


Em 2013 foi vencedor do prêmio ANDEF na categoria "Strong Spirit";
semifinalista no ENEB 2017 com o projeto Plantar Consciência.

O time Enactus ESALQ - USP surgiu em 2012, como o antigo Projeto
Bandeira Científica, pertencente à Faculdade de Medicina da USP.

Hoje é orientado pelo Professor Luciano Mendes. Construímos
diariamente a nossa história de engajamento social.

+ DE

6000 22
horas trabalhadas membros ativos 

O projeto Meraki consiste num projeto replicável
que, atualmente, visa integrar ao mercado de

trabalho jovens e adultos portadores de deficiência,
que frequentam o centro de Reabilitação de

Piracicaba (CRP).
Empoderamento através de vivencias culinárias.

1o eixo: Metodologia de ensino-aprendizagem, seguindo a lógica de reduplicação.
Uma semana o professor realiza a receita com o acompanhamento dos alunos e
na semana seguinte os alunos realizam a receita com o acompanhamento do
professor.
2o eixo: Levantamento dos custos e lucros dos produtos resultantes das oficinas.

3o eixo: Comercialização dos produtos, através de embalagens e etiquetas
personalizadas, dando um toque único a marca Meraki.

- Venda dos produtos pelos funcionários e alunos do CRP.
- Replicação na Escola Especial Passo a Passo.
- Lista de encomendas prévia, atingindo um maior público.
- Parcerias com padarias e estabelecimentos comerciais        
 para as vendas dos produtos.



O Ceres tem como objetivo a otimização da
cadeia produtiva agrícola e planejamento

financeiro de produtores familiares da
comunidade Milton Santos.

1o eixo: Aumento da produtividade do solo e, consequentemente, da
produção, a partir da coleta e análise do solo, contanto com o apoio
de técnicos, grupos de extensão e professores da Universidade.

- Aumentar a produção e as vendas dos produtos das famílias.
- Aumentar o valor agregado das cestas compostas por esses
produtos.
- Conseguir um histórico econômico financeiro que permita
fazer uma analise da comercialização.

2o eixo: Criação de um calendário produtivo e de um modelo de
divisão de culturas para as famílias.

3o eixo: Trabalhar os resultados econômicos-financeiros da produção,
que contam com produtos de todas as famílias envolvidas.




