RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2019

Nome do Grupo: Enactus ESALQ/USP
Sigla:
Ano de Criação: 2012
Professor (es) Responsável (eis):
Luciano Mendes

Departamento: LES

Contato do professor (e-mail institucional e telefone):
mendes@usp.br – (19) 98250-5180

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone):
enactus.esalq@gmail.com - (19) 98250-5180
Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone):
Gustavo Henrique Marasca – gustavomarasca@usp.br – (19) 99113-6223

Mayara Alessandra Borges Lorancette – malorancette@usp.br – (19) 99451-5356
Área do Conhecimento:
(Consultar CNPq : http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf , inserir
número também.)

6.02.02.04-1 Administração de Pessoal
Áreas Temáticas:

( ) 1. Comunicação
( ) 2. Cultura
( x ) 3. Direitos Humanos e Justiça
( x ) 4. Educação
( ) 5. Meio Ambiente
( ) 6. Saúde
( ) 7. Tecnologia e Produção
( x ) 8. Trabalho
Linhas de Extensão:
(consultar: https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing, inserir número
também)

12. 2006 – Direitos individuais e coletivos
14. 2006 – Empreendedorismo

26. 2006 – Grupos sociais vulneráveis
38. 2006 – Pessoas com deficiências, incapacidades, e necessidades especiais.
47. 2006 – Segurança alimentar e nutricional
51. 2006 – Terceira idade
O grupo realiza pesquisas?
( ) Sim
( x ) Não

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?
(Link do diretório: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf)
( ) Sim
( x ) Não
Em caso positivo, inserir link:
Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos):
A ENACTUS é uma organização sem fins lucrativos, presente em 36 países e unindo mais
de 72.000 colaboradores, entre estudantes universitários e professores, abrangendo 1.700
campus ao redor do mundo. Assume como missão: desenvolver alunos com o objetivo de
criar um mundo melhor e mais sustentável, através da ação empreendedora”.
Tomando como base os 17 objetivos para desenvolvimento sustentável da ONU,
buscamos estimular nossos membros a empoderar comunidades carentes a partir de projetos
que usam do empreendedorismo social, transformando o meio que são aplicados, e ainda
criando futuros profissionais competentes e com responsabilidade social. A ENACTUS –
ESALQ/ USP atua desde 2012, realizando projetos que colaborem para a sustentabilidade
nos níveis social, econômico, cultural e ambiental em Piracicaba e região. Entre nossos
projetos em andamento temos o Meraki, desenvolvido na Instituição Avistar e o projeto Ceres,
localizado no assentamento Milton Santos, entre as cidades de Piracicaba, Americana e
Cosmópolis.
Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2019 (incluir principais resultados,
contribuições /número de pessoas participantes/número de pessoas beneficiadas/público alvo):

O projeto Lótus foi desenvolvido no início de 2019 atuando na capacitação técnica (design
de unhas e fundamentos financeiro-empreendedores) no Centro de Referência de

Atendimento à Mulher (CRAM). As atividades consistiam em oficinas semanais ministradas
por uma profissional no mercado a qual se voluntariou para dar as aulas práticas. Somado a
isso, professores no Departamento de Economia e Administração (como exemplo, Luciano
Mendes) passaram conceitos práticos empreendedores (tratamento ao cliente, controle de
vendas, organização contábil básica). O projeto foi finalizado em agosto, certificando 5
mulheres das quais 2 começaram a atuar no mercado de design de unhas no decorrer do
curso.
Em abril do mesmo ano, o time realizou seu primeiro TTC no campus ESALQ (no qual
consiste em um evento com atividades capacitadoras da rede em parceria com outros times
de campus próximos).
O primeiro processo seletivo do ano ocorreu em março de 2019 e foi finalizado em maior
do mesmo ano, resultando na admissão de 4 novos membros ao time Enactus ESALQ/USP
Em abril de 2019, o projeto Meraki iniciou suas atividades na Escola de Educação Especial
Passo a Passo, as quais foram concluídas em outubro do mesmo ano, impactando 12 jovens
através de oficinas culinárias e o desenvolvimento da produção e gestão de uma marca
(Meraki).
Em Julho, o time Enactus ESALQ/USP participou do evento nacional da rede (Eneb) em
São Paulo, o qual resultou na participação da semifinal da competição e o primeiro lugar da
liga em que participou, garantido a participação e projetos do time ESALQ/USP, uma posição
entre os 8 melhores times do Brasil. O evento conta com participação de colaboradores das
parcerias da rede, através de palestras e workshops, além da competição das apresentações
dos projetos Enactus. O ano de 2019 contou com a participação de 74 times.
Em agosto de 2019 iniciamos nosso Processo seletivo semestral, finalizado em dezembro
com um total de 4 novos membros a equipe Enactus.
Em setembro o time Enactus realizou uma intervenção no Campus ao colocar nos murais
com frases motivacionais em homenagem ao Setembro Amarelo (mês de combate ao
suicídio). Localizados no Centro de Vivências e no Pavilhão de Engenharia, os cartazes
possuíam bilhetes motivacionais com o objetivo de conscientizar os alunos do campus e
apresentar uma ação emotiva individual.
Em outubro de 2019 o time Enactus realizou sua terceira versão do evento Outubro rosa, o
qual consistia na captação de doações de cabelos e lenços, possibilitando a doação através
da disponibilização de profissionais de corte de cabelo no Centro de vivências do campus,
oferecendo cortes de cabelo gratuitamente tanto no período da tarde como no da manhã.
Resultando na captação de 115 doações de cabelo destinadas ao instituto Ilumina, o qual
realiza a produção de perucas para mulheres diagnosticadas com câncer.

