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1. Introdução

Assim como no mundo dos negócios, a Enactus acredita que a competição estimula a

inovação e recompensa bons resultados. Para nós, isso significa mais vidas impactadas. Por isso, o

Campeonato Nacional é mais do que um momento de competição, também é a chance de mostrar

os projetos, talentos e realizações, além da excelente oportunidade de se conectar com estudantes

e executivos que acreditam e compartilham com a nossa missão. Ao competirmos para melhorar

vidas, todos nós ganhamos.

1.1. Por que competir?

Além de estimular o desenvolvimento dos projetos, participar da competição possui

diversas vantagens. Segundo estudo feito pela Enactus Brasil, times competidores de ambas as

ligas (Principal e Rookie) têm uma média 20% maior no Índice de Desenvolvimento de Times (IDT)

comparado a times não competidores. Além disso, esses times superam os demais em aspectos de

grande importância do IDT relacionadas a estrutura e cultura da equipe como: envolvimento do

professor conselheiro, processos de gestão do conhecimento e sucessão de lideranças, inscrição

em editais, utilização de ferramentas de gestão e envolvimento de alumni e BABs. Além disso,

destacamos os seguintes pontos positivos pela participação:

● Visibilidade da equipe e projetos perante a alumni e pessoas do mercado e possíveis

investidores;

● Recebimento de feedbacks personalizados que contribuem para seus projetos e formas de

apresentação de resultados;

● Concorrer a prêmios em dinheiro e mentorias;

● Criação de uma narrativa para contar seus projetos;

● Ter um material (vídeo e relatório) que consolida os resultados do ciclo e pode ser usado

para a gestão do conhecimento.

1.2. Data e Local

Em 2022, o Evento Nacional Enactus Brasil será realizado de forma híbrida em duas etapas.

- Etapa Virtual: 11 a 14 de julho.
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- Etapa Presencial: 28 e 29 de julho no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto,

333 Vila Guilherme, São Paulo – SP, próximo às estações Carandiru e

Portuguesa-Tietê do Metrô)

1.3. Inscrições

As inscrições para a competição (Ligas Rookie e Principal) tem início no dia 16 de Maio de

2022 e término no dia 23 de Maio de 2022 às 18h00 (horário de Brasília). No período citado, este

formulário estará aberto para inscrições.

2. Participação dos times

2.1. Liga Rookie

A Liga Rookie é uma oportunidade para os Times que nunca competiram no ENEB e tem a

oportunidade de mostrar suas iniciativas para Juízes Alumni da Rede Enactus Brasil, de forma a

receberem um feedback aprofundado e construtivo para o futuro desenvolvimento de suas

atividades. Os times serão avaliados e classificados de acordo com o Critério Enactus de Avaliação

(Veja no item 5).

2.1.1. Elegibilidade

Para participar da Liga Rookie, os Times interessados devem cumprir os dois

pré-requisitos:

- Nunca ter competido no Campeonato Nacional em nenhuma liga (Principal e

Rookie);

- Terem sido aprovados na Trilha Empreendedora 2021/2022 com um projeto ativo

pelo menos na fase de Insights.
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2.1.2. Formato, Data e Local

A Liga Rookie terá toda a sua competição ocorrendo no formato virtual (11 a 14 de julho) e

todos os times competirão em uma única liga*. Após a avaliação dos juízes, serão anunciados os

3 finalistas ainda durante a etapa virtual. O anúncio do Time vencedor da Liga Rookie acontecerá

durante a fase presencial do ENEB 2022 (28 e 29 de julho). Conheça as premiações para o vencedor

no item 9.

*Caso o número de inscritos na Liga Rookie seja maior que 12 times, os times serão distribuídos

em ligas de competição e a Enactus Brasil alinhará como acontecerá as etapas.

2.2. Liga Principal

A Liga Principal do Campeonato Nacional consiste na liga de competição pelo título de

Campeão Nacional Enactus Brasil em 2022, em que o Campeão avançará para a Enactus World

Cup. Nessa liga, os Times apresentarão seus projetos para um grupo de executivos,

empreendedores, gestores públicos e pessoas do ecossistema de negócios de impacto, que

exercem o papel de juízes. Cada Time será avaliado e classificado de acordo com o Critério Enactus

de Julgamento. A ficha de avaliação completa dos avaliadores encontra-se no final do “Manual dos

Times Enactus” (pág. 63 e 64).

