundada em 2011 com sede em São Paulo, Brasil, a
SCLA abriga todos os negócios do setor de Saúde e Proteção de Plantas no território da
América Latina.

Com o objetivo de contribuir com as demandas da sociedade, ajudando a aumentar
a produção de alimentos, prevenindo a disseminação de doenças infecciosas e permitindo
que as pessoas tenham uma vida mais saudável, a SCLA tem sido bem-sucedida no
mercado latino-americano nos últimos anos e continua a ter grande potencial de
crescimento.

Possui como missão: “Promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para
a produção de alimentos e a saúde da sociedade “. E tem como valores: Ética, Experiência do
Colaborador, Responsabilidade, Sustentabilidade, Confiança, Colaboração, Cliente no Centro e
Inovação.

1.2 ENACTUS
A Enactus é uma organização sem fins lucrativos presente em mais de 35 países,

com mais de 72.000 estudantes universitários e seus professores, presente em mais de
1.800 campi universitários ao redor do mundo. Ao assumir a missão “Engajar a próxima
geração de líderes empreendedores no uso de princípios de inovação e negócios para
melhorar o mundo.”, a Enactus estimula estudantes universitários a desenvolver projetos
para melhorar as condições de vida de comunidades, ao mesmo tempo em que, ao
participar de atividades de extensão como esta, os alunos melhoram as habilidades para se
tornarem líderes do futuro, com uma visão responsável sobre negócios.

Tornam-se também transformadores sociais, levando para a sociedade o
conhecimento que estão adquirindo, empoderando pessoas com a descoberta de novos
potenciais.

Os grupos de universitários, chamados de Times, participam de campeonatos
nacionais e internacionais para apresentar os resultados e impactos de seus projetos a uma
banca de juízes formada por executivos das empresas apoiadoras e pessoas do
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ecossistema de empreendedorismo social. O vencedor do Campeonato Nacional Enactus
Brasil representará o país na Enactus World Cup, onde competirá com equipes do mundo
todo.

2. PARCERIA ENACTUS & SUMITOMO CHEMICAL

2.1 CATEGORIAS

2.1.1 CATEGORIA PRINCIPAL
Dando continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos e buscando aumentar o

alcance e sucesso da parceria, a Sumitomo Chemical continuará com o investimento nos
projetos dos Times Enactus, oportunidade que está aberta a equipes de qualquer região do
Brasil, os quais estiverem alinhados com a estratégia de atuação da Sumitomo Chemical, ou
seja, participação 10 Times Semifinalistas, sendo esses de qualquer região do Brasil.

2.1.2 HACKATHON DE 10 ANOS
A novidade dessa edição está no Hackathon de 10 anos do Prêmio. A ativação

ocorrerá no segundo semestre de 2022, será uma oportunidade restrita aos Times
vencedores de edições passadas do Prêmio Sociedade Sustentável para que eles criem
novos projetos.

2.2 OBJETIVOS
● Proporcionar uma plataforma para compartilhamento de melhores práticas na

realização dos projetos e destacar os projetos realizados com apoio da Sumitomo
Chemical;

● Através da criação da utilização de modelos de negócios, desenvolver comunidades
em situação de vulnerabilidade social em prol de uma sociedade mais sustentável,

● Gerar oportunidade de networking entre estudantes universitários Enactus;
● Destacar essa importante parceria do portfólio de Sustentabilidade da Sumitomo

Chemical.

2.3 PILARES
O foco do edital será em projetos Enactus que desenvolvem ou se propõe a

desenvolver a construção de uma sociedade sustentável alinhados com os ODS: Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. Além de fomentar de forma ativa a criação de projetos
inovadores, modelos de negócio social e impacto mensurável no público-alvo.
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A Sumitomo Chemical atuará nas seguintes frentes em 2022:

● Patrocínio a projetos (novos ou em desenvolvimento);
● Patrocínio da premiação dos projetos com melhores resultados;
● Apoio a projetos através do acompanhamento com Mentores;
● Capacitação, de forma remota, para os Times participantes do edital;
● Realização de um TTC Sumitomo Chemical;
● Hackathon de 10 anos: Patrocínio a novos projetos com Times vencedores das

edições passadas do Prêmio;
● Realização do Prêmio Sumitomo Chemical. Este evento premiará os Times que

alcançaram maior impacto e resultado durante o Edital;
● Avaliação e escolha dos projetos com mais resultados em prol de impacto positivo e

sustentável.

