Querida Rede,
O seguinte documento reflete as decisões e as visões que temos tido juntos. Ele não é
o reflexo de um consenso e sim de uma intenção. Uma intenção que permanece,
embora o formato do mesmo possa ir mudando.
Este documento, mais do que discutir o ponto A ou B, tem como propósito nos
lembrar daquilo que é importante na hora de cuidar do nosso ECOssistema.
Temos a máxima: “vale tudo, mas não vale qualquer coisa! ”. Honremos a ela. Esta é a
intenção deste documento: “estabelecer alguns limites para que o ilimitado possa
emergir”.
O pedido: cuidar do que definimos como nossas urdiduras. Aqueles fios invisíveis que
nos permitem e permitirão sempre criar tramas maravilhosas num tapete que nos
sustenta. Esses fios estão a serviço dos infinitos desenhos possíveis. Cuidemos para
poder cuidarmos de nós mesmos e dos outros.

Nossas Urdiduras e Regras de Funcionamento

Nosso Propósito
Somos uma rede colaborativa de pessoas e organizações voltadas para o
desenvolvimento
do
EUpreendedorismo.
Nosso
propósito
é
espalhar
o
EUpreendedorismo pelo mundo para que cada vez mais pessoas olhem para si, e a
partir deste processo de autoconhecimento acessível para cada um, olhem para
aqueles ao seu redor de um modo diferente, e criem projetos, trabalhos, relações e
impactos positivos em seus/nossos respectivos ecossistemas.

Nossa Filosofia
Ubuntu. Eu sou porque você é. Você é porque nós somos.

Nossos Princípios
Chamamos nossos princípios de “As Raízes do EUpreendedorismo”, são eles: abrir,
incluir, colaborar, ornar e acreditar. Para mais informações consulte o livro “As Raízes
do EUpreendedorismo”, disponível em nosso site www.redeubuntu.com.br

Nossas Urdiduras
Inspirados nas ideias da filósofa da educação Bia Machado, adotamos como
inspiração para nossa convivência em Rede a metáfora das “tramas e urdiduras”. Em
um tear, os fios na vertical são as urdiduras, são eles que dão estrutura para um tapete
e não podem se romper, senão o tapete se desfaz. Os fios na horizontal são chamados
de trama, e formam o desenho do tapete ao passar pelos fios da urdidura. Ao contrário
dos fios da urdidura, se um fio da trama se rompe, pode ser atado novamente.
Assim, possuímos urdiduras para a Rede Ubuntu que são nossas guias, nossas
referências que precisam ser respeitadas por todos. A partir delas, cada membro,
como uma trama, é livre para fazer o desenho de seu próprio tapete.

Trazendo este conceito para a nossa organização, fizemos desde a nossa fundação
uma reflexão de quais são as nossas urdiduras, isto é, quais são os pontos
inegociáveis para nosso ecossistema existir.
Em dezembro de 2016, em nosso Ritual chamado Encontrão, definimos estas 4
urdiduras:
• O membro deve investir constantemente em seu desenvolvimento integral
A pessoa deve investir nas suas três dimensões: na dimensão sapiens, aquela que
quer conhecer/aprender/pensar/refletir; na dimensão faber, que é aquela que quer
fazer/executar/agir e na dimensão ludens, que é a que brinca/joga/cria (inspirado
pela obra de Johan Huizinga).
Ou mesmo, segundo a abordagem integral, a pessoa deve investir em seu
desenvolvimento interior e exterior, individual e coletivo (quadrantes) e também
trabalhar em diferentes linhas de desenvolvimento: mental, emocional, físico e
espiritual.
EUpreendedorismo é autoconhecimento em ação e, portanto, nós precisamos ser
exemplos disso.
• O membro deve buscar constantemente a Interação
O Ecossistema existe a partir da interação (o que está entre as pessoas).
A inovação e a adaptabilidade emergem a partir da interação de pessoas e de
diferentes campos do conhecimento.
• O membro deve buscar constantemente o equilíbrio de trocas entre ele e o
ecossistema
O quanto a pessoa dá e o quanto recebe ($ e esforço) precisa estar equilibrado ao
longo do tempo entre ela e o ecossistema. Se ela entra no sistema apenas para retirar
dele, ou mesmo se ela apenas dá, negligenciando-se, o sistema adoece.
• Transparência em tudo o que fazemos:
• Na nossa comunicação;
• Nos dados, informações e precificação de nossos produtos.
• Na busca constante de feedbacks entre os membros, com nossos clientes e
demais stakeholders .