2.2.1. Elegibilidade

Da elegibilidade, todos os Times que desejarem participar na Liga Principal,

independentemente do tempo de Time, poderão se inscrever nessa categoria, desde que tenham

sido aprovados na Trilha Empreendedora 2021/2022. Lembrando que somente os projetos nas

maturidades “Implementação”, “Impacto” e “Ignição” (maturidade referente a 2ª entrega da Trilha

Empreendedora do Ciclo 2021/2022 em 16/05/22) estão aptos a serem apresentados com seus

devidos resultados ao longo do ciclo. Projetos da equipe competidora em fase de “Insights”

podem ser mencionados na apresentação, porém nenhum resultado pode ser apresentado.
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2.2.2. Formato

Neste ano, o número de vagas para a Liga Principal não é pré-definido. Serão 3 rodadas:

abertura, semifinal e final. O sorteio da ordem de apresentação da rodada de abertura acontecerá

durante o TTC Credicitrus (maiores detalhes no item 4). Não haverá sorteio para as rodadas de

semifinal e final – os times da rodada de abertura são distribuídos nas rodadas seguintes conforme

o esquema apresentado a seguir.

Atenção: Não há limite de vagas, mas somente é definido que haverá um número par de

ligas. A quantidade de ligas dependerá da quantidade de times competidores, portanto o esquema

apresentado a seguir segue a mesma lógica para diferentes números pares de ligas. Este é um

cenário fictício com 8 Ligas na Rodada de Abertura.

RODADA DE ABERTURA

Os dois primeiros lugares das 8 ligas são classificados para a semifinal, já sendo

estabelecido a ordem e a liga em que disputarão a próxima fase.

SEMIFINAL
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O primeiro lugar de cada liga da semifinal se classifica para a final, já tendo assim sua

ordem de apresentação para a próxima rodada.

FINAL

Os times finalistas farão sua apresentação durante a etapa presencial do ENEB 2022 e o

primeiro lugar da rodada final é anunciado na Cerimônia de Premiação do evento, sendo

nomeado Campeão Nacional Enactus Brasil 2022, e avança para a Enactus World Cup 2022.

2.2.3. Data e Local

As Rodadas de Abertura e Semifinal ocorrerão no formato online durante os dias 11 a 14 de

julho. Durante essa etapa, serão anunciados os semifinalistas e os 4 times finalistas da competição.

7



A Rodada Final acontecerá no formato presencial no dia 29 de julho no Expo Center Norte

(Rua José Bernardo Pinto, 333 Vila Guilherme, São Paulo – SP). Nesse dia, os quatro Times

Finalistas farão suas apresentações e responderão perguntas dos juízes presentes. Ao final do

momento, será anunciado o grande campeão do Evento Nacional Enactus Brasil 2022.

3. *Documentação Necessária (Docs Mandatórios e 3ª Entrega Trilha

Empreendedora)

3.1. Trilha Empreendedora - 3ª entrega (até 17/06)

A terceira entrega da trilha empreendedora é destinada apenas aos times competidores.

Nela deverá conter os esboços de: texto de apresentação e relatório anual. A entrega deverá ser

feita até 17/06 às 23h59. Veja nos próximos tópicos suas especificações.

Para facilitar, há resumo de todas as datas importantes aos times competidores no item 15.

3.1.1. Formato da entrega

Nessa etapa, o time deverá criar uma pasta em Drive para incluir o texto e esboço do

relatório anual. Além de fazer o upload dos documentos em suas pastas, os times também

precisarão fazer o envio dos documentos para o e-mail da auditoria

(enactus.auditoria@gmail.com) com o link da pasta E os arquivos anexados (em Word ou PDF)

até 17/06 às 23h59.

Os times que não enviarem os documentos na data e hora estabelecidas serão,

automaticamente, desclassificados da competição.

3.1.2. Dados apresentados

Os dados de pesquisas, atividades, resultados, indicadores e vidas impactadas

apresentados durante a apresentação e relatório anual devem ter sido auditados e validados ao

longo das entregas da Trilha Empreendedora (1ª entrega - 15/11/2021; 2ª entrega - 16/05/2022). O

time poderá atualizar dados de seus projetos até a 3ª entrega (17/06).
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Dessa forma, os dados apresentados na competição devem ter sido obtidos entre 16/06/2021 a

17/06/2022.

