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Nosso time
O time Enactus ESALQ - USP surgiu em 2012, como o antigo Projeto Bandeira
Científica, pertencente à Faculdade de Medicina da USP.
Em 2013 foi vencedor do prêmio ANDEF na categoria "Strong Spirit", e hoje é
orientado pelo Professor Luciano Mendes. Construímos diariamente a nossa
história de engajamento social.

+ de

6000
horas trabalhadas

23
membros

O projeto
O Plantar Consciência é um projeto replicável que,
atualmente, visa promover o bem-estar de 14 crianças
e jovens acolhidos no Lar Franciscano de Menores de
Piracicaba.
Empoderamento através da Educação Ambiental.
1º eixo: construção de horta, jardim sensorial, plantio de árvores frutíferas, incentivando o
consumo de plantas nativas, alimentícias não convencionais, e familiarização com a
reeducação alimentar.
2º eixo: descarte adequado de resíduos recicláveis, orgânicos em composteiras e lixeiras.
3º eixo: melhoria na alimentação, e resíduos alimentares utilizados como adubo.

Resultados
Instalação de uma horta vertical com 11 tipos de
ervas e legumes;
Jardim sensorial e comestível concluído;
Fidelização dos Educadores, que participam
ativamente das oficinas;
Uma análise sensorial para aceitação de sucos com PANCs;
Realocação e conclusão da Composteira;
Treinamento de Manejo de mudas do pomar, horta e composteira para os Educadores.

O projeto
O Vhiver tem como objetivo a quebra do
tabu para com Infecções Sexualmente
Transmissíveis e a inclusão de portadores
de HIV, AIDS e Hepatites Virais.
O projeto é desenvolvido no Centro de Apoio aos Portadores do HIV/AIDS
e Hepatites Virais (CAPHIV), onde buscamos melhorar a qualidade de vida
dos moradores da casa, através da redução de custos, apadrinhamento
e incentivo pela arte e outras atividades, diminuindo o tempo ocioso dos
23 pacientes.
Construção de Cisterna para captação de água
Cultivo de hortaliças e peixe por meio de Aquaponia
"Cantinho Vhiver" para atividades recreativas

Resultados
Intervenção na campus da Universidade, com uso de artes de impacto
acerca do tema e disposição em “totens”.
Arrecadação integral de fundos para o CAPHIV por meio de uma Pizzada
Beneficente em parceria com o Conselho de Repúblicas e apoio da Domino’s
Piracicaba. Além disso, conscientização dos jovens, pela distribuição de
mensagens informativas e exposição de desenhos feitos pelos moradores.
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