A parceria se dará através do “Prêmio Sociedade Sustentável Sumitomo Chemical
2022”, que reconhecerá os projetos com maior alinhamento com os ODSs, com os melhores
resultados, potencial de replicação/escala, impacto na qualidade e condições de vida em
comunidades.

2.4 PRAZO DE VALIDADE DA PARCERIA
O Edital iniciará em 08 de Março de 2022 e terminará em 30 de Dezembro de 2022.

3. ELEGIBILIDADE

3.1 CATEGORIA PRINCIPAL
Poderão participar desta categoria todos os Times Enactus com estudantes de

graduação e pós-graduação regularmente matriculados em uma das Instituições de Ensino
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Superior cadastradas no programa Enactus no Brasil todo. Além disso, os Times Enactus
deverão ter submetido o projeto na Trilha Empreendedora Enactus, ter o projeto e membros
inscritos na Enactus+. Não há número máximo de participantes por equipe.

3.1.1 DOCUMENTOS
A Sumitomo Chemical e Enactus Brasil poderão exigir, a qualquer tempo, os

documentos necessários que comprovem a matrícula dos alunos participantes no curso de
graduação ou pós-graduação das Universidades Enactus participantes.

3.1.2 NÚMERO DE PARTICIPANTES
Não há limitação máxima de número de participantes por projeto, além disso, o time

Enactus poderá inscrever mais de um projeto dentro do Edital.

3.1.3 ENACTUS+
O Time Enactus deverá cadastrar o projeto e seus respectivos membros na

plataforma Enactus+. Qualquer dúvida basta contatar o Coordenador de Programa
responsável por sua equipe.

3.2 HACKATHON DE 10 ANOS
Poderão participar desta categoria todos os Times Enactus vencedores das edições

anteriores do Prêmio com estudantes de graduação e pós-graduação regularmente
matriculados em uma das Instituições de Ensino Superior cadastradas no programa
Enactus no Brasil todo. Além disso, os Times Enactus deverão ter membros inscritos na
Enactus+. Não há número máximo de participantes por equipe.

3.2.1 DOCUMENTOS
A Sumitomo Chemical e Enactus Brasil poderão exigir, a qualquer tempo, os

documentos necessários que comprovem a matrícula dos alunos participantes no curso de
graduação ou pós-graduação das Universidades Enactus participantes.

3.2.2 NÚMERO DE PARTICIPANTES
Não há limitação máxima de número de participantes por projeto, além disso, o time

Enactus poderá inscrever mais de um projeto dentro do Edital.

3.2.3 ENACTUS+
O Time Enactus deverá cadastrar seus respectivos membros na plataforma

Enactus+. Qualquer dúvida basta contatar o Coordenador de Programa responsável por sua
equipe.
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4. DESCRIÇÃO DA MECÂNICA DO EDITAL

4.1 CATEGORIA PRINCIPAL
A Categoria Principal do Prêmio Sociedade Sustentável se desenrolará em 16 etapas
distintas:

ETAPAS DESCRIÇÃO DATA

1ª Etapa Inscrição de Projetos Enactus. De 08/03 até
01/04/2022

2ª Etapa Webinar: Dicas & Boas Práticas de Submissão 10/03/2022

3ª Etapa Avaliação e Seleção dos 10 Times Semifinalistas 04/04 até 14/04/2022

4ª Etapa Divulgação dos 10 Times Semifinalistas 15/04/2022

5ª Etapa Transferência das Bolsas para os 10 Times
Semifinalistas

Até 30/04/2022

6ª Etapa Match com Mentores Abril/2022

7ª Etapa Envio Dashboards Maio, Junho, Agosto,
Setembro, Outubro de
2022

8ª Etapa Treinamentos para aceleração dos projetos Abril, Maio e Junho de
2022

9ª Etapa Sabatina nos projetos Enactus Junho/2022

10ª Etapa TTC Sumitomo Chemical 2022 Setembro/2022

11ª Etapa Sabatina nos projetos Enactus Outubro 2022

12ª Etapa Treinamentos para aceleração dos projetos Agosto, Setembro,
Outubro de 2022