ATENÇÃO: É importante que o texto e relatório enviados nesta etapa já contenha todos os dados

que desejam apresentar na entrega final (item 3.4), ou seja, nenhum dado pode ser adicionado

posteriormente, somente as evidências que precisarão ser alteradas em caso de erros. Portanto, se

o time adicionar algum dado na entrega da versão final (item 3.4), será instruído para a retirada

dessa informação dos materiais de apresentação. Caso o time não realize a retirada das

informações, isso pode acarretar na sua desclassificação.

3.1.3. O texto da apresentação

Os times devem enviar o texto que será falado e mostrado em vídeo na apresentação em

um documento no formato ROTEIRO DE DUAS COLUNAS (clique aqui para ver o modelo), em que:

- Na primeira coluna: deve conter o que aparecerá na tela;

- Na segunda coluna: as falas dos apresentadores.

Todas as pesquisas, estudos, atividades, resultados, indicadores e vidas impactadas que

forem citadas em uma das colunas devem conter hyperlinks para a suas respectivas evidências.

Os hyperlinks com evidências são necessários para que todos os dados apresentados sejam

auditados.

Veja um exemplo de texto de apresentação com seus hiperlinks para as evidências:
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Isso se aplicará também se forem citadas pesquisas ou estudos (Ex: se for citado "Na

região norte do país, segundo o IBGE, a taxa de desemprego é de 10%", a frase deve conter

hyperlink para o estudo ou matéria que cita o dado).

Veja no item 6 mais detalhes sobre as especificações da entrega final do vídeo de

apresentação e exemplos de anos anteriores.

3.1.4. O relatório anual

Os times devem enviar o relatório anual com todas as informações que irão conter nele.

Não é necessário, para essa entrega, que o relatório esteja formatado e com design finalizado.

Todas as atividades, resultados, indicadores e vidas impactadas que forem citadas no relatório

devem conter hyperlinks para a suas respectivas evidências. Os hyperlinks com evidências são

necessários para que todos os dados apresentados sejam auditados.

A sugestão é que incluam dados e resultados do time e seus projetos ao longo do ciclo

baseados nos critérios de avaliação (veja o item 5). Veja no item 7 mais detalhes sobre a entrega

final do relatório e exemplos de anos anteriores.

Veja um exemplo de esboço do relatório anual abaixo:
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3.2. Devolutiva da Enactus Brasil para times (até 24/06)

Até 24/06, a Enactus Brasil fará a revisão dos materiais da 3ª entrega e retornará ao time

para eventuais correções a serem feitas.

3.3. Devolutiva dos times para a Enactus Brasil (até 26/06)

Até 26/06 às 23h59, os times deverão fazer a devolutiva para a Enactus Brasil com as

devidas correções solicitadas (se houver). Até 27/06, a Enactus Brasil retornará com a validação da

auditoria do texto e relatório.

Atenção: 26/06 às 23h59 é o último prazo para os times realizarem possíveis correções solicitadas.

Caso ainda haja correções a serem feitas neste momento, o time poderá apresentar na

competição, mas não poderá se classificar para as próximas etapas.

3.4. Entrega Final e Documentos Mandatórios (até 01/07)

Até 01/07 às 23h59, o time deverá enviar, através deste formulário:

- Apresentação final: a apresentação audiovisual finalizada, de acordo com as

correções solicitadas pela Enactus Brasil (veja especificações no item 6);

- Relatório anual final: o relatório com design finalizado, de acordo com as

correções solicitadas pela Enactus Brasil (veja especificações no item 7);

- Team Bio final (opcional): O material deve ter o seu design finalizado também

(não há necessidade de envio prévio deste material (veja especificações no item 8)

- Documentos mandatórios:

- Active Team Sheet (ATS) – submetido via Enactus+.

- Team Project Report (TPR) - submetido via Enactus+.

