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FUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTO
Cada time deverá ter um PRÉ-AUDITOR, que será responsável por analisar a entrega do

time antes da submissão à Enactus Brasil com foco na análise correta para validação das

evidências que estarão sendo entregues. 
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ACOMPANHAMENTO

Criação de um grupo no

whatsapp para proximidade
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Reforço do manual de

evidências



AÇÕES A DESEMPENHARAÇÕES A DESEMPENHAR
REPASSE DE INSTRUÇÕES PARA O TIME: Estar
alinhado com o funcionamento do processo da Trilha
Empreendedora junto à Enactus Brasil para auxiliar
seu time em demandas necessárias. 

Isto se faz necessário para o suporte da Enactus Brasil seja mais rápido durante o
processo e para que esta pessoa propague  o conhecimento no time, evitando as
mesmas dúvidas dentro do mesmo time e mantendo uma qualidade boa em todos os
projetos do time.

ALINHAMENTO DAS EVIDÊNCIAS DOS PROJETOS DE
ACORODO COM O MANUAL: O pré-auditor deverá
validar com os projetos do time se todos os grupos de
evidências estão alinhados com os modelos padrão
obrigatórios para a evidenciação a partir de agora,
evitando cortes de resultados dos times pela Enactus
Brasil .

ENTREGAS GERAIS DA
TRILHA EMPREENDEDORA

1ª ENTREGA 2ª ENTREGA

11
NOVEMBRO

11
MAIO

A Trilha Empreendedora Enactus agora possui documentos padrão
obrigatórios para a comprovação de alguns grupos de evidências
necessários que podem ser consultados no manual ao lado. 

ACESSE O
MANUAL

ALETAR O TIME SOBRE O CUMPRIMENTO DE DATAS:
Informar o seu time sobre todas as datas da trilha
empreendedora em seus devidos períodos,
impedindo que prejuízos relacionados à alterações de
prazos de recebíveis do time aconteçam. 

http://enactus.org.br/wp-content/uploads/2022/10/MANUAL-DE-EVIDENCIAS-22-23.pdf


REGRAS GERAISREGRAS GERAIS
A Enactus Brasil será responsável por fornecer todas as informações necessárias sempre que o
pré-auditor reportar suas dúvidas

A Enactus Brasil irá manter a comunicação fixa com os pré-auditores através do grupo oficia
de whatsapp, onde fará sempre os lembretes de datas e informações importantes sobre a
trilha empreendedora.

Caso o pré-auditor saia do time durante o ciclo por eventuais motivos, é de responsabilidade
do time colocar um substituto que esteja apto e alinhado com o funcionamento da trilha
empreendedora, pois não haverão outras capacitações durante o ciclo. 

O pré-auditor será o canal de comunicação entre seu time e a Enactus Brasil a respeito da
trilha empreendedora. Então o mesmo também tem o dever de reportar feedbacks da Enactus
Brasil ao time e do time à Enactus Brasil para que, juntos, possamos construir um processo
confortável para todos e solucionar problemas de maneira rápida e eficiente. 



Definição de
ODS's e metas

Definição de
Indicadores

Matriz do
Marco Lógico

e Critério
Enactus

RESPONSABILIDADE DE PRÉ-RESPONSABILIDADE DE PRÉ-
ANÁLISEANÁLISE

 ODS's e
metas

Vidas
Impactadas

Alcance

Indicadores

INSIGHTS IMPLEMENTAÇÃO



Vidas
Impactadas

AlcanceIndicadores

Vidas
Impactadas

Alcance CanvasIndicadores

ROI 
Social

RESPONSABILIDADE DE PRÉ-RESPONSABILIDADE DE PRÉ-
ANÁLISEANÁLISE

IMPACTO IGNIÇÃO



DÚVIDAS E FEEDBACKSDÚVIDAS E FEEDBACKS

Liliane Vicente  - Coordenadora de Programa
 lvicente@enactus.org | +55 (82) 99189-0345

enactus.org

https://www.facebook.com/enactus.brasil
https://www.instagram.com/enactusbrasil/?hl=pt-br
https://br.linkedin.com/company/enactus-brasil