13ª Etapa Envio Relatório Final Novembro/2022

14ª Etapa Avaliação e Seleção dos Finalistas Novembro/2022

15ª Etapa Prêmio Sumitomo Chemical 2022 Dezembro/2022

16ª Etapa Transferência das Bolsas para os Times premiados Dezembro/2022

4.2 HACKATHON DE 10 ANOS
A Categoria Hackathon de 10 anos do Prêmio Sociedade Sustentável se desenrolará

em 9 etapas distintas:
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ETAPAS DESCRIÇÃO DATA

1ª Etapa Inscrição dos Times Agosto/2022

2ª Etapa Match com os mentores Agosto/2022

3ª Etapa TTC Sumitomo Chemical 2022 Setembro/2022

4ª Etapa Sabatina nos projetos Enactus Outubro 2022

5ª Etapa Treinamentos para aceleração dos projetos Agosto, Setembro,
Outubro de 2022

6ª Etapa Envio Relatório Final Novembro/2022

7ª Etapa Avaliação e Seleção dos Finalistas Novembro/2022

8ª Etapa Prêmio Sumitomo Chemical 2022 Dezembro/2022

9ª Etapa Transferência das Bolsas para os Times premiados Dezembro/2022

5. INSCRIÇÕES

5.1 CATEGORIA PRINCIPAL
Os times deverão inscrever-se entre os dias 08 de Março de 2022 a 01/04/2022 até

às 18h00, pelo link: https://enactus.tfaforms.net/737. O Time Enactus não precisará,
obrigatoriamente, ter um projeto pronto para se inscrever no Edital, porém, caso seja um
projeto novo, a ideia deverá ter resultados concretos e mensuráveis até dezembro de 2022.

5.2 HACKATHON DE 10 ANOS
Os Times vencedores de edições anteriores do Prêmio Sociedade Sustentável

deverão se inscrever até 19/08/2022 pelo link:https://enactus.tfaforms.net/738
A proposta é que nessa categoria, o Time inscreva uma ideia e/ou projeto em fase

de Insights para que seja executada e acelerada no segundo semestre de 2022.
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6. EVENTOS ESPECIAIS PRESENCIAIS DA PARCERIA
Os eventos  TTC Sumitomo Chemical (Team Training Conference Sumitomo

Chemical) e o Prêmio Sumitomo Chemical 2022 somente ocorrerá no formato online, em
sua respectiva data.

O TTC  possui o objetivo de reunir os times Enactus participantes do edital para
trocarem experiências, prepará-los para o gerenciamento e execução dos projetos. São
capacitações voltadas aos Time para apresentarem seus resultados de forma clara e
efetiva.

O Prêmio Sumitomo Chemical possui o objetivo de celebrar e reconhecer os Times
que foram destaque no edital.

Todos os eventos são exclusivos para estudantes, professores, conselheiros e
comunidades beneficiadas da Enactus Brasil e colaboradores da Sumitomo Chemical.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

7.1 CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO PRÊMIO SOCIEDADE
SUSTENTÁVEL SUMITOMO CHEMICAL 2022
Todos os projetos apresentados pelos Times Enactus, na fase de seleção e

avaliação do Prêmio Sumitomo Chemical, serão classificados com base nos seguintes
critérios:

1º Critério: Alinhamento e coerência
Esse critério determinará o alinhamento que existe da proposta do projeto com a missão da
Enactus e Sumitomo Chemical, utilizando como base os ODS mostrados anteriormente.

Dica: “Nosso Projeto Enactus está alinhado com as categorias do edital? Como conseguimos
conectar nossa proposta de valor com os ODS?”

2º Critério: Planejamento e gestão
Esse critério avaliará se o projeto apresenta um planejamento consistente, que considere
uma relação clara entre os objetivos, as atividades que serão realizadas na fase de
execução, as metas que se pretende alcançar e os indicadores de acompanhamento que
serão utilizados, além de uma equipe dedicada à gestão das atividades propostas.
Dica: “Nosso Projeto Enactus possui objetivos claros e um sistema de mensuração efetivo?"

3º Critério: Impacto e relevância
No critério de impacto e relevância, a proposta será avaliada frente ao contexto local em que
se pretende atuar, ou seja, trazer a relação entre os problemas e necessidades encontradas
da comunidade com os objetivos e metas que o projeto apresenta. Qual o grande sonho de
Time e comunidade para o projeto? Vocês resolvem os problemas de quais stakeholders?
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Dica: “Qual o impacto que buscamos com o projeto e por que isso possui relevância na
sociedade?"