- Project Verification Form (PVF) – documento preenchido e com as

assinaturas (podem ser assinadas digitalmente);

- Global Student Impact Survey (GSIS) – pesquisa preenchida pelo formulário

e relação de estudantes que preencheram enviada para a Enactus Brasil
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- Horas Trabalhadas – planilha com a relação de TODOS os estudantes

participantes do time durante o ciclo 2021/2022 - é a partir dessa relação

que faremos o certificado de horas trabalhadas do ciclo;

- Controle Financeiro – planilha com dados financeiros do time Enactus ao

longo do ciclo;

Os modelos para envio do PVF, GSIS, Horas Trabalhadas e Controle Financeiro podem ser

acessados através da área dos Documentos Mandatórios no Enactus Training Center (clique aqui).

Nesta área, você também encontrará instruções para preenchimento do ATS e TPR.

3.5. Aprovação final (até 06/07)

Até 06/07, a Enactus Brasil revisará a entrega final e os documentos mandatórios do time e

informará via e-mail se o time está apto ou não a competir. Caso o time não esteja apto, sua

apresentação ainda será passada no evento, porém ele não poderá se classificar para as próximas

etapas.

3.6. Para Times Finalistas da Liga Principal

Durante a etapa virtual do evento, serão anunciados os finalistas da Liga Principal, que se

apresentarão na etapa presencial no dia 29 de Julho. Como a dinâmica do formato ao vivo é

diferente do vídeo gravado para o formato virtual, os finalistas deverão adaptar sua

apresentação para o formato ao vivo, em que os apresentadores discorrem o texto de

apresentação no palco do evento. Veja no item 6.3 as adaptações relacionadas à equipe de

apresentadores para o formato presencial.

Atenção: Apenas a apresentação audiovisual poderá ser alterada. O Relatório Anual permanecerá

o mesmo.

3.6.1. Mudanças permitidas

Veja abaixo as mudanças que serão permitidas:

-  Mudanças textuais que não altere o sentido do texto, mas podem melhorar a

dinâmica da fala ao vivo (mudança de artigos e preposições, ordem de frases,

conexão entre palavras, etc.);
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- Retirar as imagens dos membros apresentadores do vídeo de apresentação e suas

falas gravadas;

- Alterar ordem de falas;

- Mudança de trilha sonora;

- Mudança de imagens de fundo do vídeo de apresentação.

O que não será permitido: 

- Acrescentar falas;

- Acrescentar ou alterar dados de pesquisas, atividades, resultados, indicadores e

vidas impactadas

Para acessar exemplos de apresentações presenciais e virtuais, acessem o item 6.6.

3.6.2. Formato da entrega e prazos

Os times devem seguir o mesmo formato de roteiro de duas colunas (clique aqui para ver o

modelo) com as devidas modificações que queiram realizar. Ele deverá ser enviado ao e-mail da

auditoria (enactus.auditoria@gmail.com) para que seja validado.

Seguem os prazos abaixo:

- 19/07 (terça) às 23h59: Envio do roteiro com as modificações por parte dos

finalistas - Só é necessário enviar o roteiro de duas colunas. Não é preciso

enviar o vídeo ou apresentação;

- 20/07 (quarta): Devolutiva da Enactus Brasil aos finalistas com correções

solicitadas (se houver);

- 21/07 (quinta) às 23h59: Devolutiva dos times para a Enactus Brasil com as

devidas correções;

- 22/07 (sexta): Aprovação final do time.

4. Sorteio de Ligas

O sorteio da Liga Rookie e da Rodada de Abertura da Liga Principal acontecerá durante o

Team Training Conference realizado com o Instituto Credicitrus nos dias 30 de Maio e 01 de Junho.
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5. Avaliação dos Projetos e Critério Enactus

Durante o Campeonato, cada time apresentará os projetos que desenvolveu durante o

Ciclo Enactus 2021/2022 (de 16/06/2021 a 17/06/2022), sendo os dados apresentados APENAS os

que foram submetidos e validados durante a Trilha Empreendedora do Ciclo 2021/2022. Caso

sejam apresentados dados que não tenham sido auditados, o time será desclassificado.

Cada Time Enactus competidor gravará uma apresentação, que será disponibilizada para

uma banca de juízes composta por um diverso grupo de alumni, executivos, empreendedores,

gestores públicos e pessoas do ecossistema de negócios sociais. Os juízes definem o RANKING de

cada time de acordo com o Critério Enactus de avaliação, desenvolvido pela Enactus Global:

“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?”

É possível encontrar informações mais detalhadas referentes ao critério Enactus na página

27 do Manual dos Times.

6. Apresentação

6.1. Liga Principal

6.1.1. Rodada de Abertura e Semifinal

Cada time competidor terá um período de 17 minutos para sua apresentação (verbal e

audiovisual), precisamente divididos da seguinte forma:

- Apresentação (12 Minutos): Na apresentação gravada, o time terá 12 minutos

para fazer uma apresentação audiovisual para os juízes. Os Times não são

obrigados a usar todo o tempo concedido, mas não poderão exceder o tempo de

12 minutos. Não é necessário que os apresentadores apareçam a todo momento

da apresentação, mas enfatizamos que a presença dos apresentadores no vídeo
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contribui imensamente para o entendimento e conexão com o que está sendo

apresentado. Para tornar a apresentação acessível, pedimos que incluam legenda

em português ou um intérprete de libras aparecendo ao longo da apresentação.

Caso opte pelo intérprete de libras, leia o item 6.4.

Importante: O tamanho do arquivo da apresentação não pode superar 1 Gb (1000

Mb) e deve estar nas extensões MP4 ou MOV.

- Perguntas e Respostas (5 Minutos): Haverá um “comitê de impacto social”,

composto por pessoas que trabalham no ecossistema de negócios de impacto e

não serão juízes no ENEB 2022. Estas assistirão as apresentações dos Times

Enactus, para formularem as perguntas. A equipe de programa Enactus Brasil

marcará uma videoconferência com cada time e gravará as perguntas e respostas,

respeitando o tempo de 5 minutos. Somente os apresentadores deverão participar

da chamada (caso o time tenha interesse, há a possibilidade de mais um membro

participar, com aviso prévio).

- Feedback: Após assistirem à apresentação, os Juízes preencherão os feedbacks

através da plataforma Launchpad6 e a Enactus Brasil compilará todos para

compartilhar com a equipe que apresentou.

- Nota: Caso o Time tenha sua apresentação menor do que o tempo estipulado de

12 minutos, o tempo restante não será adicionado ao período de Perguntas e

Respostas. Os períodos de apresentação Enactus são globalmente uniformes.

6.1.2. Rodada Final

Nesta rodada que acontecerá na etapa presencial do ENEB 2022, cada time competidor

terá um período de 20 minutos para sua apresentação (verbal e audiovisual), precisamente

divididos da seguinte forma:

- Configuração (3 Minutos): O time terá 3 minutos para preparar/organizar a sala

para a apresentação (configuração dos equipamentos, checagem de som,

posicionamento no palco, etc.).

- Apresentação ao vivo (12 Minutos): O time terá 12 minutos para fazer uma

apresentação audiovisual ao vivo para os Juízes. Os Times não são obrigados a
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usar todo o tempo concedido, mas serão solicitados a parar a apresentação caso

excedam os 12 minutos.

- Perguntas e Respostas (5 Minutos): Após a conclusão da apresentação ao vivo, os

Juízes terão 5 minutos para perguntas sobre o time que se apresentou. Os Juízes

não poderão fazer perguntas após o tempo estipulado, no entanto, o time pode ser

dispensado antecipadamente, caso os Juízes concluam suas perguntas antes que

o tempo expire.

- Feedback: Após assistirem à apresentação, os Juízes preencherão os feedbacks

presencialmente e a Enactus Brasil compilará todos para compartilhar com a

equipe que apresentou.

- Nota: Caso o Time encerre sua apresentação antes do tempo estipulado de 12

minutos, o tempo restante não será adicionado ao período de Perguntas e

Respostas. Os períodos de apresentação Enactus são globalmente uniformes.

Veja abaixo outros detalhes específicos para essa etapa presencial:

- Tech check: O tech check acontecerá na manhã do evento com horário a combinar

com os finalistas. Serão concedidos 5 minutos por equipe, no local da

apresentação, para o teste dos equipamentos e reconhecimento do local para

apresentadores. Quem poderá participar do tech check são: apresentadores,

pessoa adicional para o momento de Perguntas e Respostas (se houver) e um

representante do time que ficará no computador da equipe que rodará a

apresentação.O Time que perder o horário de tech check não poderá fazê-lo em

outro horário.

