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O  T I M E

SOBRE NÓS
Somos 31 membros ativos

atuando em 2 projetos,
realizamos 2 eventos,

captamos um total de R$

3.928,97, inspiramos 1.956

curtidas e 1.966 seguidores

no Facebook e 437

seguidores no Instagram.

NOSSOS VALORES
Inspirar e unir cada vez mais
pessoas que tenham como

propósito empoderar grupos

em situações vulneráveis e ter
projetos efetivos que, por meio

de diálogos horizontais,
causem impactos positivos e

sejam valorizados pela

comunidade.

NOSSA MISSÃO
Ser um time unido,

engajado, motivado e
comprometido com o
empoderamento de

comunidades por meio
de ações e projetos

sustentáveis.

EVENTOS - SABORES DO
MUNDO NAS ARCADAS
Com sua primeira edição em 08/11/2018 e a segunda edição em
30/04/2019, o evento "Sabores do Mundo nas Arcadas" teve como
objetivo incentivar o empreendedorismo imigrante. Os participantes
puderam vender e divulgar o seu trabalho aos convidados, além de
compartilhar com eles um pouco sobre sua história pessoal e sobre suas
experiências como empreendedores.



PROJETO SOL
NOVUM RESULTADOS

OBTIDOS
A partir da união entre o time Enactus USP São Francisco e a Loja SB2 do
McDonald's, teve início o primeiro ciclo do projeto Sol Novum, que se
organizou em dois módulos. O primeiro módulo, voltado para capacitações

teóricas, consistiu em encontros semanais com 15 jovens da comunidade a fim
de transmitir-lhes os principais conceitos relacionados ao

empreendedorismo e à vida profissional. O segundo módulo, por sua vez,
se mostrou como uma oportunidade para que os participantes colocassem os

conhecimentos adquiridos em prática dentro da própria comunidade, de
forma que atuaram diretamente com dois empreendimentos locais, Ambrosia
Alimentos e Costurando com Arte, aprimorando-os.
Após o projeto conquistar o prêmio de terceiro lugar na McCompetition, o
time  optou por reestruturá-lo para um segundo ciclo, elegendo os pequenos

empreendimentos locais de Heliópolis que atuam no ramo alimentício,
principalmente de doces, como foco de atuação.

03 jovens
empregados

6.172
pessoas
alcançadas por
publicações em
redes sociais

1.310 reais
movimentados

27 microempreendedores
contatados

09 pessoas diretamente
impactadas

08
pessoas
indiretamente
impactadas

12 pessoas
empoderadas

Apresentação do projeto Sol Novum do time Enactus USP São Francisco, em parceria com a Loja
SB2 do McDonal'd's, na McCompetition (26/10/2018)



PROJETO
ENTRELAÇOS

RESULTADOS
OBTIDOS

colares
produzidos 98

Reestruturado em 2018 e em funcionamento desde 25 de abril
de 2019, no Pavilhão Habitacional da Penitenciária Feminina da
Capital (PFC), o projeto Entrelaços conta atualmente com cerca
de 30 mulheres, já em remição de pena ou próximas da
obtenção do benefício. 
O projeto assume um papel importante no empoderamento da

comunidade ao promover encontros teóricos e inspiradores

sobre empreendedorismo e finanças pessoais, bem como
oficinas de confecção, por meio dos quais as mulheres
consigam, após o cumprimento de suas penas, abrir o próprio
negócio ou, eventualmente, repassar o que foi aprendido
adiante - para familiares ou até mesmo para outras
reeducandas que não participaram do projeto. 
Além disso, diálogos que envolvam a presença e o relato de
mulheres que já passaram pelo sistema e conseguiram retornar à
sociedade é um indicativo do que o Entrelaços pode propor às
participantes do projeto.

+25 mulheres diretamente
impactadas

04
mulheres
indiretamente
impactadas

25 a 30 mulheres por
encontro

03 oficinas realizadas



P A R C E R I A S

PARCERIAS E
AGRADECIMENTOS

A G R A D E C I M E N T O S

Ana Elisa Liberatore Bechara, Professora conselheira

Aloan Lopes, palestrante em encontro do Entrelaços

Maria Cristina Bunduki, palestrante em encontro do Entrelaços