4º Critério: Inovação
A verificação do potencial de inovação do projeto será avaliada, considerando a
implementação de diferentes tipos de inovações (em modelo de negócio, de processos,
organizacional, em marketing, em produto, em serviços, incremental e radical)
Como as diferentes inovações utilizadas auxiliarão o projeto Enactus ao seu fim ideal?
Exemplos: Um negócio social, associação, cooperativa, a criação de uma metodologia para
ser replicada em outras comunidades, uma política pública, entre outros.
Serão avaliados o modelo de negócios, a estratégia e conhecimento do público-alvo, de
modo que aplicações inovadoras serão vistas como diferenciais
Dica:"O que nosso Time Enactus utilizou de inovador que foi aplicado na comunidade?
Queremos aumentar cada vez mais nosso impacto enquanto Time Enactus, como a inovação
pode ajudar neste processo?”

5º Critério: Sustentabilidade
Será verificado se a proposta do projeto leva em consideração fatores que assegurem a
sustentabilidade (social, econômica e ambiental) da iniciativa e o torne um projeto inovador.
Entre esses estão fatores sociais que possam agregar valor compartilhado aos atores
envolvidos, fatores ambientais em que estejam inseridas questões de preservação e
respeito ao meio ambiente, além dos fatores financeiros, responsáveis por promover a
perenidade no longo prazo.
Dica: “Como sustentaremos esse modelo a médio e longo prazo, mantendo e até aumentando
o impacto?

6º Critério: Modelo de Negócio
Nesse critério será avaliada a aplicação de um modelo e plano de negócios sólidos que
garantam a perenidade do projeto após sair da Rede Enactus de acordo com seu final
planejado.
Dica: “Como nosso projeto captura, entrega e cria valor para nossos principais stakeholders
visando sua gestão ao sair da Rede Enactus Brasil?”

Caso o Time Enactus tenha qualquer dúvida em relação aos critérios, consulte o
coordenador de programa responsável por sua equipe.

7.2 CRITÉRIO ENACTUS DE AVALIAÇÃO
Além dos critérios estabelecidos na parceria, todos os projetos deverão atender

integralmente o Critério Enactus de Avaliação: “Qual Time Enactus demonstrou liderança
empreendedora de forma mais efetiva ao levar negócios e inovação para um impacto
positivo e sustentável beneficiando pessoas, planeta e prosperidade no último ano?
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8. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

8.1 CATEGORIA PRINCIPAL
Em Abril, os representantes da Sumitomo Chemical e a equipe de programa da

Enactus Brasil analisarão as submissões dos projetos e definirão com base nos critérios de
avaliação dos projetos os Times Enactus semifinalistas. Os 10 Times Enactus
semifinalistas receberão:

● Bolsa-auxílio de R$2.500,00;
● Momento exclusivo no TTC Sumitomo Chemical 2022;
● Mentoria da Sumitomo Chemical para o projeto durante 2022.

8.2 HACKATHON DE 10 ANOS
Os Times vencedores das edições anteriores do Prêmio terão direito a participar

dessa categoria, a partir da criação de novos projetos. Essa categoria terá início em
Agosto/2022 e os novos projetos receberão:

● 1º lugar receberá R$5000,00
● 2º lugar receberá R$3000,00
● 3º lugar receberá R$2000,00

Além disso, cada equipe vencedora receberá também uma passagem aérea para
participar presencialmente do Prêmio Sociedade Sustentável 2022.

9. BOLSA-AUXÍLIO AOS TIMES PARTICIPANTES DA PARCERIA

9.1 CATEGORIA PRINCIPAL
Cada um dos 10 Times Semifinalistas da Categoria Principal da parceria receberá

uma bolsa-auxílio de R$2500,00 (dois mil e quinhentos reais).