- Montagem da sala: Os Times poderão fazer a configuração dos seus

equipamentos no local da apresentação no momento do tech check e no momento

de Configuração antes da apresentação. Todos os equipamentos deverão possuir

bateria própria, ou usar as tomadas dentro das salas.

- Equipamentos fornecidos pela Enactus Brasil:

- Uma tela de projeção;

- Um cabo de extensão HDMI;

- Projetor;

- Fonte de energia;

- Sonorização;
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- Microfones.

- Equipamentos dos times: os Times deverão trazer os seguintes equipamentos:

- Notebook (obrigatório): Caso necessário, também será permitido 1 Mouse

e o cabo carregador do Notebook;

- Pen Drive de backup da apresentação (obrigatório);

- Caso a saída do notebook seja somente VGA, um adaptador para HDMI.

- Falha de Equipamento: Se o equipamento de apresentação de um time deixar de

funcionar por problemas no fornecimento de energia elétrica e/ou nos

equipamentos fornecidos pela Enactus Brasil, a competição será interrompida até

que o problema seja solucionado. Assim que o problema for resolvido, a

apresentação do Time deverá ser reiniciada. Se o equipamento eletrônico utilizado

pelo Time falhar no momento da apresentação, o período de apresentação

continuará contando normalmente. É obrigatório que os Times tenham backups.

- Acesso à competição no local: A sala da Rodada Final será aberta ao público do

evento. Os Times e os visitantes são convidados a assistir as apresentações dos

outros Times, mas são solicitados a entrar e sair das salas somente durante o

período de intervalo entre as apresentações. Uma vez que as portas forem

fechadas pelo Staff Enactus, não será permitido entrar ou sair da sala, até o

encerramento da apresentação. A área atrás dos Juízes é considerada de domínio

do público. As portas da sala de competição devem permanecer sempre

destrancadas e desbloqueadas, para possibilitar o acesso do staff da Enactus e dos

voluntários.

- Interação com juízes: Nenhum material, documentação, presente ou outros

impressos poderão ser distribuídos a qualquer um dos juízes, antes ou durante as

apresentações. O descumprimento desta regra acarretará na desclassificação do

Time no Campeonato Nacional. A Enactus Brasil fornecerá aos juízes apenas o

Relatório Anual do time e as folhas de avaliação

- Protótipos: Caso algum projeto desenvolvido pelo Time tenha algum

produto/protótipo físico, é fortemente recomendado que seja apresentado no

palco durante a apresentação da Final.

6.2. Liga Rookie
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Com foco em feedbacks que auxiliem o crescimento e consolidação do time e projetos, a

Liga Rookie terá como jurados Alumni da rede, valorizando a troca de experiências e feedbacks. O

tempo de apresentação dividido da seguinte forma:

- Apresentação (7 Minutos): Na apresentação gravada, o time terá 7 minutos para

fazer uma apresentação audiovisual para os juízes. Os Times não são obrigados a

usar todo o tempo concedido, mas não poderão exceder o tempo de 7 minutos.

Não é necessário que os apresentadores apareçam a todo momento da

apresentação, mas enfatizamos que a presença dos apresentadores no vídeo

contribui imensamente para o entendimento e conexão com o que está sendo

apresentado. Para tornar a apresentação acessível, pedimos que incluam legenda

ou um intérprete de libras aparecendo ao longo da apresentação. Caso opte pelo

intérprete de libras, leia o item 6.4.

Importante: O tamanho do arquivo da apresentação não pode superar 1 Gb (1000

Mb) e deve estar nas extensões MP4 ou MOV.

- Perguntas e Respostas (5 minutos): Haverá um “comitê de impacto social”,

composto por pessoas que trabalham no ecossistema de negócios sociais e não

serão juízes no ENEB 2022. Estas assistirão as apresentações dos Times Enactus,

para formularem as perguntas. A equipe de programa Enactus Brasil marcará uma

videoconferência com cada time e gravará as perguntas e respostas, respeitando o

tempo de 5 minutos. Somente os apresentadores deverão participar da chamada

(caso o time tenha interesse, há a possibilidade de mais um membro participar,

com aviso prévio).

- Feedback: Após assistirem à apresentação, os Juízes preencheram os feedbacks

através da plataforma Launchpad6 e a Enactus Brasil compilará todos para

compartilhar com a equipe que apresentou.

