
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relatório Anual 
Ciclo 2018-2019 

Em 2018... 
 
No nosso quarto Campeonato Nacional - ENEB, nosso time foi semifinalista, em Fortaleza, com o 

Projeto Biguá atuando no Colégio Estadual Joaquim Ferreira Pedro. Foi um momento de grande 

alegria e satisfação como time e como pessoas. Só chegamos nestes resultados por conta da 

gestão 2017-2018 e somos muito gratos pelo ponto de maturidade que conquistamos. Éramos 20 

membros em projetos, com um total de 23 membros ativos. O time vivia intensamente todos os 

projetos. Dessa forma, a liderança do próximo ciclo tinha uma meta clara: fazer o time Enactus 

EEL-USP respirar negócios sociais, nossa atividade principal até hoje. 

COM PROCESSO SELETIVO FINALIZADO E UMA NOVA GESTÃO FORMADA, DETERMINAMOS 

NOSSAS METAS PARA O CICLO 2018-2019: 

METAS 
Ciclo 2018-2019 

Atingir um fluxo de caixa de pelo menos 40% em todos os projetos ativos 

Aperfeiçoar a gestão estratégica dos projetos e da gestão interna do time 

Conquistar o(a) primeiro(a) Empoderado(a) 

Com as metas em mãos, utilizamos nossa estrutura dividida em gestões e projetos para 

desenvolver cada uma delas. Durante 11 meses trabalhamos duro para ter um time que 

trabalhasse de maneira ordenada capaz de prospectar comunidades e parcerias, criar e 

desenvolver projetos que, de alguma forma, fossem sustentáveis e replicáveis. 

Fazer da Enactus EEL-USP referência em Projetos Sociais na cidade de Lorena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O objetivo do Projeto Cigana é despertar pessoas para 
o empreendedorismo em Lorena através de um curso 
de panificação. Mas por que pão? Não é um pão 
qualquer. É um pão de baixo custo, altamente nutritivo 
e que utiliza bagaço de malte de cervejarias em sua 
receita. Nosso pão é beneficiado com refugo de 
cervejarias e possui pelo menos 12% a mais de fibras 
que qualquer pão integral no mercado. E como utiliza 
água, farinha, sal, fermento e bagaço de malte, tem 
um preço muito reduzido.  

 
Durante o curso, nos intervalos em que a receita do 

pão precisa descansar, são realizadas dinâmicas 

para ensinar conceitos básicos de marketing, 

vendas e administração. Além de formar pequenos 

empreendedores, ao considerar que existe a 

possibilidade de construir outras parcerias com 

comunidades locais para replicar o modelo de 

negócio, é possível estruturar uma rede de 

panificadores na região para comercializar o pão e 

gerar renda para as comunidades. 

NOSSOS 
PROJETOS 

TTCx  
LAÇOS 

O TTCx – Laços foi um evento de 2 dias 
organizados pelos times Enactus EEL-
USP, Enactus ESALQ – USP, Enactus 
MAUÁ e Enactus UNICAMP CAMPINAS.  
 
Repleto de imersões, vivências, 

atividades práticas e desenvolvimento 

pessoal, o evento foi marcado pelo tema: 

criação de laços e impactou os times 

participantes de uma forma única. 

“Laços” faz referência à conexão entre o autoconhecimento, a nossa motivação pessoal e os 

propósitos que desenvolvemos todos os dias dentro dos projetos da rede Enactus. Laços também 

significa as conexões que temos com nossos amigos da rede, com as famílias e comunidades dos 

nossos projetos e com o projeto em si, mostrando que tudo está interligado. Queremos 

proporcionar o entendimento desses laços, bem como o impacto que somos capazes de gerar 

através deles, junto com o autoconhecimento, conexões e ferramentas práticas para que cada um 

atue nas comunidades as quais estão inseridos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Projeto João de Barro visa despertar o 

protagonismo dos adolescentes da Fundação CASA 

de Lorena através do desenvolvimento de 

competências técnicas (oficinas de ofício) e 

habilidades transversais apoiadas num pilar 

empreendedor. A maioria desses jovens veio de 

comunidades em vulnerabilidade e encontraram na 

criminalidade um meio de sobrevivência. No João de 

Barro, oferecemos oficinas mão-na-massa onde os 

internos desenvolvem produtos que possam ser 

vendidos a fim de gerar renda através, capacitar o 

jovem infrator, além de servir como uma atividade 

terapêutica. 

No ciclo 2018-2019 tivemos como principais 

conquistas padronização do produto confeccionado 

nas oficinas, o filtro dos sonhos, começamos uma 

segunda turma de internos e formamos replicadores 

internos, ou seja, fizemos de um interno que passou 

por uma turma do projeto, o facilitador da turma 

seguinte, despertando o protagonismo nesse jovem. 

Enquanto estes jovens estão inseridos na Fundação 

CASA, o comércio dos produtos é feito pelo time 

Enactus EEL-USP e o dinheiro revertido em 

melhorias para os jovens e para custear novas 

turmas. 

Com um foco especial nos campos da robótica e 

informática o Projeto Biguá ensina matemática e 

programação utilizando aprendizagem ativa, 

onde o próprio aluno molda e direciona o seu 

aprendizado. Conceitos técnicos e sociais são 

ensinados para os jovens dos nonos anos do 

colégio Joaquim Ferreira Pedro. O propósito é 

fazer com que os alunos se desenvolvam como 

bons estudantes e sejam profissionais mais 

completos, criativos e responsáveis. 

No início deste ciclo, o Projeto iniciou a 

utilização dos kits de Arduino, uma plataforma 

de programação e prototipagem, colocando a 

prova todo o conhecimento aprendido no ciclo 

2017-2018. Hoje como matéria optativa, os 

alunos do Biguá já conquistaram feitos 

incríveis, como assimilação de uma linguagem 

de programação totalmente nova, 

desenvolvimento de protótipos com sensores, 

leds e botões funcionais, mostrando que a 

aprendizado pode fugir dos modelos 

tradicionais e despertar a curiosidade e o 

entusiasmo daqueles que antes evitavam a sala 

de aula. 



 

Resultados  
Ciclo 2018-2019 

271 IMPACTADOS DIRETAMENTE  

3 PROJETOS ATIVOS 

2 EMPODERADAS  

2 PROJETOS CONECTADOS POR UMA MESMA COMUNIDADE 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO PROJETO JOÃO DE BARRO 

SEMI FINALISTA EDITAL CARGILL 

GANHADORES DO EDITAL APRENDER NA COMUNIDADE DA USP 

GANHADORES DO EDITAL DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL DA USP 

GANHADORES DO EDITAL INOVAGRAD DA USP 

FUTURO  
DO TIME 

Depois do primeiro ciclo atuando com o modelo de presidência e vice-presidência, pudemos dar 

mais atenção tanto para o externo quanto para o interno do time, aumentando a visibilidade e 

reconhecimento da comunidade universitária e da população de Lorena, firmando novas 

parcerias e conquistando muitos resultados. O ciclo 2019- 2020 terá uma gestão capacitada em 

gestão estratégica, com o objetivo de aumentar o profissionalismo e desempenho do time. Como 

metas, pretendemos transformar todos os projetos da Enactus EEL USP em negócios sociais, 

formalizar todos os processos internos e aumentar o fluxo de recursos financeiros do time, a 

fim de garantir melhor estrutura física e operacional para os projetos e áreas administrativas. 