10. TEAM TRAINING CONFERENCE SUMITOMO CHEMICAL
2022
Em 2022 teremos 1 edição Team Training Conference da Sumitomo Chemical, que

acontecerá em Setembro.
O TTC Sumitomo Chemical tem o objetivo de capacitar e preparar os Times

selecionados durante o ciclo do Prêmio Sumitomo Chemical. As temáticas são desenhadas
pela Sumitomo Chemical e pela Enactus de acordo com as principais demandas e
potenciais dos projetos e Times Enactus. A participação é exclusiva de estudantes,
professores e comunidades Enactus.
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11. SABATINAS NOS PROJETOS
Em maio e outubro ocorrerão as sabatinas (online) dos projetos participantes

do Edital. Neste momento os times apresentarão os detalhes sobre cada projeto,
desafios, objetivos e o que estão realizando. Em seguida, staffs Enactus Brasil e
Sumitomo Chemical trarão perguntas, reflexões e feedbacks para auxiliar os
estudantes em sua jornada empreendedora.

Obs: Times da Categoria Principal participarão em maio e outubro e Times
do Hackathon de 10 anos participarão apenas em outubro.

12. ACOMPANHAMENTO DOS TIMES SELECIONADOS

12.1 ENACTUS BRASIL
Os Times selecionados receberão acompanhamento dos Coordenadores de

Parcerias & Inovação da Enactus Brasil, que oferecerão o suporte necessário para o
desenvolvimento do projeto. O acompanhamento se dará através de diversos meios de
comunicação, sendo telefone, chamadas de Teams, WhatsApp e e-mail. A Enactus Brasil
enviará, bimestralmente, um Dashboard com o status dos projetos selecionados.

O Dashboard dos projetos será feito pela equipe da Enactus Brasil, que coletará os
dados com os Times Enactus selecionados, preencherá o documento de acompanhamento
e enviará para a Sumitomo Chemical.

Para ter acesso ao documento, basta entrar em contato com o Coordenador
responsável.

12.2 SUMITOMO CHEMICAL
Além do acompanhamento regular da Enactus Brasil, a Sumitomo Chemical através

de seus Mentores, oferecerá um acompanhamento focado no desenvolvimento dos
projetos, com encontros mensais através de conferências online onde participarão os
membros do Time Enactus e o MENTOR da Sumitomo Chemical. A organização desta
conferência será responsabilidade dos Mentores e dos times Enactus.

Portanto o Time e o mentor devem definir as datas em que ocorrerão os encontros
mensais. Caso Time e mentor desejem, é possível realizar mais de um encontro por mês.

13. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS FINALISTAS
Em novembro de 2022, os representantes da Sumitomo Chemical, juntamente com o staff
da Enactus Brasil, definirão os Times finalista, estes apresentarão seus projetos no Prêmio
Sociedade Sustentável Sumitomo Chemical 2022, baseados nos respectivos resultados,
dashboards e relatórios de impacto.
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Serão selecionados no máximo 5 Times na Categoria Principal e no máximo 3 Times na
Categoria Hackathon de 10 anos.

14. ACOMPANHAMENTO DOS FINALISTAS
O acompanhamento com os Times finalistas será o mesmo dos Times

Selecionados, descrito em 12. ACOMPANHAMENTO DOS TIMES SELECIONADOS.

14.1 RELATÓRIO DE IMPACTO FINAL
Ao final do Ciclo do Prêmio Sumitomo Chemical, todos os Times participantes do

Prêmio Sumitomo Chemical deverão apresentar um relatório final de até 5 páginas, no qual
reportarão o impacto do projeto na qualidade e padrão de vida dos beneficiados pelo
projeto.

14.2 RELATÓRIO ANUAL DO PROJETO
Além do relatório de impacto final (acima), os Times Enactus deverão elaborar e

enviar o relatório anual do projeto (formato parecido com o relatório do Campeonato
Nacional), documento de 3 páginas, formato A4, com fonte legível.

O objetivo é fornecer uma visão geral do esforço do time, resultados e impacto.
Também poderá incluir informações de planos futuros de crescimento e expansão.

Durante a apresentação dos Times Enactus no Prêmio Sumitomo Chemical 2022,
seus respectivos relatórios estarão disponíveis para a banca avaliadora.

15. PRÊMIO SUMITOMO CHEMICAL 2022
Os Times Enactus finalistas deverão apresentar seus projetos no Prêmio Sumitomo

Chemical, uma competição especial que acontecerá em dezembro de 2022. Cada Time
Enactus terá 10 minutos para apresentar, seguido de 5 minutos de perguntas e respostas.