6.3. Equipe de apresentação

A equipe de apresentação é composta por:

- Apresentadores;

- Se necessário, 1 pessoa extra para o momento de Perguntas e Respostas;
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- (Apenas para os finalistas - momento presencial) Pessoa responsável pelo

computador do time.

O número mínimo de apresentadores para o Campeonato é de 1 (um) estudante. O

número máximo de apresentadores por Time é 4 (quatro). Caso seja necessário, durante o

momento de Perguntas e Respostas para todas as rodadas, o Time poderá ter mais uma pessoa

participando para auxiliar nas respostas.

No caso dos 4 Finalistas da Categoria Principal, será permitido, com aviso prévio, que os

apresentadores da Rodada Final sejam diferentes dos apresentadores das Rodadas de

Abertura e Semifinal. O estudante a mais para participar do momento de Perguntas e Respostas

nesse momento também deverá ser avisado previamente.

É permitida a participação APENAS de estudantes Enactus ativos como parte da equipe

de apresentação. Caso o Time tenha algum apresentador que não esteja regularmente

matriculado na IES do seu time, estará automaticamente desclassificado.

6.4. Acessibilidade

Nas apresentações em formato online, o time pode optar por um intérprete de libras ou

legenda para acessibilidade da apresentação, mas recomendamos fortemente incluir ambos para

facilitar o entendimento para os juízes e dar acessibilidade ao material.

No formato presencial, os Times finalistas da Categoria Principal não precisam se

preocupar em ter um intérprete de libras. Sugerimos que incluam legenda pelo menos em

depoimentos que forem incluídos na apresentação para facilitar o entendimento.

6.5. Dress Code

Recomendamos para os apresentadores uma vestimenta padrão, como, por exemplo, a

camiseta ou camisa polo do Time Enactus. O Dress Code da etapa presencial do ENEB 2022 será

esporte fino.

6.6. Exemplos de apresentações online e presenciais
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Os Times podem acessar o Enactus Training Center para ver exemplos de apresentações

dos anos anteriores em ambos os formatos clicando aqui.

7. Relatório Anual

Cada time Enactus competidor é solicitado a criar um Relatório Anual escrito sobre os seus

projetos e atividades. Os Relatórios Anuais deverão ser entregues obedecendo às seguintes

diretrizes:

- Formato PDF;

- Imagem na melhor resolução possível;

- Tamanho A4 (1280x800pxl);

- Limitado a 4 (quatro) páginas;

- Tamanho máximo do arquivo 100 MB.

- Caso o relatório não esteja dentro das especificações, o time não poderá competir

no campeonato (poderá apresentar, mas não poderá se classificar). Se o time usar

uma capa ou contracapa (na frente ou no verso do Relatório Anual), esta será

contada como 1 (uma) das 4 (quatro) páginas permitidas. Os Relatórios Anuais são

disponibilizados aos Juízes no momento da apresentação do Time Enactus.

Exemplos de relatórios anuais: Os Times podem acessar o Enactus Training Center para

ver exemplos de relatórios anuais dos anos anteriores clicando aqui.

8. Team Bio (Opcional)

Caso queira, o time poderá fazer uma Team Bio (biografia do time), que deverá seguir as

mesmas orientações do Relatório Anual:

- Formato PDF;

- Imagem de alta resolução;

- Tamanho A4 (1280x800pxl);

- Limitada a dez páginas;

- Tamanho máximo do arquivo 100 MB.
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A Biografia do Time deve ser um DOCUMENTO SEPARADO DO RELATÓRIO ANUAL. O

Relatório Anual não deverá, sob nenhuma circunstância, conter informações sobre os membros do

Time. Clique aqui para acessar um modelo para o Team Bio.

9. Premiações

Este ano, para a Liga Principal, teremos as seguintes premiações:

- Campeão Nacional: Apoiado pela KPMG, o time será apoiado com mentorias e

ainda com a compra de passagens aéreas para ir à Enactus World Cup 2022;

- Vice-Campeão Nacional: Apoiado pela Cargill, o time receberá R$ 10.000,00 para

investir em suas atividades.

Para a Liga Rookie, o time campeão receberá uma premiação de R$ 2.000,00 pela Cargill

para investir em suas atividades.

