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Nosso time 
A ideia de construir um time Enactus foi trazida para o campus da UNESP de São José do Rio Preto e,
em novembro de 2016, foi fundada a Enactus UNESP Rio Preto. As primeiras ações do ciclo pioneiro
foi o estudo das comunidades da cidade para iniciar a estruturação do projeto. Alguns meses após,
surgiu a ideia do projeto “Solo Sagrado”, na Escola Estadual Dr. Oscar de Barros Serra Dória,
localizado na periferia de Rio Preto. Em 2017 começaram as pesquisas porém houve desmotivação e
desligamento de muito membros, não conseguindo por em prática as atividades planejadas. No mês
de setembro de 2018, então, formou-se o novo Ciclo 18/19, com novos visão, missão e valores, que seria
responsável por encaminhar o planejamento do projeto e começar sua execução. Hoje o time conta
com uma professora conselheira, dezessete membros ativos (sete diretores e dez assessores), um projeto
em andamento e participação, pela primeira vez, do Evento Nacional Enactus Brasil 2019.

Missão: Empoderar comunidades através da ação empreendedora por meio 

de projetos sustentáveis social, ambiental e economicamente.

Visão: Ser uma organização reconhecida por realizar projetos sociais em 

comunidades de São José do Rio Preto.

Valores: Altruísmo, respeito, comprometimento, resiliência, união e 

proatividade.

Processo seletivo: Realização do Processo Seletivo - Ciclo 19/20.

Reconhecimento: No campus há conhecimento sobre o que é 

Enactus e suas ações. Há uma página de Facebook ativa 
com 300 curtidas/seguidores.
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Algumas conquistas do Ciclo 18/19: 



Comunidade: Escola Estadual Dr. Oscar de Barros Serra Dória.

Casos de violência familiar e 
na escola.

Alto índice de evasão. 

Mau comportamento; 

O que já foi feito?
Parceria com a ACIRP (Associação Comercial e
Empresarial de Rio Preto) e CMEE (Conselho da
Mulher Empresária e Empreendedora) resultando em
doação das sementes e preparação dos terrenos da
escola.

Primeira etapa de aplicação do questionário aos
alunos que servirá como um indicador de resultados;

Plantio das primeiras sementes com os alunos do 6º,
7º e 8º ano.

Nosso Projeto 

Objetivo: Desenvolver o sentimento de 

pertencimento dos alunos com a escola, 
explorando temas como a consciência ambiental, 
educação em segurança alimentar e melhora na 

merenda escolar através da criação de uma 
horta e outras atividades relacionadas.

Público: Crianças e adolescentes do 6º ano do EF ao 3º ano do 

EM, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Situação na comunidade: 



Como impactar?

Ambiental

Financeiro 

Humano 

Fisicamente 

Socialmente 

Feira de vendas para a 
comunidade  
garantindo 

sustentabilidade 
financeira.  

Educação alimentar 
e ambiental, 

arborização, melhor 
uso da água, entre 

outros.

Realização de 
dinâmicas e vivencias 

juntamente com 
psicólogo. Maior 

contato entre alunos e 
professores fora da 

sala de aula.

Revitalização de um 
terreno 

abandonado por 
meio de arborização 

e grafite.

Empoderamento da 
comunidade com as 

capacitações 
interdisciplinares a 
serem realizadas.
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