As apresentações serão avaliadas por colaboradores da Sumitomo Chemical e
convidados especiais. A decisão final dos Times vencedores caberá a esses juízes, que
seguirão os mesmos critérios de avaliação pré estabelecidos para a parceria no item
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS,

O evento é exclusivo para estudantes, professores e comunidades Enactus, sendo
possível a participação desses, mesmo que o respectivo Time Enactus não seja finalista.

16. PREMIAÇÃO

16.1 CATEGORIA PRINCIPAL
Ao serem escolhidos os três primeiros colocados, os times correspondentes

receberão uma premiação no Prêmio Sociedade Sustentável Sumitomo Chemical 2022.
Destaca-se que:

● 1º lugar receberá R$ 15.000,00;
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● 2º lugar receberá R$ 7.000,00;
● 3º lugar receberá R$5.000,00.

Além disso, os 5 projetos finalistas receberão 3 passagens aéreas para que a equipe
de apresentadores possa vir presencialmente para o Prêmio Sociedade Sustentável 2022,
apresentar seus resultados para a banca avaliadora.

16.2 HACKATHON DE 10 ANOS
Os times correspondentes receberão uma premiação no Prêmio Sociedade

Sustentável Sumitomo Chemical 2022. Destaca-se que:
● 1º lugar receberá R$5000,00
● 2º lugar receberá R$3000,00
● 3º lugar receberá R$2000,00

Além disso, cada equipe vencedora receberá também uma passagem aérea para
participar presencialmente do Prêmio Sociedade Sustentável 2022.

17. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS VENCEDORES
Em dezembro de 2022, a comissão de juízes composta por convidados especiais da

Sumitomo Chemical e outras empresas avaliarão e definirão os 3 Times Enactus premiados,
baseados nos respectivos resultados apresentados, relatório anual do projeto e qualidade
das respostas.

Serão selecionados 3 Times Enactus, levando em conta os critérios de avaliação
presentes na folha de jurados do ENEB.

18. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DO PRÊMIO
● A Enactus Brasil efetuará a entrega dos prêmios nas contas correntes dos

participantes contemplados em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de
divulgação dos 03 (três) projetos selecionados;

● Para a entrega dos prêmios, os participantes deverão preencher uma ficha de
responsabilidade, bem como um recibo no nome do titular da conta, para o Líder do
time, ou professor conselheiro ou conta da universidade;

● O resultado e a divulgação dos projetos vencedores desta promoção serão
realizados até dia 30/12/2021, através do site www.enactus.org e
https://www.instagram.com/enactusbrasil/

● Os vencedores também serão anunciados em cerimônia a ser realizada pelas
promotoras, em local a ser informado oportunamente, por meio do envio de e-mail
para o endereço eletrônico informado na ficha de inscrição do participante. Todos os
Times Enactus selecionados e seus respectivos stakeholders (estudantes,
professores, comunidades, MENTOR e parceiros) serão convidados a participar da
cerimônia de premiação. A presença no evento deverá ser confirmada;

● O prêmio deverá ser investido no projeto participante;
● Os seus autores serão comunicados desta condição via e-mail, e/ou telefone, de

acordo com os dados que constarem no formulário de inscrição;
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● Os prêmios a serem distribuídos destinam-se ao participante contemplado e serão
entregues no seu nome, sendo vedada sua transferência. Não se admitirá, em
qualquer hipótese, a transferência parcial ou total de direitos na titularidade dos
prêmios a serem distribuídos nesta promoção;

● Na eventualidade do participante contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue
ao seu inventariante que deverá comprovar tal condição, ou será depositado na
conta da universidade;

● Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus para os
contemplados.

● Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro.
● A participação no presente edital implica na aceitação automática de todas as

disposições do presente Plano.

19. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para a prestação de contas da bolsa e o encerramento do processo, o Time Enactus deverá
enviar em até 60 (sessenta) dias após a finalização do edital, os seguintes documentos:
a) Notas Fiscais Cópias;
b) Planilha de Prestação de contas financeira;

- As Notas Fiscais ou cupons fiscais deverão ser emitidos contendo as informações
relativas à data de emissão, descrição detalhada dos itens, juntamente com o comprovante
de quitação (recibo), devendo o beneficiário atestar o recebimento do material conforme
especificado na solicitação;
- Devido à pouca durabilidade da impressão dos cupons fiscais, faz-se necessário tirar cópia
enquanto estiver legível. Os cupons que estiverem ilegíveis não serão considerados para
prestação de contas;
- A planilha de prestação de contas financeiras poderá ser modificada pelo coordenador
para aumento ou redução do número de linhas, a depender da quantidade de itens utilizados
com o recurso.

