RELATÓRIO ANUAL
EM 2017...
No nosso terceiro Campeonato Nacional - ENEB, nosso time foi
semifinalista, no Rio de Janeiro, com o Projeto Fênix atuando
na sua segunda comunidade. Foi um momento de grande alegria
e satisfação como time e como pessoas. Só chegamos nestes
resultados por conta da gestão 2016-2017 e somos muito gratos
pelo ponto de maturidade que conquistamos.
Éramos 30 membros e algumas coisas ainda incomodavam nossa
gestão. Das 30 pessoas, apenas 5 trabalhavam diretamente com
projeto, o que gerava uma pequena desmotivação. Dessa forma,
a liderança do próximo ciclo tinha uma meta clara: fazer o time
Enactus EEL-USP respirar projetos, nossa atividade principal
até hoje.

COM PROCESSO SELETIVO FINALIZADO E UMA NOVA GESTÃO FORMADA, DETERMINAMOS
NOSSAS METAS PARA O CICLO 2017-2018:

- Fazer da Enactus EEL-USP uma incubadora de
novos projetos;
- Adaptar para que todo projeto tocasse a esfera
educacional;
- Ter R$10.000,00 em caixa
- Dobrar o número atual de impactados desde a
fundação do time (201 pessoas);
- Aperfeiçoar as técnicas de prospecção de comunidade
- Desenvolver um modelo de gerenciamento de projetos
simples e efetivo

Com as metas em mãos, utilizamos nossa estrutura dividida em gestões e projetos para desenvolver cada uma
delas.
Durante 11 meses trabalhamos duro para ter um time que trabalhasse de maneira ordenada capaz de
prospectar comunidades e parcerias, criar e desenvolver projetos que tocassem de alguma forma a esfera da
educação e que, de alguma forma, fossem replicáveis.

Projeto Fênix
O Projeto Fênix tem como missão empoderar de pessoas em
vulnerabilidade social através de um curso de agricultura agroflorestal,
utilizando metodologia ativa de ensino (Sala de Aula Invertida), para que
os próprios impactados possam produzir alimento em suas casas e
também viverem da agricultura, gerando renda e se alimentando de
forma saudável.
Nossa comunidade são os jovens de 13 a 18 anos do Projeto Criança
Feliz – PCF, uma entidade da EEL-USP que tem o objetivo melhorar a
perspectiva de vida de crianças e jovens através de projetos
socioeducativos.
As interações ocorreram de forma alternada entre o Sítio Quinta das
Flores (Parceiro da Enactus EEL-USP) e o Campus II da USP de
Lorena.
Entretanto, no começo desse ano, nosso parceiro que administrava o sítio, a
ONG O Despertar do Gigante, teve que suspender as atividades por questões
burocráticas. Decidimos então continuar com o projeto mesmo sem o sítio,
inovando na forma de trabalhar sobre o assunto em sala de aula.
Em paralelo, fizemos contato com alguns professores para conseguir um
espaço no Campus para a realização de um sistema agroflorestal. Contato que
rendeu um grande apoio e que sera crucial para o trabalho do Fênix no ciclo
2018-2019.

Projeto João de Barro
O Projeto João de Barro visa despertar o protagonismo dos
adolescentes da Fundação CASA de Lorena através do
desenvolvimento de competências técnicas (oficinas de ofício) e
habilidades transversais apoiadas num pilar empreendedor. A
maioria desses jovens veio de comunidades em vulnerabilidade e
encontraram na criminalidade um meio de sobrevivência.
No João de Barro oferecemos oficinas mão-na-massa onde os
internos desenvolvem produtos que possam ser vendidos a fim de
gerar renda através, capacitar o jovem infrator, além de servir como
uma atividade terapêutica.

Para o ciclo 2018-2019 temos como principais metas
padronizar os produtos a serem confeccionados nas oficinas,
começar uma segunda turma de internos e formar replicadores
internos, ou seja, fazer de um interno que passou por uma
turma do projeto, o facilitador da turma seguinte, despertando
o protagonismo nesse jovem.
Enquanto este jovem está inserido na Fundação CASA, o
comércio dos produtos é feito pelo time Enactus EEL-USP e o
dinheiro revertido em melhorias para os jovens e para custear
novas turmas.