Regras de Funcionamento
A Plataforma Réupi (Rede Ubuntu de Pessoas Indicadas) é a porta de entrada para a
Rede Ubuntu e, para tornar-se um membro da Rede, é preciso fazer seu cadastro nela.

Lá podemos interagir, acompanhar e visualizar as movimentações da Rede. É também
pelo Réupi que podemos sistematizar informações sobre a expertise de cada membro e
conhecer suas áreas de atuação.
Percebemos desde 2009 que, para que o ecossistema funcione de forma saudável, a
Rede depende de vários movimentos por parte dos seus membros. Até o momento,
identificamos quatro movimentos distintos:
1. Movimento de Chegada: a Rede se mantém viva e se renova pela permanente
chegada de novos membros.
2. Movimento de Oferta: a Rede precisa ser oferta para o mundo, existir enquanto
lugar em que as pessoas/clientes possam encontrar ajuda para suas questões relativas
ao EUpreendedorismo.
3. Movimento de Construção: a Rede precisa da dedicação de seus membros na
construção do seu próprio Ecossistema, com oferta de projetos próprios através da
marca Rede Ubuntu de EUpreendedorismo.
4. Movimento de Nutrição: a Rede precisa de referências, inspiração e apoio
energético para que seu ecossistema se mantenha saudável.
Portanto, uma vez cadastrado no Réupi, o membro passa a ser parte da Rede e começa
a definir que tipo de relação vai ter com ela:
1. “Estou buscando/Seeking”: são as pessoas que estão no movimento de chegada. Em
geral, estão em busca de seus propósitos e de ajuda em como empreendê-los.
• O que a Rede pode esperar delas?
Diversidade, novas ideias, novos ares, motivação em começar a conhecer nosso
ecossistema, buscando ajuda e participando dos nossos programas ou mesmo de
programas que reconhecemos como programas que ornam conosco.
•O que elas podem esperar da Rede?
Acesso a programas e profissionais mais bem recomendados que interagem em
nosso ecossistema, para que encontrem ajuda na reflexão de seus propósitos, e no
desenvolvimento de competências e meios em como empreende-los.
OBS: Lembrando que a participação nos rituais da Rede só acontece a partir do
Réuping.
2. “Quero ser uma Oferta/Réuping”: pessoas que já conseguiram definir, após
refletirem sobre seu propósito de vida, que oferta querem ser para o mundo. Acreditam
que a Rede Ubuntu é o ecossistema ideal para que essa oferta seja colocada em ação.
• O que a Rede pode esperar delas?

Diversidade de propostas/ofertas para o mundo.
Ter realizado um dos nossos programas de reflexão de propósito e mapeamento
de caminhos, ou programas reconhecidos pelo nosso ecossistema que ornam com
o EUpreendedorismo (veja lista dos programas no cadastro de Réuper na
plataforma Réupi).
OBS: caso o membro não tenha realizado ainda um programa por não ter um programa
disponível naquele momento, este membro assim mesmo pode se tornar Réuping caso
comece a contribuir financeiramente e também se comprometa a realizar o próximo
programa de seu interesse disponível desde que um outro membro da Rede (Réuping em
diante) se responsabilize a acompanhar este membro até a realização deste requisito.