Após análise, a prestação de contas financeira que não atender às exigências dispostas
neste edital poderá ser recusada parcial ou totalmente, sendo necessária a devolução do
recurso que foi utilizado indevidamente. Aprovada a prestação de contas, será emitida uma
declaração pela Enactus Brasil e o time poderá participar de uma próxima edição do Edital e
estará apto a participar de qualquer parceria especial da Enactus Brasil.

20. ALCANCE DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO
A Sumitomo Chemical e a Enactus Brasil farão esforços de divulgação da parceria,

incluindo divulgação no site, em redes sociais, e-mails e outras mídias.

Os times Enactus participantes são encorajados a:

- Utilizar a logomarca do time Enactus e da Sumitomo Chemical em todas as publicações
sobre a premiação recebida;
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- Utilizar mídia nacional, estadual e local, incluindo a mídia do Campus, para promover o
reconhecimento recebido por eles, por meio do Prêmio;
- Apresentarem-se no ENEB 2022, mencionando o projeto e a parceria durante sua
apresentação.

21. DIREITO AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todos os participantes afirmam-se titulares de Direitos de Autor, assumindo total

responsabilidade por eventuais questões decorrentes. Afirmam ainda que possuem ou se
responsabilizam por obter todas as licenças e autorizações, assim como arcar com os
custos de taxas relativas a direitos autorais e propriedade intelectual garantindo a livre
divulgação de textos, sons, imagens e informações pelas empresas parceiras, sendo os
direitos autorais e intelectuais preservados.

22. DAS PENALIDADES
Os times participantes de parcerias especiais são cientes que devem cumprir a

totalidade das obrigações previstas no edital. O não cumprimento do mesmo poderá gerar
penalidades, a serem definidas pela Enactus Brasil, de acordo com cada situação. As
penalidades incluem: devolução da bolsa/ investimento ao parceiro, suspensão da
renovação da bolsa, desclassificação e/ou desvinculação do time com a parceria,
impedimento da participação do Time em outros editais no período de que pode variar de 6
a 12 meses ou desligamento do time da rede Enactus.

A Enactus Brasil se reserva ao direito de solicitar devolução, suspender ou cancelar a
bolsa a qualquer momento, em função do desempenho do time no edital ou decorrente de
qualquer situação considerada desabonadora no descumprimento das regras deste edital,
podendo ser exigida a devolução parcial ou total do investimento realizado em seu favor.

23. CONDIÇÕES GERAIS
● As dúvidas e as controvérsias originadas de reclamações dos participantes do edital

deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos coordenadores de
programa.

● A Enactus Brasil e a Sumitomo Chemical não serão responsáveis por problemas,
falhas ou mau funcionamento técnico de qualquer tipo, em redes de computadores,
servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software,
nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões
para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a
transmissão imprecisa de inscrições ou a falha da Enactus Brasil em recebê-las, em
razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet ou no site ligado ao
edital, vírus, queda de energia, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros
(hackers).

● A prestação de contas será realizada pela Enactus Brasil por meio da Gerente
Administrativa Financeira Dianne Cardoso, cujo e-mail é dcardoso@enactus.org;

● A prestação de contas será encaminhada à empresa parceira após o encerramento
do edital, dentro do prazo (60 dias).
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ANEXO I - SUBMISSÃO DO PROJETO ENACTUS NA CATEGORIA
PRINCIPAL

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Lembre-se de apagar todas as informações em vermelho, pois as mesmas
servem apenas para orientá-los em relação ao preenchimento.

1. Time Enactus
Instituição de Ensino Superior vinculada à ação de extensão proposta.

2. Nome do projeto Enactus
Escrever o nome do seu projeto

3. Início do Projeto
Preencher a data de início do seu projeto Enactus (mês e ano). Caso ainda não tenha
iniciado, escreva a previsão.

4. Maturidade do Projeto

Qual das 4 maturidades encontra-se no seu projeto? (Selecionar somente
uma)

(0) Novo projeto
(1) Insights (Prospecção)
(2) Implementação
(3) Impacto
(4) Ignição

5. Quais os principais ODS de seu projeto?

Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis da ONU, liste de 1 a 3 no
qual seu projeto abrange.