Projeto Cigana
O objetivo do Projeto Cigana é despertar pessoas para o
empreendedorismo em Lorena através de um curso de panificação. Mas
por que pão? Não é um pão qualquer. É um pão de baixo custo,
altamente nutritivo e que utiliza bagaço de malte de cervejarias em sua
receita. Nosso pão é beneficiado com refugo de cervejarias e possui
pelo menos 12% a mais de fibras que qualquer pão integral no
mercado. E como utiliza água, farinha, sal, fermento e bagaço de
malte, tem um preço super reduzido.

Durante o curso, nos intervalos em que a receita do pão precisa
descansar, são realizadas dinâmicas para ensinar conceitos básicos de
marketing, vendas e administração.
Além de formar pequenos empreendedores, ao considerar que existe a
possibilidade de construir outras parcerias com comunidades locais para
replicar o modelo de negócio, é possível estruturar uma rede de
panificadores na região para comercializar o pão e gerar renda para as
comunidades.

Projeto Biguá
Com um foco especial nos campos da robótica e informática o
Projeto Biguá ensina matemática e programação utilizando
aprendizagem ativa (UNPLUGGED), onde o próprio aluno molda e
direciona o seu aprendizado. Conceitos técnicos e sociais são
ensinados para os setenta jovens dos oitavos anos do colégio
Joaquim Ferreira Pedro todas as terças e quartas, das 10:45 às
12:25 durante todo o ano letivo.
O propósito é fazer com que os jovens se desenvolvam como bons
estudantes e sejam profissionais mais completos, criativos e
responsáveis.
No dia 30 de Novembro o projeto nasceu e desde então passou por
uma bateria enorme de atividades como dinâmica da teia e muro
das lamentações, Introdução ao código binário, transformação
numérica, codificação de imagem, compressão de texto, árvore das
decisões e para finalizar, jogos teorizados pelos alunos. Mas tudo
isso para prepará-los para o segundo semestre onde os 70 alunos
trabalharão em kits de programação em Arduino e aplicarão na
prática todo o conteúdo aprendido no primeiro semestre. A idéia é
além de facilitar a aprendizagem no ensino fundamental e
aumentar o engajamento dos alunos na escola, também preparar as
turmas dos nonos anos para o ensino médio/técnico e fazer da
escola referência no desenvolvimento de alunos em Lorena.

TTC x ECOAR
O TTCx - Ecoar foi um evento de 3 dias organizados
pelos times Enactus EEL-USP, Enactus ICT
UNIFESP, Enactus UEM e Enactus UNESP
GUARATINGUETÁ.
Repleto de imersões, vivências, atividades práticas e
desenvolvimento pessoal, o evento foi marcado pelo
tema: criação de projetos e impactou 11 times de uma
forma única.
Ecoar é reproduzir-se ou repercutir ao longe, no espaço, ou no tempo e era nosso principal
objetivo: fazer um evento que tivesse repercussão na vida de cada um, não só ali naquele
pequeno momento, mas sim para toda uma vida, para o dia a dia Enactor de cada participante,
seja ele membro, líder, professor conselheiro, BAB ou membro da Enactus Brasil. Foi
demais...

Resultados alcançados
215 IMPACTADOS DIRETAMENTE

4 PROJETOS ATIVOS

FINALISTAS EDITAL CARGIL

R$11.000,00 EM CAIXA

PROJETOS DE REFERÊNCIA REGIONAL

SEMIFINALISTAS KPMGUNIVERSITÁRIO DO ANO

23 MEMBROS ATIVOS

20 MEMBRO EM PROJETOS

PARCERIAS COM EMPRESAS LOCAIS E
PREFEITURA

3000 HORAS TRABALHADAS

215 IMPACTADOS DIRETAMENTE

120 UNIVERSITÁRIOS DE 11 TIMES
ENACTUS IMPACTADOS

FUTURO DO NOSSO TIME
Depois de um ciclo extremamente corrido e voltado para
fora, onde pudemos criar novos projetos, fazer novas
parcerias e ter um reconhecimento na cidade de Lorena, no
ciclo 2018-2019 faremos uma gestão voltada para dentro.
Focaremos em manter os projetos atuais rodando. Para isso
foi feita uma alteração no estatuto e teremos, além da
Liderança Geral, a Vice Liderança. Com essa divisão ficará
mais fácil de controlar o andamento dos projetos e parcerias
externas visto que existe a Vice Liderança responsável por
cuidar do desenvolvimento do time e do desenvolvimento
individual de cada membro. Como metas pretendemos
interligar os 4 projetos e desenvolvê-los em rede, buscar
novas parcerias para conseguir captar mais R$15.000,00 para
investimentos em replicações dos projetos no final do ciclo e
focar bastante energia no treinamento e capacitação da
nossa equipe.

