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COMEÇANDO POR VIÇOSA.

MUDANDO O MUNDO...



FERMENTO

O Fermento tem como
objetivo potencializar a
padaria da Associação de
Proteção e Assistência aos
Condenados - APAC -   de
Viçosa — MG, promovendo
capacitações na área de
gestão, confeitaria, boas
práticas e comercialização
dos produtos.

ALIMENTOS

DO PARAÍSO

O Alimentos do Paraíso tem
como objetivo promover a
dinamização da economia
local, reduzir os desperdícios
de alimentos, gerar renda,
além de organizar e
potencializar a produção
sustentável de alimentos e o
cooperativismo na comunidade
do Paraíso de Viçosa — MG.

Auxílio na organização de 2
eventos da Associação do

Paraíso gerando 3000 reais

Capacitação financeira e
mapeamento dos produtores

da região

Semifinalistas do
Edital Alimentação em

foco da Cargill

Em 2 meses foram capacitados
7 Recuperandos

Parceria com o
Engenheiros Sem

Fronteiras

7  produtos estão sendo
desenvolvidos

Arrecadação de mais de 400
livros em 3 dias para a criação

de uma biblioteca

Participação do dia mundial
da Alimentação no Quintal

Solidário, Feira de Economia
Solidária e Agricultura

Familiar

não podemos falar em justiça, em
igualdade, e em sustentabi l idade se não

falarmos também das pessoas que moram
nos espaços rurais brasi le iros.

Para nós, bandido bom, é bandido
recuperado.



EDUCAR

PARA A VIDA

O Educar Para a Vida é um projeto que busca fomentar práticas
empreendedoras e sustentáveis de jovens estudantes de escolas
públicas em situação de vulnerabilidade social de Viçosa — MG.

18 parcerias 38 jovens formados
em 2018 

 

1 jovem desenvolveu seu
próprio negócio e se tornou

bolsista de extensão da
Universidade Federal de

Viçosa

1 projeto acadêmico
inspirado pelo projeto

Meta para 2019 -
Desenvolvimento de 5

novos negócios

10 jovens foram
encaminhados para o
mercado de trabalho

50 jovens em
formação

Esse é o Educar para a Vida, criando
pontes, derrubando muros e mostrando que
a universidade é para todos e que a vida

pode ser muito mais.

PARCERIAS



AGRADECIMENTOS

Fazer a diferença não seria possível sem todas as parcerias que construímos.
Somos extremamente gratos pelo apoio dos nossos familiares, professores e
apoiadores da nossa cidade.  Nosso agradecimento principal a Universidade
Federal de Viçosa e a Prefeitura Municipal de Viçosa por todo suporte e por
acreditarem todos dias no nosso sonho de transformar o mundo, começando por
Viçosa. Nossos agradecimentos ainda mais especiais a todos os nossos
beneficiados, porque, no processo de transformação, nós temos sido transformados
todos os dias.

 DE FUNDAÇÃO 

E DE CONSQUISTAS.

1 ANO

AGRADECIMENTOS

30 estudantes envolvidos,
de mais de 10 cursos

diferentes

4 professores e 2 técnicos Participação em 8 eventos
alcançando mais de 2000

pessoas

Desenvolvimento de 3
projetos, impactando

diretamente 98 pessoas

Honraria da Prefeitura
Municipal de Viçosa

Campeão da liga Rookie
com apenas 4 meses de

existência


