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3 comunidades

141 pessoas diretamente impactadas

37 membros Enactus UFRGS



PROJETO CRESCER

SOBRE

Programa que ensina aos estudantes de

escola pública os princípios do

empreendedorismo através de aulas

teórico-práticas. Nestas, são

desenvolvidos produtos provindos de

material reciclável, que são vendidos no

final de cada ciclo. Desse modo, os

alunos aprendem sobre o processo de

gerenciar um negócio.

PRINCIPAIS DORES

Carência de aulas que permitam o

protagonismo e a criatividade dos alunos da

rede pública.

 

Ausência de capacitação empreendedora em

escolas públicas.

COMUNIDADE

O público alvo deste projeto são alunos de

escolas públicas de Porto Alegre/RS e região

metropolitana. Assim, os locais escolhidos para

execução do projeto foram a escola Cecília

Meireles, em Viamão, e o Centro Municipal de 

Educação dos Trabalhadores Paulo Freire, em

Porto Alegre. Este último conta com o Serviço

de Educação de Jovens e Adultos (SEJA).

 

138
DIRETAMENTE
IMPACTADOS

INDIRETAMENTE
IMPACTADOS

2.571

2
ESCOLAS

IMPACTADAS

65h
ENCONTROS

COM OS ALUNOS
+ FEIRA



PROJETO MULHERES MIRABAL

SOBRE

O projeto Quitutes Mirabal busca ajudar

mulheres em situação de

vulnerabilidade a empreenderem através

da venda de salgados e doces e, dessa

forma, colaborar para que conquistem

independência e autonomia.

PRINCIPAIS DORES

Falta de autonomia das acolhidas

 

Carência de recursos independentes para as

acolhidas e de experiência profissional

 

Falta de perspectiva de saída da casa

COMUNIDADE

O público alvo do projeto são mulheres  que já

sofreram violência doméstica e, às vezes

indicadas pela Delegacia da Mulher, buscaram

refúgio na Casa de Referência Mulheres Mirabal.

Na Casa, vivem as acolhidas (atualmente 5) e

seus filhos, que se mantém com apoio de

militantes do 

Movimento Olga Benário e doações da

comunidade externa. Lá elas recebem apoio

jurídico e psicológico, mas demoram para

encontrar um emprego que as dê condições de

ter um novo lar. 

40
HORAS DEDICADAS

PELOS PROJETISTAS
INDIRETAMENTE

IMPACTADAS

5

R$750
ARRECADAÇÃO POR
VAQUINHA ONLINE

12h
ENCONTROS COM

AS MULHERES
+ EVENTOS



PROJETO SOS CASAS DE ACOLHIDA

SOBRE

O projeto visa o aumento da visibilidade

e de envolvimento da comunidade para

com a instituição SOS Casas de Acolhida.

Para tanto, são aplicadas ferramentas

virtuais que promovam adesão de novos

doadores recorrentes. Assim, o time

Enactus UFRGS está desenvolvendo, em

conjunto com a instituição, um sistema

de apadrinhamento virtual e estratégias

de marketing para as redes sociais da

mesma.

PRINCIPAIS DORES

Estratégias insuficientes de marketing,

de divulgação e de arrecadação para

instituições não governamentais sem

fins lucrativos.

 

Carência monetária para custear

necessidades especiais de crianças

abrigadas nas casas de acolhimento.

Necessidades como fisioterapia,

medicamentos específicos e

alimentação restrita.

COMUNIDADE

A instituição SOS Casas de Acolhida é uma

organização sem fins lucrativos composta por

três residências, duas em Canoas e uma em

Porto Alegre (RS). As crianças e os adolescentes

que lá residem foram vítimas de violência e,

para sua proteção, foram afastados de seus

meios familiares e comunitários.

Para maior segurança, as crianças são mantidas

como segredo de Estado, ou seja, não podem

ser o público diretamente impactado do

projeto. Assim, o público alvo torna-se a equipe

administrativa da casa, com o fim de garantir

maiores recursos às crianças.

2
DIRETAMENTE
IMPACTADAS

INDIRETAMENTE
IMPACTADAS

55

3
CASAS DE

ACOLHIMENTO

17
REUNIÕES