Projetos/Atividades de Extensão criados no ano 2019 que estão em andamento (título, resumo,
local de atuação/instituição, período).

O projeto Meraki atua em sua terceira replicação, desta vez atuando em uma instituição destinada
a deficientes visuais (Avistar) na qual 10 alunos foram selecionados a participarem das oficinas
culinárias oferecidas pela equipe Enactus. Atualmente a equipe do projeto conta com 4 membros e 2
participantes atuando nas oficinas todas as quartas feiras entre 9 e 11 horas da manhã. O publico
alvo envolve os próprios participantes bem como o mercado consumidor dos produtos produzidos e
comercializados, pela instituição, de modo a gerar uma renda extra aos participantes e instaurar o
conceito da criação de uma marca, fomentando o empreendedorismo. As atividades foram
paralisadas por conta da Covid-19, visto que grande parte (5) dos participantes possui mais de 60
anos ou possui problemas cardíacos fatos que os enquadram no grupo de risco da doença, contudo
o retorno das atividades presenciais é impedido apenas por esse fator.
O projeto Ceres em sua fase final, está atuando no planejamento de uma ação final no
Assentamento Rural Milton Santos, nela serão realizadas capacitações de manejo agroecológico,
possibilitados através de uma parceria com especialistas no manejo de SAF’s. Junta a capacitação,
será feita a correção dos solos e análise de manejo dos 15 assentados, possibilitando aos mesmos
aumentar sua produtividade e consequentemente, sua produção, oferecendo mais oportunidades
financeiras aos mesmos. Contudo, a ação teve de ser adiada devia ao surto da Covid-19, visto que a
maioria dos assentados pertence ao grupo de risco (idosos ou possuintes de problemas cardíacos).
O projeto conta com 6 membros, sendo as atividades presenciais possibilitadas através do transporte
oferecido pelo departamento da universidade.
Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou telefone)
Nome

Curso/Categoria

Contato (E-mail)

Ana Flávia Borin Vitório

Ciência dos alimentos

ana.vitorio@usp.br

Carolina Garcia de

Engenharia Agronômica

carolina.colin31@gmail.com

Cieências Econômicas

gustavomarasca@usp.br

Engenharia Agronômica

mluizalr@gmail.com

Figueiredo Colin
Gustavo Henrique
Marasca
Maria Luiza de Lima
Raymundo

Mariana Pedroso de
Moraes Zuccaratto
Mayara Alessandra
Borges Lorancette
Mayara Sartori
Pamella Sales Grandini

Engenharia Agronômica
Ciência dos alimentos
Engenharia Agronômica
Administração

mariana.pedroso@usp.br
malorancette@usp.br
mayamasartori@usp.br
pamella.grandini@usp.br

Victor Orquisa

Ciências Econômicas

victor.orquisa@usp.br

Vitor Almeida

Ciência dos Alimentos

vhalmeida@usp.br

Bruna Nayara da Silva

Engenharia Florestal

brunayara94@gmail.com

Ilustrações (fotos, tabelas, etc)

Figura 1 – Finalização projeto Meraki na Escola de Educação Especial Passo a Passo
Figura 2 – Equipe Enactus presente na reunião da Cooperativa Cooperflora
Figura 3 – Equipe Enactus ESALQ presente no Evento Nacional 2019
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Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo

