Quem Somos

enactus
UFCA

28 0302
MEMBROS

PROJETOS

A Enactus UFCA iniciou suas
atividades em 2009, com o
objetivo de explorar as
potencialidades do Cariri,
transformando as comunidades
através de projetos que
promovam a melhoria da
qualidade de vida dos
envolvidos.

PROFESSORES
CONSELHEIROS

Nossos Projetos

O projeto Bio+ tem
c o m o
f o c o
o
desenvolvimento da
produção de alimentos
orgânicos na região do
cariri em um ciclo
sustentável de produção.
Utilizando como método
principal a inclusão de
tecnologia sociais em todos
os processos para garantia
da sustentabilidade.

O projeto Mulecas
tem como objetivo
d e s e n v o l v e r o
empoderamento e práticas
artesanais utilizando como
material base linhas, para
obtenção de renda pessoal e
familiar e, dessa forma,
garantir a igualdade de
gênero e a conquista do
espaço da mulher.

A r e d e d e
Associados do Time
Enactus UFCA tem como
objetivo principal
aproximar produto e
comprador de forma a
proporcionar novos meios e
m é t o d o s
d e
comercialização da
produção dos beneficiados
com foco na metodologia
do comércio justo.

Comunidades
Beneciadas
Sítio

Santa Rosa
7 famílias e 36 crianças
impactadas diretamente

Sítio

Boa Esperança
17 famílias e 15 jovens
impactados diretamente

Pequenos produtores,
trabalhadores autônomos
e alunos do Colégio José
Rosa.
Atuação do time completa
12 meses em julho.
Crato/CE
Projeto: Bio+

Produtores de Óleo
do Coco babaçu e da Macaúba
e os jovens da comunidade
Atuação do time completa
10 meses em julho
Barbalha/CE
Projetos: Bio+ e REDAE

Bairro

São José
7 famílias impactadas
diretamente
Trabalhadores autônomos,
aposentados e assalariados.
Atuação do time completa
6 meses em julho.
Juazeiro do Norte/CE
Projeto: Bio+ e REDAE

Bairro

Frei Damião
63 mulheres impactadas
diretamente
Trabalhadoras autônomas,
assalariados e aposentadas.
Atuação do time completa
10 meses em julho
Juazeiro do Norte/CE

Projetos: Mulecas e REDAE

As Tecnologias
principais
Biodigestor Rural
Estrutura em alvenaria composta de três câmaras: carga,
fermentação e descarga. Contando com a inclusão de uma caixa
d’água que serve como embolo. A tecnologia reaproveita o esterco
animal e água para a produção de adubo orgânico, biofertilizante e
biogás (substitui o gás de cozinha). O time conseguiu reduzir seu
custo para R$ 1.500,00 e estamos construindo parceria com empresas
da região para pesquisa e redução de custos de implantação.

Filtro de Areia
Filtro anaeróbico que permite a reutilização de águas cinzas, ou
seja, resíduos domésticos provenientes principalmente de pias e
chuveiros. As tecnologias se complementam e servem para
auxiliar a criação de ciclo sustentável de produção.O filtro tem
capacidade de filtragem de mais 1000 litros de água e custa
apenas R$ 150,00 para a implantação.

145 433

PESSOAS IMPACTADAS
DIRETAMENTE

PESSOAS IMPACTADAS
INDIRETAMENTE

Alcance de mídia com mais de 1 milhão de pessoas
com cobertura das atividades feitas pelas televisões:
TV Verdes Mares Cariri (afiliada da Rede Globo) e a TV
Verde Vale (rede local); com entrevistas nas rádios:
Padre Cícero Fm e SomZoomSat Carir.
Finalista do prêmio Nufarm de Consciência e Ética
no Agronegocio 2017.
Finalista do prêmio Cargill de Alimentação
em Foco 2018
Semi-finalista do prêmio Nufarm de Consciência e
Ética no Agronegocio 2018.