6. Com quais metas do ODS em questão seu projeto contribui?
Como contribui?

A partir do ODS escolhido, escreva a relação entre este objetivo e seu projeto Enactus.
[Escreva aqui. Lembre-se de ser objetivo(a). Limite de 1000 caracteres]
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

7. Descrição do público-alvo
Especifiquem a comunidade que será impactada pelo seu projeto.
[Escreva aqui. Lembre-se de ser objetivo(a). Limite de 750 caracteres!]

8. Qual problema querem resolver com seu projeto Enactus?
A partir da avaliação de necessidade da comunidade e pesquisas realizadas, detalhem os
principais problemas que o projeto Enactus pretende resolver. Usem dados e informações
quali/quantitativas para descrever o(s) problema(s) que o projeto ajuda a resolver.
[Escreva aqui. Lembre-se de ser objetivo(a). Limite de 750 caracteres!]

9. Resumo da Proposta
Descrever o resumo do projeto Enactus. Pontos importantes: Qual o valor que o projeto
pretende passar para a comunidade? Caso o projeto não existisse, o que a comunidade e a
sociedade perderiam com isso? O que é “empoderamento” dentro desse projeto?
[Escreva aqui. Lembre-se de ser objetivo(a). Limite de 500 caracteres!]

10. Metodologia e Avaliação

Especifiquem a proposta metodológica do projeto. Como a equipe se organiza? Quais
ferramentas de gestão são utilizadas? Como o impacto e sucesso do projeto são avaliados?
[Escreva aqui. Lembre-se de ser objetivo(a). Limite de 1000 caracteres!]

11. Indicadores
Informe a projeção de pessoas impactadas e liste 3 a 5 principais indicadores do seu
Projeto com metas estabelecidas até dezembro de 2022.

Indicador Valor Atual Meta até
Dezembro/2022

[Ex: Quantidade de
empreendedores que
aumentaram sua renda
(Impacto Direto)]
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[Ex: Indicador 1]

[Ex: Indicador 2]

[Ex: Indicador 3]

[Ex: Indicador 4]

[Ex: Indicador 4]

12. Número estimado e principais stakeholders

Indiquem na Tabela abaixo todos os stakeholders envolvidos no projeto (ex:Docentes,
Discentes, Instituições Públicas, OSC’s, Empresas parceiras, Investidores, Movimentos Sociais,
etc.)

Stakeholders Quantidade

Docentes

Discentes

Órgão público local

….

….

13. Como pretendem finalizar o projeto? Expliquem qual o
modelo e como pretendem alcançar esse objetivo.

(Enactus Training Center: Conteúdos Gerais - Enactus Brasil)

Todo projeto possui “começo, meio e fim”. Escreva qual o “fim ideal” pensando para o projeto
Enactus e como pretendem chegar até esse modelo.
[Escreva aqui. Lembre-se de ser objetivo(a). Limite de 1500 caracteres!]

14. Mídia social
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Forneça um link direto para quaisquer contas de mídia social que sua equipe usará para
promover o Projeto.

Contas de Mídia Social primária do
Time Enactus e/ou Projeto

Link

Twitter

Facebook

Blog/Website

Outros

15. Como você comunica a proposta de valor do projeto para
o mundo?
Faça um post no perfil oficial do seu Time Enactus, demonstrando a proposta de

valor do respectivo projeto Enactus. Podem ser fotos, vídeos, animações, entre outros, use
sua criatividade e comunique sua causa para o mundo!

Lembre de marcar @enactusbrasil e @sumitomochemicalbrasil e colocar a
#SociedadeSustentavel #WeAllWin

16. Orçamento do Projeto

Faça uma estimativa das despesas totais do Projeto. Seu orçamento deve fornecer
uma lista detalhada de itens, serviços etc. previstos que serão adquiridos com o
investimento, caso sua equipe seja selecionada.

Descrição do item/serviços Data prevista para a
realização do investimento

Valor
estimado (R$)

Ex: Investimento no desenvolvimento
do app

Agosto/2022 R$1500,00

[Adicione mais linhas, se
necessário]

TOTAL:
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17. Cronograma de Atividades (Excel)

Documento em Excel. O cronograma de atividades ajudará no acompanhamento do
projeto.
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