
RELATÓRIO 

ANUAL 

CICLO 2017-2018

4807 horas trabalhadas; 
 

22 membros; 
 

2 professoras conselheiras; 
 

1 BAB.



PROJETO: VERALÉM 

 

Revitalização da horta no espaço físico da 

associação; 

Capacitar os membros da associação para lerem 

Braille, com isso promovendo a independência dos 

associados; 

Criar uma marca com os produtos do Grupo 

Conviver, aumentando a renda tanto dos associados 

como da associação;

O projeto VerAlém tem como objetivo atuar em conjunto com o 

Grupo Conviver - Associação dos Deficientes Visuais de Alfenas, 

para ampliar a confiança e a independência dos deficientes 

visuais, bem como incrementar a renda do Grupo Conviver, 

através da ampliação das vendas dos cestos de jornal produzidos 

pelos associados e o plantio de uma horta para associação.

Revitalização da horta; 

Atividade de leitura, para ampliação 

do senso crítico dos assistidos; 

26 pessoas impactadas diretamente.

Objetivos

ResultadosNo início eram apenas sementes...

com um pouco de cuidado, elas cresceram.

3 membros estão trabalhando
atualmente no projeto.



PROJETO: CONEXÕES MÚLTIPLAS 

Capacitar os membros da AMAPEM para gerirem a associação; 

Desenvolver atividades empreendedoras, bem como propiciar 

uma fonte de renda aos pacientes carentes com a confecção de 

produtos criados pelos pacientes; 

Criar uma equipe de multiprofissionais da saúde, para que 

Minas Gerais possa diagnosticar e atender pacientes com EM;

Estruturar a criação do ambulatório inicialmente em Alfenas 

para atendimento dos pacientes;

Criar o sistema de cadastramento e acompanhamento de 

pacientes na associação;

O projeto Conexões Múltiplas tem como objetivo o empoderamento dos 

pacientes atendidos pela Associação Mineira de Portadores de Esclerose 

Múltipla (AMAPEM), para que estes continuem tendo autonomia, 

independência profissional e pessoal, não deixando que a doença que os 

acometem, se torne um empecilho para desempenhar suas atividades 

diárias.

5 novos membros na diretoria; 

3 capacitações realizadas; 

Parceria com o Centro de Farmacovigilância da 

Unifal, com a Neurologista Clínica Dra 

Monique Rocha e com a Liga de Neurologia e 

Neurocirurgia da Unifal; 

Organização do 1º Simpósio de Esclerose 

Múltipla.

Objetivos

Resultados

8 membros atuam no projeto; 
400 pessoas a serem atingidas.

 Depois que a Enactus chegou, tudo se
transformou na AMAPEM. Estávamos
completamente perdidos sem saber

como começar, precisávamos
reestruturar a associação como um

todo, reintegrar os pacientes. Enactus
veio para dar um norte, nos ensinou a

fazer um planejamento das ações e
isso foi crucial para que a gente
começasse a executá-las. Aline

Esteves, Presidente da AMAPEM.



PROJETO: HOPE 

 

Levantar o debate sobre a importância 

da saúde mental no âmbito 

universitário.; 

Promover melhoras na qualidade de vida 

dos discentes, docentes, técnicos 

terceirizados da UNIFAL; 

Disseminar o conteúdo das atividades 

para o público externo ao meio 

acadêmico;

Desenvolvimento de uma plataforma de 

psicólogo virtual para atendimento dos 

necessitados;

O projeto surgiu com o intuito de contribuir 

com a saúde mental dos discentes, docentes, 

técnicos e terceirizados da universidade. Estão 

sendo realizadas atividades cotidianas de 

conscientização e ações práticas com enfoque 

em capacitações que visam auxiliar os 

assistidos a diminuir o estrese causado pelo 

ambiente acadêmico.

 123 pessoas impactadas diretamente; 

 3 ações realizadas: técnicas de gestão de 

tempo, de meditação e escuta terapêutica; 

 6 parcerias fechadas para realização do 

projeto com diferentes organizações e 

projetos da UNIFAL-MG; 

Objetivos

Resultados

PROJETO: ECOAR 

O projeto ECOAR, objetiva trabalhar inicialmente com as 

crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas 

pela Associação Cáritas de Alfenas e comunidade, 

visando desenvolver e despertar o interesse das crianças 

pela arte e o cuidado com o meio ambiente, como a 

horta. 

Objetivos

Criação da estamparia social, levando a arte 

da comunidade por meio de suas peças.; 

Criação da praça de ciência, possibilitando a 

integração das ações com espaço físico da 

comunidade; 

Promover a conscientização das crianças em 

relação ao cuidado com o meio ambiente;

Criar oficinas culturais para atrair jovens para 

associação.

Resultados

Planejamento da implementação da 

primeira fase da horta comunitária; 

Parceria com a Paulineris Transportes, 

empresa engajada em ações 

ambientais; 

Realização da compra de sementes, 

custeada pela Paulineris, para o plantio 

da horta comunitária.  