OBS: Caso alguma premiação não previamente descrita no presente manual seja incluída,

informaremos os times competidores.

10. Vídeo/Política de cópia

Participando em qualquer evento Enactus, cada time garante à Enactus o direito e

permissão para publicar, divulgar ou utilizar o seu Relatório Anual, apresentação oral e projetos

para ilustração, publicidade, treinamentos, ou qualquer outra finalidade lícita.

11. Política de Mídia

O fotógrafo/cinegrafista oficial da Enactus e os membros da mídia de massa, aprovados

pela Enactus, terão acesso irrestrito ao local de apresentação, a qualquer momento. Isso inclui o
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uso de luzes e do equipamento necessário. Todos os Times devem estar preparados para a

possibilidade de membros da mídia de massa filmarem e tirarem fotos da apresentação.

12. Política de Autorização de Imagem

Os participantes do evento autorizam, em sua inscrição, a utilização de sua imagem, como

participantes do evento, pela Enactus Brasil

13. Violações

Se algum time não submeter corretamente qualquer um dos documentos mandatórios até

a 3ª entrega da Trilha Empreendedora, estará sujeito à desclassificação.

Caso um dos apresentadores ou o participante adicional do Q&A não comprove sua

matrícula na IES correspondente, ele não poderá fazer parte da apresentação. Caso essa pessoa

participe, o Time será automaticamente desclassificado.

Será inaceitável todo o comportamento que seja inadequado ou inconsistente com o

Código de Conduta Enactus e difamar o perfil de um estudante Enactus e como consequência da

Enactus. A Enactus Brasil se reserva o direito de definir que comportamento não está de acordo e

considera inaceitável, mas convém notar que isso inclui, mas não está limitado: ao uso de

linguagem chula, agressão física, intoxicação, assédio, à difamação de outras equipes, de Juízes,

convidados, funcionários do centro de eventos ou da Enactus, à adulteração e/ou destruição das

instalações ou de propriedade Enactus, etc. O estudante e/ou o time envolvido nessas atividades

negativas será desqualificado/suspenso/expulso da participação no evento ou no programa

Enactus em geral. A Enactus Brasil irá definir qual penalidade específica será aplicável para cada

caso, analisando-os separadamente, e uma carta oficial será enviada para o(s) administrador(es)

da instituição, notificando-o(s) sobre o incidente e pedindo o auxílio para garantir que não ocorra

novamente.

Além disso, se um time utilizar qualquer material inapropriado/ofensivo em sua

apresentação, estará automaticamente desclassificado, sem possibilidade de apresentá-lo. A

Enactus Brasil averiguará o caso, podendo aplicar como penalidade o desligamento do Time do

programa Enactus, bem como todos os estudantes do Time.

Para mais instruções, consulte o Código de Conduta no Manual dos Times (pág. 46).
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14. Exceções

Quaisquer assuntos não citados neste manual, serão deliberados e decididos pela equipe

Enactus Brasil.

15. Resumo de datas importantes

Abaixo você encontrará a lista e um calendário contendo todas as datas relacionadas a

Trilha Empreendedora e Competição:

- 31/05 e 01/06: Sorteio da Liga Principal e Liga Rookie;

- 17/06 às 23h59: 3ª Entrega Trilha Empreendedora (saiba mais)

- 24/06: Devolutiva da Enactus Brasil aos times (saiba mais)

- 26/06 às 23h59: Devolutiva dos times para a Enactus Brasil (saiba mais)

- 27/06: Validação pela Enactus Brasil das correções (saiba mais)

- 01/07 às 23h59: Entrega final (saiba mais)

- 06/06: Aprovação final (saiba mais)

- 05/07 a 07/07: Perguntas & Respostas (saiba mais)

- 11/07 a 14/07: ENEB Virtual

- (Finalistas) 19/07 às 23h59: Envio do roteiro com modificações (saiba mais)

- (Finalistas) 20/07: Devolutiva da Enactus Brasil aos finalistas (saiba mais)

- (Finalistas) 21/07 às 23h59: Devolutiva dos times à Enactus Brasil (saiba mais)

- (Finalistas) 22/07: Aprovação final (saiba mais)

- 28/07 e 29/07: ENEB Presencial
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