Contribuição financeira sugerida: escolha de valor entre R$ 100,00, R$ 150,00 ou
200,00/mês (contribuição individual, independente do pertencimento em Projetos
em comum)
• O que elas podem esperar da Rede?
Uma plataforma de divulgação e networking, um ambiente amigável para
construção e apoio a essas propostas.
Aparecer como ofertas nas buscas dos membros da Rede
Participar de nossos rituais e espaços de escuta
Descontos em Programas da Rede
Observar/participar de Projetos, mediante a declaração de seus interesses e/ou
convites.
3. “Quero construir o ecossistema/Building”: são as pessoas que decidem ir além e
não só serem ofertas, mas também ajudarem a construir o nosso ecossistema. É a partir
deste momento que o membro assume um compromisso mais profundo com a Rede, e
passa a criar/oferecer projetos com a marca Rede Ubuntu de EUpreendedorismo.
• O que a Rede pode esperar delas?
Tempo, dedicação, diversidade de ofertas, energia, força EUpreendedora.
Ter realizado “As Raízes do EUpreendedorismo”, nosso programa de formação e
vivência nos princípios da Rede Ubuntu.
Contribuição de tempo, trabalhando em pelo menos uma das frentes que cuidam
do Ecossistema da Rede Ubuntu de EUpreendedorismo (Veja Anexo A).
Participação mínima (50%) nos rituais da Rede Ubuntu (Veja Anexo B para a lista
de rituais vigentes da Rede Ubuntu de EUpreendedorismo).
Contribuição financeira sugerida: escolha de valor entre R$ 100,00, R$ 150,00 ou
200,00/mês (contribuição individual, independente do pertencimento em Projetos
em comum)
• O que elas podem esperar da Rede?
Uma marca forte, programas e projetos testados e aprovados.

Podem ofertar e/ou liderar programas com o Selo Rede Ubuntu
Acesso ao Evernote, nossa plataforma que utilizamos para concentrar todo o
conhecimento gerado na Rede Ubuntu de EUpreendedorismo.
* OBS: É importante que os membros que estiverem fazendo esse movimento tenham se
envolvido e realizado as atividades que reconhecemos como fundamentais para essa
transição e que foram descritas neste documento. Existe também um questionário de
auto percepção, um convite para cada membro para “Olhar a Si Mesmo” (Veja Anexo D)
e perceber como está sua relação com a Rede e como tem sido trilhar esse caminho até
aqui. É fundamental que, após este exercício de auto percepção, o membro colete
feedbacks de outros membros e busque ter uma conversa estruturada com um ou mais
membros ativos da Rede.
4. “Quero inspirar, nutrir, apoiar”/Nurturing”: são as pessoas que dedicam parte de
seu tempo a alimentar a Rede, cumprindo também a função de renová-la.
• O que a Rede pode esperar delas?
Diversidade, novas ideias, novos ares, motivação, energia (que coincidência,
assim como as pessoas que estão chegando. A diferença entre elas é o tempo de
Rede, que faz com que as pessoas que estão nutrindo possam fazer tudo isso
com maior profundidade e intensidade).
Contribuição financeira sugerida: escolha de valor entre R$ 100,00, R$ 150,00 ou
200,00/mês (contribuição individual, independente do pertencimento em Projetos
em comum)
• O que elas podem esperar da Rede?
Um ambiente aberto e receptivo a novas ideias e propostas.

Desde a nossa fundação, temos observado que estes movimentos em muitos
casos se manifestam em uma sequência. Em termos de EUpreendedorismo, a visão é
que estes movimentos formam uma espécie de trilha de desenvolvimento. Como se
você começasse buscando, e a medida que caminha se torna uma oferta, ajuda a
construir o ecossistema e finalmente nutre/sustenta energicamente o sistema.
Representamos esta trilha por anéis, e a grande razão do movimento ser de
dentro para fora é porque à medida que a pessoa passa para o anel seguinte, inclui e
transcende o anterior. Abaixo a figura que demonstra os nossos anéis:

SEEKING /
BUSCANDO

RÉUPING
BUILDING /
CONSTRUINDO
NURTURING /
NUTRINDO

Nossa intenção com este modelo é reconhecer que somos iguais, e também
somos diferentes a partir da escolha e caminhar de cada um.
Ornando com a autonomia fundamental para o funcionamento da Rede Ubuntu
de EUpreendedorismo, é você quem decide que tipo de relação vai estabelecer com
a Rede. É importante ressaltar que o membro pode estar fazendo mais de um tipo
de movimento ao mesmo tempo!
As contribuições devem ser realizadas via Pay Pal, com os links disponíveis em nosso
site www.redeubuntu.com.br

2. Como funciona o processo decisório na Rede Ubuntu de EUpreendedorismo?
As decisões da Rede Ubuntu de EUpreendedorismo
consentimento através da plataforma digital Loomio.

são

realizadas

por

Para assuntos relacionados às frentes de trabalho na Rede Ubuntu de
EUpreendedorismo (Veja Anexo A), as decisões devem ser tomadas entre os membros
das respectivas frentes. Apenas as decisões que a frente julgar necessárias devem ser
levadas a toda a Rede Ubuntu de EUpreendedorismo através do Loomio. Isto é para
manter a autonomia e liberdade em nossa Rede.

Para assuntos institucionais, tais como: alteração das Nossas Urdiduras e Regras de
Funcionamento; valores e forma de contribuição financeira; definição de parcerias sob a
marca Rede Ubuntu de EUpreendedorismo, reconhecimento de programas como Rede
Ubuntu de EUpreendedorismo e lançamento de novos programas; as decisões devem
ser submetidas a todos os membros através da plataforma Loomio.
O Processo para lançamento de Novos Projetos/Programas é orientado da seguinte
maneira:
- Agenda-se uma apresentação sobre o Projeto para os membros da Rede, seguida
de uma Roda de Conversa. A ideia aqui é apresentar o Projeto, discutir e trocar ideias,
colher olhares diferentes e avaliar feedbacks recebidos.
- Apresenta-se o Projeto na Plataforma Loomio para que a Rede seja informada de
seu lançamento e que avalie se as urdiduras e princípios da Rede Ubuntu estão sendo
respeitados. A intenção com este processo é menos controle e burocratização, e sim
colaboração e reforçarmos nossa essência.
No caso das Nossas Urdiduras e Regras de Funcionamento, elas devem ser revisadas
pelos membros em reunião a ser realizada no início de cada ano (caso a Rede
efetivamente sinta necessidade de tal revisão), discutidas em reunião presencial (com
participação virtual também) e finalmente submetidas através da Plataforma Loomio.
No caso dos assuntos relacionados às contribuições financeiras, estes devem ser
discutidos pela frente Prosperidade e, após este trabalho da frente, aí submetidos a
toda a Rede através da Plataforma Loomio.
No caso dos assuntos relacionados a parcerias e reconhecimento de programas como
Rede Ubuntu de EUpreendedorismo, estes devem ser discutidos pela frente de
desenvolvimento e, após este trabalho da frente, aí submetidos a toda a Rede através da
Plataforma Loomio.
Por fim, para o lançamento de novos programas, os responsáveis devem compartilhar
sua proposta e conteúdo com os membros da Rede em apresentação ao vivo ou virtual,
para dividir eventuais questões e ouvir dúvidas e opiniões dos demais membros antes
de colocá-los para aprovação na plataforma Loomio.
Todas as propostas devem ser colocadas no Loomio com, no mínimo, quinze dias de
antecedência da decisão a ser tomada. No término do prazo colocado na proposta, se
não houver rejeições, os responsáveis pela mesma estão liberados para seguir em frente
na sua implementação.

3.

Sobre os nossos Programas

• O que é considerado um Programa da Rede Ubuntu de EUpreendedorismo?

