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TIME ENACTUS UNIVASF 

 

 

Missão: Contribuir para o desenvolvimento local de modo empreendedor visando o 

empoderamento de pessoas e comunidades, capacitando-as com habilidades em 

negócios sociais autossustentáveis e empreendedorismo. 

 Visão: Ser reconhecido pela atuação e protagonismo através do 

Empreendedorismo Social no Vale do São Francisco em projetos que abranjam as 

áreas: Social, Econômico e Ambiental. 

 

Alunos Enactus: 22 

Alumnis: 03  

Professor Conselheiro: 01 

Universidade: Federal do Vale do São Francisco – Univasf 

Municípios de atuação: Petrolina-PE e Juazeiro-BA 

Horas Trabalhadas: 1600 

 

PROJETOS ENACTUS UNIVASF 2018/2019 

 

 

 

Salitrando 

  

Visa promover a geração de 

emprego, renda e autonomia 

financeira para famílias da 

Comunidade Marruá por meio da 

reativação de uma Fábrica de 

chinelos e reestruturação do modelo de 

negócio, adotando a metodologia Canvas e 

o conceito de Negócio Social. 

Público-alvo: Famílias de 15 colaboradores da fábrica de chinelos de Marruá. 

Objetivos:  



 

 

 

 Reestruturar o Modelo de Negócio Social em conjunto com as famílias;  

 Reativar a atividade de produção e comercialização de chinelos, empregando 

pessoas da comunidade local;  

 Promover cursos de capacitação e treinamento para as atividades de 

produção comercialização e Marketing;  

 Contribuir no fortalecimento do empreendedorismo e associativismo na 

comunidade. 

Resultados: 

 Pessoas impactadas diretamente: 10 

 Renda gerada: R$ 5000,00 

 

Sisteminha  

 

Apoia e incentiva o associativismo entre 

agricultores da comunidade de Marruá que 

trabalham na Horta desenvolvida pelo Instituto 

Água Viva. 

Público-alvo: 12 agricultores familiares de Marruá 

em Juazeiro-BA e comunidades vizinhas. 

 

Objetivos:  

 Aplicar a tecnologia social denominada Sisteminha Embrapa, viabilizando o 

cultivo de hortaliças, frutas e a criação de animais integrados na forma de um 

sistema, a baixo custo, possibilitando também que o seu excedente seja 

comercializado; 

 Incentivar a cooperação no processo produtivo entre os trabalhadores da 

Horta Comunitária desenvolvida pelo Instituto Água Viva em Marruá; 

 Apoiar a adoção da prática de plantio escalonado de hortaliças. 

 

Resultados: 

 Pessoas impactadas diretamente: 12 



 

 

 

 Renda gerada: R$ 6000,00 

 

Minha Primeira Ideia de Negócio 

 

Consiste na realização de um concurso de 

ideias de negócios de Impacto Social para 

estudantes de Ensino Médio de escolas 

públicas de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. 

 

Objetivos: 

 Promover o empreendedorismo social e 

inovação na educação, oportunizando aos estudantes a construção de 

modelos de negócios que gerem renda e empoderem as próprias 

comunidades através da solução de problemas locais; 

 Realizar cinco oficinas para formação e capacitação das equipes 

competidoras; 

  Indicar mentores para acompanhar as equipes. 

 
 

Água Pura 

 

Iniciou estudos visando a 

construção de um dessalinizador 

artesanal para tornar adequada para 

consumo humano a água salobra 

advinda de poços artesianos. 

 

Objetivos: 

 

 Construção e viabilização de um dessalinizador artesanal que servirá para 

tornar potável para consumo humano a água advinda de poços artesianos;  



 

 

 

 Promover ações de educação para o uso racional da água e preservação dos 

mananciais da comunidade, especialmente do Rio Salitre.  
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