
 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL ENACTUS UFLA 2017.2 e 2018.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório Anual Time Enactus UFLA – Ciclo 2017.2/2018.1 

 

O Time 

 19 membros ativos 

 Criado em julho de 2015 

 3 BAB’s 

 1 projeto em andamento (CriArte) 

 1 projeto em planejamento (Projeto Y) 

 Horas contabilizadas no Ciclo: 3461h 

 Horas contabilizadas Totais: 4692h  

 Nossos valores: 

1. Ética e respeito 

2. Resiliência  

3. Empatia 

4. Comprometimento 

5. Proatividade 

6. Trabalho em equipe 

7. Liderança 

Visão 

Ser reconhecido em dois anos pela execução de projetos inovadores e capazes de transformar 

realidades pelos times Enactus do Brasil e na região de Lavras 

 

Missão 

“Formar líderes capacitados para identificar e criar oportunidades em comunidades vulneráveis a 

fim de transformar realidades e empoderar vidas” 

 

 

 

 

 



CriArte 

 

 

O projeto CriArte, iniciado em 2016 a partir do conhecimento da comunidade de mulheres 

vulneráveis no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) do bairro Cohab, surgiu com 

o ideal de empoderamento feminino. Frente a um contexto de: baixa renda familiar; carência de 

integração social e autoestima; falta de oportunidade de emprego; e ausência de conhecimento 

técnico, ainda era perceptível extrema resiliência e vontade de continuar a correr atrás de seus 

sonhos. 

Nesse sentido, o projeto CriArte nasceu com o objetivo de desenvolver econômica e 

socialmente essas mulheres por meio de sua reinserção no mercado de trabalho e empenho em 

suas autoestimas. Através de oficinas na arte do bordado e do patchwork, todas as terças-feiras, de 

13h30min às 15h30min as técnicas são ensinadas por duas professoras voluntárias, atualmente 

sendo aplicadas para a venda de panos de prato. Além disso, são realizados eventos e conversas 

para o trabalho de suas autoestimas. 

 

    16 mulheres impactadas diretamente    3 BABs 

    Mais de 575 dias investidos no projeto    2 patrocinadores fixos 

 

“A gente aprende a fazer o artesanato que vai gerar 

renda, e é muito legal o projeto porque a gente 

conversa e fala da condição feminina (...) que não é 

fácil” 

Maria Ruth, colaboradora do projeto 

  

 

 

 



 

Projeto Y 

 

 

 

O Projeto Y surgiu em novembro de 2017 frente a identificação em Lavras da 

vulnerabilidade da comunidade de catadores de materiais recicláveis. A partir da imersão do 

time na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ACAMAR), situada no bairro 

Jardim das Alterosas, foi perceptível muito mais que uma vulnerabilidade inicial, mas também:  

 Baixa renda familiar; 

 Falta de visão e compreensão da associação como algo próprio dos associados; 

 Pouca valorização do trabalho desempenhado; 

 Carência de união entre os associados; 

 Carência de conhecimentos e noções administrativas; e  

 Dependência de uma liderança central. 

 

Dessa maneira, o time Enactus UFLA atualmente, ainda em fase de planejamento do 

projeto, tem como objetivo principal potencializar as atividades já realizadas pela associação, 

buscando um fortalecimento econômico e a valorização e reconhecimento desse trabalho 

fundamental, não só por parte da população, mas também dos próprios associados. Por meio de 

dinâmicas realizadas com os trabalhadores, imersão do time na realidade e reuniões internas, 

pretende-se aumentar a produção de materiais recicláveis e a renda dos catadores que integram 

a associação, ampliar a visibilidade do trabalho realizado no município e região, melhorar as 

condições de trabalho e a logística do galpão e promover uma consciência ambiental coletiva.  

 

 


