
NÃO TER 

MEDO DE 

ARRISCAR 

PARA 

INOVAR

RESULTADOS
DO CICLO
RESULTADOS
DO CICLO
2018 - 2019

5 
projetos

2
startups

iniciadas

73
membros

10
parcerias

realizadas

pessoas

alcançadas

20 mil

mais de

5
bolsas de

extensão no 

CEFET/RJ

23
eventos reais

movimentados

mais de

98 mil 

RELATÓRIO ANUALRELATÓRIO ANUAL
ENACTUS CEFET/RJENACTUS CEFET/RJ



ações empreendedoras

1 evento de

networking 5 parcerias

2º negócio social 

pela Enactus 

CEFET/RJ

Projeto

aplicado no 

curso de

Branding da

LAJE

Participação no 

Path sobre 

Negócios de 

Impacto

impactos positivos

2 professores

4 refugiados

formados

1 site

vendido

2 mentores

+ de 20 mil

vidas

impactadas

10 alunos

refugiados de 

diversos países

7 membros

+ de 20 mil

pessoas

alcançadas

+ de 6 mil

reais

movimentados

impactos positivos

+ de 1.400.000 

litros de água 

tratados

+ de 4.800 reais 

economizados

por famílias 

colaboradoras

147 crianças 

conscientizadas

40 pessoas

com acesso à

água limpa

reconhecimento

1º lugar no edital 

da CGG 

do Brasil

1º lugar na 

categoria Ciência 

Para Redução da 

Desigualdade no 

CEFET/RJ

Submissão ao The 

Water Race

Participação no 

V Congresso da 

Rede de ITCPs do 

CEFET/RJ

ações empreendedoras

7 protótipos 

desenvolvidos

7 eventos de 

conscientização

2 eventos de 

captação de

recursos

2 parcerias

A Toti busca inspirar a mudança na vida de 

refugiados através de um curso de 

Programação, que visa formar cada vez 

mais desenvolvedores web e gerar mais 

diversidade para a área de tecnologia.

Selo de 

empreendimento 

sustentável Shell 

Iniciativa Jovem

reconhecimento

Vencedor do 

prêmio de 

votação popular

pela Shell

O IARA busca minimizar os impactos da falta de 

saneamento básico em comunidades 

vulneráveis do Rio de Janeiro, com tecnologias 

sociais e ações de conscientização, garantindo 

o aumento da qualidade de vida da população.



impactos positivos

+ de 20 mil

pessoas

alcançadas

+ de 2 mil

reais para os 

produtores

41 vidas

impactadas

20 clientes

21 produtores

reconhecimento

Selo de 

empreendimento 

sustentável Shell 

Iniciativa Jovem

18% Net 

Promoter

Score (NPS)

ações empreendedoras

Plataforma 

de venda de 

produtos dos 

consumidores

Aplicação do 

conceito de 

Economia 

Colaborativa

Participação

em 2 eventos 

culinários

1º negócio social 

pela Enactus 

CEFET/RJ

2 eventos

3 capacitações 

aos cooperados

1 evento de 

captação de 

recursos

2 parcerias

Submissão ao 

edital da Ford Top 5 no edital 

Com McMudamos 

o MundoParticipação no 

V Congresso da 

Rede de ITCPs do 

CEFET/RJ

O ZENO busca conectar pessoas com causas 

filantrópicas através de uma plataforma digital, 

fomentando a cultura da doação e convertendo 

recursos adquiridos em atividades ocupacionais 

e profissionalizantes oferecidas em instituições 

filantrópicas.

ZENO

3 campanhas de 

arrecadação de 

recursos

1 parceria de 

mentoria e 

financiamento

1 evento de 

inclusão e 

entretenimento

Estruturação e 

melhoria da 

interface da 

plataforma 

digital
Participação no 

V Congresso da 

Rede de ITCPs do 

CEFET/RJ

O GERA busca conectar cooperativas com 

empresas geradoras de resíduos, através da 

criação de uma tecnologia com uma logística 

inteligente, promovendo a redução do impacto 

ambiental do descarte incorreto de resíduos e 

a conscientização.

A Nomade busca oferecer uma solução logística 

para melhor distribuição de produtos orgânicos 

no estado do Rio de Janeiro, usando de uma 

economia colaborativa, conectando os produtores 

aos consumidores.
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