Nosso Time
Missão: Formar empreendedores sociais que empoderem comunidades,
gerando modelos de negócios autossustentáveis.

Visão: Ser referência em empreendedorismo social por meio do

desenvolvimento de projetos replicáveis e/ou de alto impacto, e da alta
eficiência administrativa.

Valores: responsabilidade, autonomia, respeito, autocrítica e

autoconhecimento, sinceridade e boa comunicação, engajamento,
comprometimento, iniciativa, união e empatia

6559 curtidas na página
274 inscritos no processo seletivo
Número de membros:

Projetos:

Capital:

56

3

6463,51

Horas trabalhadas:

14253,42

Nossos Projetos
TipO+
O projeto TipO+ trabalha no Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos, e tem por objetivo otimizar
todo o sistema de doação de sangue, tanto para quem doa, quanto para quem recebe. Dito isso, esperamos não só garantir um serviço de alta qualidade para os doadores, segurança e conforto no trabalho dos
funcionários, como também a disponibilidade de bolsas de sangue. Atualmente, as nossas frentes de
trabalho são: gestão da qualidade, eventos, sensores de temperatura, ergonomia (experiência do doadores e análise ergonômica do trabalho) e marketing.

Pessoas impactadas:

607,42

8

Horas trabalhadas:

232

Situação atual do projeto:
Em execução pelo time e comunidade.

Número de membros:

Muda 8
O projeto Muda 8 visa a estruturação e desenvolvimento de uma horta comunitária e orgânica, a Horta
Modelo no bairro São Carlos VIII, que possui como objetivos principais criar um modelo de negócio autossustentável que evite o descarte irregular de lixo e forneça alimentos saudáveis aos moradores a um preço
justo. A horta ocupa de maneira consciente um terreno baldio, pertencente a prefeitura e que antes era
utilizado para descarte irregular de resíduos, garantindo assim sua preservação como área verde. Paralelamente, o Muda 8 atua na conscientização da comunidade a respeito do descarte correto do lixo e da
alimentação saudável.

Número de membros:

Pessoas impactadas:

10

503

Horas trabalhadas:

1321,89

Situação atual do projeto:
Em execução pelo time e comunidade.

CaronaSIM

Elos

O projeto CaronaSIM tem como principal objetivo fazer
com que a comunidade universitária se sinta à vontade
e segura para pedir e oferecer caronas, tornando estes
atos algo natural. O projeto busca fazer com que as caronas aconteçam de forma mais rápida, organizada e
simples para o maior público possível, investindo para
tanto em infraestrutura e mitigando as motivações relacionadas a oferecer e pegar carona.

O projeto Elos atuou no gerenciamento correto e sustentável do óleo de cozinha usado, visando que o descarte
correto se tornasse um hábito na cidade de São Carlos.
O óleo coletado corretamente era destinado à produção
de sabão artesanal com mulheres na comunidade Antenor Garcia, sendo o lucro totalmente revertido para elas.
O óleo excedente era vendido para um parceiro do
projeto, que atua na produção de biodiesel.

Número de membros:
Pessoas impactadas:

Horas trabalhadas:

9

1500

499,09

Situação atual do projeto:
Entrega do projeto à comunidade

Número de membros:
Pessoas impactadas:

Horas trabalhadas:

12

1225

795,68

Situação atual do projeto:
Finalizado

Pangea

Prospecção

O Projeto Pangea visa atuar no processo de internacionalização da UFSCar, tendo como objetivo transformar a
universidade em um local mais acolhedor e receptivo à
comunidade internacional e, consequentemente,
melhorar a condição de vida e a experiência de aproximadamente 300 estudantes estrangeiros. Hoje, o projeto alcançou a autogestão através do TANDEM, site do
Orbis e Seminário para os Intercambistas.

Embasados em nossa metodologia própria de prospecção, hoje o time Enactus UFSCar avança na busca por
novos projetos empreendedorismo social.

Número de membros:
Pessoas impactadas:

Horas trabalhadas:

282,03

21

Com
horas gastas,
membros, muito
aprendizado e brilho nos olhos, queremos
impactar ainda mais as nossas comunidades.

9

145

692,83

Situação atual do projeto:
Autogestão

fb.com/enactusufscar
@enactus_ufscar
www.enactus.ufscar.br