Os programas e produtos da Rede Ubuntu de EUpreendedorismo são criados por
pessoas dentro do nosso ecossistema, ou mesmo criados por membros antes de
ingressarem em nosso ecossistema e que decidem trazer para a Rede por verem
valor para o seu projeto e para o todo. Assim, Programas da Rede Ubuntu de
EUpreendedorismo sempre estão associados à pessoas que estão dedicadas a
investirem seu tempo e recursos em seu desenvolvimento.
Essa forma de atuação está em linha com nossa filosofia Ubuntu, que trata da
construção da sua individualidade dentro de uma comunidade. Portanto até o
presente momento não existem programas que são coletivos, ou de todo mundo.
Todos os programas tem uma equipe associada.
Isso então significa que os projetos são fechados para novos membros? Não, isso
depende de projeto a projeto, e da decisão das pessoas envolvidas naquela
iniciativa. Por exemplo, alguns programas tem uma abertura maior dado o modelo
de negócio do projeto, como por exemplo o RUA (Rede Ubuntu de Aprendizagem),
que foi criado para se espalhar geograficamente. Neste caso, desde que respeitadas
as urdiduras deste programa definido pelo time envolvido com o RUA, novos
membros podem ingressar no movimento do RUA. Existe também a possibilidade de
qualquer pessoa vender os programas da Rede Ubuntu e ganharem uma
remuneração acordada com as pessoas envolvidas com aquele programa específico.
Agora, já tivemos times de projetos que decidiram fechar a equipe daquele
projeto específico pois em seus julgamentos isso era o melhor a ser feito para o
propósito do projeto naquele momento.
Portanto, não existe uma regra fixa. Existe sim a intenção sempre de buscar
nossos princípios em nosso dia a dia: abrir, incluir, colaborar, ornar e acreditar.
• Quais são as Urdiduras dos Programas da Rede Ubuntu?
• A dimensão lúdica:
Todo programa da Rede Ubuntu deve incorporar atividades ligadas à dimensão
lúdica, especificamente ligadas às artes e/ou que trabalhem com os sentidos
(música, dança, canto, linguagem do palhaço, meditação, jogos, artes marciais,
etc.)
• Conexão com Propósito:
A definição de EUpreendedorismo é o processo de reflexão de propósito,
mapeamento de caminhos e o desenvolvimento de competências e meios para
coloca-lo em pratica. Assim, todo programa da Rede precisa ter no mínimo uma
conexão com uma reflexão de propósito. Claro, que dependendo do foco do
programa essa reflexão é mais intensa, dominando muito do conteúdo do
programa, ou bem mais sútil nos programas que estão mais voltados a ação e
fazer acontecer. Independente da intensidade, todo programa da Rede Ubuntu de
EUpreendedorismo precisa estar conectado de alguma maneira com um

propósito.
• Ubuntu:
Todo programa da Rede Ubuntu precisa de alguma maneira privilegiar a
colaboração, e a troca de conhecimento entre os seres. Nosso programas nunca
tem em sua totalidade um tom professoral (eu sei, você não sabe), e sim tem um
tom principalmente de troca de saberes e um processo que privilegia a
colaboração, a interdependência, os relacionamentos e vínculos.

Exceções: Se algum membro se deparar com alguma questão que não consta neste
documento,
pode
encaminhar
sua
dúvida
para
Mariana
Pires
(mariana@redeubuntu.com.br)

Anexo A
Frentes de Trabalho. O papel de cada uma:
·

Prosperidade
• Organizar os custos da Rede Ubuntu;
• Gerar ações que estimulem receitas para todos os membros;
• Direcionar investimentos da Rede Ubuntu.

·

Desenvolvimento
Fomentar o desenvolvimento pessoal dos membros e manter acesa
a chama de energia do grupo. Isso inclui questões como: cuidar das
raízes e propósito da RU, convivência, celebrações, espaços de
conversa, feedbacks, trilhas de desenvolvimento, mapeamento de
talentos, etc...

