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SOBRE O
TIME

Enactus USP Cidade Universitária

Fundado em 18 de setembro de 2015 por alunos da FEA, hoje o

time é composto por 42 membros ativos de 24 diferentes cursos.



NOSSOS
PROJETOS

Enactus USP Cidade Universitária

O projeto tem como principal missão

despertar os sonhos de jovens co-criando

um ambiente de empoderamento, liderança

e autoconhecimento, visando atingir os

jovens das zonas mais periféricas da

cidade e criar uma rede com os alunos que

participam de cada capacitação, a fim de se

criar um impacto em escala, ou seja, um

aluno compartilhar o que aprendeu com

outros que ainda não estão em alcance do

projeto.

SOBRE O EMPODERANDOSOBRE O PROJETO NOVO
O  Projeto Novo ainda está em

desenvolvimento, mas ele tem o objetivo

de  ajudar no desenvolvimento  e

resgatar a autoestima de  crianças  que

vivem em  abrigos  por meio de atividades

artísticas. Visamos encorajá-las a se

expressarem por meio de oficinas de arte,

fazendo com que se sintam valorizadas.

1039 pessoas diretamente
impactadas 

Impacto em 4 cidades:

4163alcance de 
pessoas

São Paulo, Rio de Janeiro, São José
dos Campos e Belo Horizonte



NOSSOS
PROJETOS

Enactus USP Cidade Universitária

O Maduros tem como objetivo contribuir

para o bem estar de idosos residentes de

Casas de Repouso ou Centros Dias, por

meio de atividades artísticas e de

desenvolvimento cognitivo. Buscamos,

dessa forma, estimular confiança,

visibilidade e protagonismo dessa

parcela da população, que já contribuiu

tanto no desenvolvimento da sociedade.

SOBRE O MADUROSSOBRE O MUSEU
O  Museu Pra Quem?  é um projeto que

consiste em um  museu da empatia, que

dá a voz para  grupos sociais

invisibilizados. O museu utiliza o

sentimento de empatia, se colocar no lugar

do outro, de forma a contribuir para

a  quebra de preconceitos. É um  museu

itinerante, de modo a poder atingir

publicos diferentes. Além de mudar o tema

todo ano. Até 2018, realizamos exposições

sobre o sistema carcerario masculino e o

feminino, dois universos bem diferentes.

4pessoas diretamente
impactadas 

19020
alcance de 

pessoas

+500 pessoas indiretamente
impactadas 


