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Somos da Universidade Estadual Paulista, também
conhecida como Unesp. Nosso time foi fundado no ano
de 2016 com 2 alunos da Engenharia Mecânica e
contamos atualmente com 23 membros ativos.
Enxergamos a Enactus como algo maior que uma
extensão, como uma família, que te faz enxergar o
mundo de outra maneira e te faz perceber o valor de
impactar positivamente a vida de outras pessoas.
Estamos localizados na cidade de Guaratinguetá,
centro do Vale do Paraíba, principal eixo entre o
estado de São Paulo e o Rio de Janeiro; região muito
importante economicamente além de um dos
principais polos tecnológicos do Brasil.

Nossas mídias
- 1.839 seguidores no Facebook
- 33,9 mil usos do filtro do Facebook em homenagem
ao Setembro Verde;

Patrocínios
-

Matarello
Esmalteria
Misturado
Arabíssimo
Pizza1
OpenHouse
BigDeal
Sumirê Perfumaria
Mercatto

TIME

Quem somos?

O mercado de roupas adaptadas no Brasil faz parte de
um nicho pouco explorado, fazendo com que uma
simples peça de roupa adaptada passe a custar mais
de 200 reais.

Nossos objetivos

Início: segundo
semestre de 2018

- Empoderar e capacitar as mães e familiares das
pessoas com deficiência por meio de aulas e oficinas
semanais de corte e costura
- Confecção de roupas adaptadas para pessoas com
deficiência física e intelectual

Planos de ação

16 membros

1

Primeira fase

Aprendizado do ofício através de um curso de corte e
costura que será realizado no Instituto Lucas Amoroso.
Os primeiros tecidos e peças de roupa serão
fornecidas às participantes do projeto através de
doações e da utilização de roupas usadas.

Adaptas
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Segunda fase

Venda à externos, sendo elas todas organizadas
pelas próprias mulheres da comunidade.
Realização de palestras e cursos sobre noções
básicas de empreendedorismo, vendas, finanças e
outros conceitos, para que as mulheres possam, por si
só, administrar seu próprio negócio.

Impacto
DIRETO: Mães de alunos do ILA (Instituto Lucas
Amoroso) e APAE (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais).
INDIRETO: Pessoas com deficiência física
intelectual associadas à APAE e o ILA.

- 24 milhões e 600 mil deficientes no Brasil.
- Quase 2 milhões e deficientes intelectuais.
- Quase 2 milhões de pessoas que sofrem
preconceito diariamente.
Resplandecer vem para tornar essas pessoas
notáveis, engrandecê-las e mostrar à sociedade o
brilho de cada uma delas, como diz o próprio
significado da palavra no dicionário.
Girassóis são flores de luz: Como espelhos do sol,
inclinam-se à procura da claridade a fim de que
recebam juntos a mesma luz. São o reflexo mútuo de
que a igualdade não tem lado nem condição. Tal é o
espelho da inclusão social, que luta para que todos
possam resplandecer à luz de suas diferenças.

Nossos objetivos
Conceder maior poder de
escolha e facilitar a inclusão na
sociedade de pessoas com
deficiência intelectual.
Aproximação com os pais e a
conscientização deles sobre as
escolhas e as capacidades de seus
filhos
Conscientização da cidade de
Guaratinguetá sobre a importância
da inclusão da pessoa com
deficiência intelectual

Comunidade
Alunos da APAE (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais) de
Guaratinguetá, uma associação
com a missão de prestar serviços
para melhorar a qualidade de vida
de pessoas com deficiência.

11 alunos impactados
diretamente
9 membros

Planos de ação
Encontros semanais para ganho da confiança dos
alunos:
Nesses encontros foram aplicadas diversas
atividades com o fim de sanar algumas das
necessidades dos alunos.
Exemplos: mímica, jogos de trabalho em equipe,
criação de um currículo de emprego, dinâmicas de
tomada de decisão, dinâmicas de
autoconhecimento.
Feira de Profissões
Alunos mostraram suas habilidades na profissão
dos sonhos para muitos alunos da Faculdade e
pessoas da cidade.
Arrecadação: 686 reais
Brechó
Resultado da Feira de Profissões.
- 757,70 reais em lucro
- Mais de 360 peças de roupas vendidas
Reunião com os pais mostrando os resultados do
desempenho de seus filhos