·

Governança
Estudar, definir e experimentar processos de governança que:
• Favoreçam nosso formato distribuído, com autonomia dos
membros, respeitando os acordos estabelecidos;
• garantam a participação dos membros sem paralisia do
processo decisório;
• possibilitem a circulação de pessoas para a possibilidade de
exercerem diferentes papéis;
• promovam a transparência nas tomadas de decisão e no
andamento das ações;
• deixem claro os acordos e as urdiduras, de maneira objetiva e
concreta.

·

Comunicação
Cuidar de maneira estratégica do branding da Rede Ubuntu, e de
sua imagem institucional nos diferentes pontos de contato entre o
nosso ecossistema e as pessoas que interagem com a Rede.

·

Expansão da Rede Ubuntu
Fomentar ações de expansão da RU em relação a:
• Geografia (outras regiões do Brasil e outros países);
• Áreas de atuação e público;
• O ingresso de organizações e lideranças;
• Diversidade de pessoas;
• Trocas entre redes.

·

Inovação
Desenvolver novos serviços, projetos e negócios, com intuito de
fomentar e promover:
• A Rede como plataforma para empreender (para clientes e
membros);
• Projetos Sociais e de Impacto;
• Qualidade e Profundidade na entrega dos trabalhos;
• Experimentação de metodologias inovadoras;
• Nosso modelo de rede como referência para outras redes.

·

Ferramentas Digitais
Desenvolver ferramentas digitais que possibilitem:
• A expansão da Rede;
• A interação entre os membros;
• O acompanhamento das ações;
• A visualização da diversidade da Rede (talentos, projetos,
envolvimentos...)

Anexo B
Nossos Rituais:
Encontro Quinzenal – É uma reunião para um balanço do que está
acontecendo na Rede. Conversas sobre projetos e temas que
estejam em pauta, atualizações, etc. Acontece de 15 em 15 dias, às
segundas-feiras, das 09h às 11h. O local do encontro é sempre
confirmado na semana anterior. Sugere-se que a última do mês seja
presencial, para uma maior interação entre os membros.
Entre Nós – Um espaço de conversas na Rede Ubuntu criado para
falar de nós, sobre Nós, entre Nós e além de nós, sobre como nos
sentimos individual e coletivamente.
Colóquio - É um encontro para compartilharmos nossos saberes,
tanto entre nós, membros da Rede, como também de pessoas e
projetos convidados, que queriam partilhar suas abordagens,
experiências e metodologias. Acontece na sequência do último
encontro quinzenal do mês, entre 11h e 13h.
·

Encontrão – Nosso ritual de parada estratégica da Rede, para
olharmos nossa estratégia até ali e conversarmos sobre temas
relevantes para o nosso futuro.

·

As Raízes do EUpreendedorismo – Encontro anual para
vivenciarmos os princípios da Rede Ubuntu, que como já
mencionados, são: Abrir, Incluir, Ornar, Colaborar e Acreditar. Mais
do que compreendê-los e reconhecermos a importância de cada um
deles, precisamos vivenciá-los. É também uma oportunidade de
conexão mais profunda entre os membros e também uma
experiência mais apurada do mantra “vale tudo mas não vale
qualquer coisa”. A participação no Raízes do EUpreendedorismo

deve ser feita ao menos de 2 em 2 anos.
·

Obs: A participação em nossos rituais pode acontecer de maneira
presencial ou virtual, via plataforma Zoom. O local é confirmado via
Slack na semana que antecede o encontro e link do Zoom para
participação virtual é divulgado momentos antes da reunião,
também via Slack.

