
 
 

 
 

 
Relatório Anual 

2018 - 2019  



Nosso Time: 
 

 
 

 
História: 
 

Nosso time é formado por futuros engenheiros, físicos e matemáticos. O Time            
Enactus Unesp Guaratinguetá foi fundado em 2016 por 2 alunos, com o objetivo de trazer               
uma nova visão de mundo para nossa faculdade que é totalmente voltada às exatas, não               
tendo até então nenhuma motivação para movimentos sociais. 

A Enactus para nós é mais que uma extensão da faculdade que fazemos parte,              
enxergamos como uma família, que te faz enxergar o mundo de outra maneira e te faz                
perceber o valor de impactar positivamente a vida de outras pessoas. 

 
- 2 professores conselheiros 
- 1492 horas trabalhadas  
- 17 membros 

 
 
 
Mídias: 
 

- 2054 likes  
- 709 seguidores  

 

Parcerias: 
 

- VOS  
- Guará Burguer 

 
  



Projeto Adaptas: 
  Agosto de 2018 

8 membros 
9 pessoas impactadas diretamente 
1 parceria (VOS) 

 
Motivação: 

 
- Mercado de roupas adaptadas pouco explorado no 
país. 
- Alto custo das roupas. 
- Pessoas com deficiência que necessitam de auxílio 
para se vestir. 

 
Ação: 
 
- Oficinas de corte e costura 
- Empoderar mulheres 
- Acesso a roupas adaptadas de menor custo 

 
 
 
 

  
Formatura do curso de corte costura 

básico. 

 
Aluna Caren em seu casamento com peça 

confeccionada nas aulas do projeto. 
 
"Quando eu fiquei sabendo que eu consegui uma vaga, fiquei super feliz...eu vim e aprendi 
bastante coisa e o que me chamou a atenção aqui no curso, é a união, porque uma ajudava 
a outra nas suas dificuldades, então nós soubemos trabalhar em equipe e foi muito legal, 
gostei muito" Maria Gorete, aluna do projeto Adaptas. 
 
Perspectivas: 
 

- Confeccionar roupas adaptadas 
- Maior visibilidade na cidade de Guaratinguetá  
- Capacitação e empoderamento da comunidade 



-  
Projeto Resplandecer 
 

Maio de 2017 a Outubro de 2018 
6 membros 
12 pessoas impactadas diretamente 
 
 
 
 
 
 
 

Motivação: 
 

- Contratação de PCDs no mercado de trabalho 
- Baixa autoconfiança dos alunos 
- Dificuldade em comunicar-se com desconhecidos 
- Falta de trabalho em equipe 

 
 
Ação: 
 

- Oficinas e atividades lúdicas 
- Desenvolvimento do espírito empreendedor e consciência ambiental 
- Tentativa de contato com os pais 

 

  
 

Última aula do projeto. 
 

 
“O projeto Resplandecer veio para tornar essas pessoas notáveis, engrandecê-las e mostrar            

à sociedade o brilho de cada uma delas, como diz o próprio significado da palavra no                

dicionário.” 