Anexo D
Questionário de auto percepção
Um convite para “Olhar a Si Mesmo” e sua relação com a Rede Ubuntu.
Qual clareza de oferta você é para o mundo?
A. Já refleti sobre meu propósito e estou na fase de experimentação dos meus
caminhos para encontrar quais caminhos fluem e quais não fluem
B. Já sei que oferta sou para o mundo e inclusive já tenho projetos ligados a isso e
sou chamado pelo ecossistema por já ser reconhecido por esta oferta
C. Já tenho experimentado múltiplas ofertas, podendo aplicar meu propósito em
múltiplas frentes.
D. Minha caminhada serve de inspiração para as pessoas do ecossistema.
Qual natureza de projetos você tem participado?
A. Essencialmente projetos voluntários e/ou que sou chamado para observar e
aprender.
B. Projetos ligados à minha empresa, gerados por mim, ou sendo chamado para
participar de outros projetos essencialmente ligados à minha oferta.
C. Tenho participado e/ou construído projetos em parceria com outros membros do
ecossistema e já tenho colhido os frutos destes movimentos.
D. Tenho investido parte do meu tempo em cuidar do ecossistema em que estou
inserido, tendo um olhar sobre os rumos que este ecossistema tem tomado e
sendo protagonista nesta construção.
Quanto de interação você tem na Rede Ubuntu?
A. Acabei de entrar e estou tentando descobrir como a Rede funciona. Ainda nem fiz
“As Raízes do EUpreendedorismo”
B. Estou focado nos meus projetos para fazê-los rodarem e, portanto, não me sobra
muito tempo para participar dos rituais quinzenais/mensais da Rede. Já fiz “As
Raízes do EUpreendedorismo”.
C. e D. Tenho participado ativamente dos rituais da Rede Ubuntu, inclusive liderando
alguns deles.

Quanto do que você tem faturado (%) vem de projetos ligados ao ecossistema da
Rede Ubuntu?
A. Ainda estou em transição e quase não tenho faturado ainda....
B. Já tenho faturado com meus projetos, mas bem pouco (menos de 20% vem da
Rede Ubuntu). A “Rede Ubuntu” é muito legal, mas não é para ganhar dinheiro...
C. Tenho múltiplas fontes de pagamento e fico me perguntando o que é faturamento
que vem da Rede e o que não é. Enfim, acho que pelo menos 35% da minha renda
vem da RU.
D. É difícil separar o que é faturamento vindo da RU e o que não é. Hoje sou quem
eu sou muito pelo que construí neste ecossistema e, portanto, apesar do
faturamento não vir diretamente, a RU tem um grande papel no que eu tenho
colhido.
Quanto você tem investido no seu desenvolvimento como EUpreendedor?
A. Já fiz minha reflexão de propósito e algum(ns) cursos de formação para ser a
oferta que quero ser para o mundo.
B. Tenho feito programas de desenvolvimento de certas competências para me
aprimorar como oferta ao mundo.
C. Tenho investido em programas para trabalhar certos padrões/questões profundas
que tem me atrapalhado na minha evolução como EUpreendedor.
D. Tenho investido em programas para expandir minha atuação como EUpreendedor,
me aventurando em novas trilhas e caminhos.
O que te atrai na Rede Ubuntu?
A. A Rede Ubuntu tem sido um lugar bom para a minha transição, tem me
ajudado/inspirado nesta minha nova fase.
B. A Rede Ubuntu é um lugar de possíveis oportunidades e/ou oportunidades de
trocas de experiências. Pode ser que me chamem para projetos, ou mesmo
dependendo da situação me apresento como membro da Rede Ubuntu.
C. Percebo que sou um construtor de um novo modelo de organização e de
consciência neste mundo. E o mais incrível, é que participar da RU tem sido um
encontro comigo mesmo.
D. A Rede Ubuntu é um movimento espiritual, um movimento maior, e me sinto
conectado ao protagonizar, sustentar e expandir tal movimento em um mundo
que tanto precisa.
Quanto tempo de Rede Ubuntu você tem?
A. Acabei de ingressar

B. Já tenho mais de 1 ano
C. Tenho entre 2 e 5 anos
D. Tenho mais de 5 anos de RU

