A ENGENHARIA PODE
TRASFORMAR VIDAS
Nossa missão é promover o desenvolvimento
humano e sustentável por meio da engenharia.
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QUEM SOMOS | EWB-INTERNATIONAL
Com início na França (Ingénieurs Sans Frontières) em meados dos anos 80, a Organização Não Governamental
Internacional “Engineers Without Borders (EWB)” acredita na importância da engenharia como meio de
transformação social.
Atualmente, a EWB está presente em mais de 60 países do mundo em diversas realidades: Iraque, Austrália,
Itália, Jordânia, Gana, Camboja, Canadá, entre outros.
A organização é reconhecida e respeitada por desenvolver e implementar soluções sustentáveis para
comunidades em desenvolvimento mundo afora e por utilizar seu amplo conhecimento técnico para resolver
problemas que afetam o planeta.
A cooperação internacional entre núcleos levou saneamento, água, energia, infraestrutura, acesso à educação
e à saúde a países em extrema pobreza, como Serra Leoa, Nigéria, Quênia e Uganda.
A EWB-International possui o apoio de renomeadas organizações, como a Alcoa Foundation, Boeing, Google,
World Bank Community e outras multinacionais.
Mais informações em:
www.ewb-international.org
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QUEM SOMOS | ESF-BRASIL

No Brasil, a organização foi fundada
em 2010, na cidade de Viçosa, em
Minas Gerais. Hoje, contamos com
núcleos em todas as regiões do país, que atuam com o
objetivo de parear o aprendizado e papel social com a
atuação dos profissionais e estudantes de engenharia,
elaborando projetos inspirados pela solidariedade e
sustentabilidade.
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NOSSA IDENTIDADE
Ser um Engenheiros Sem Fronteiras é acreditar na importância da engenharia para o desenvolvimento social
e ser protagonista desta transformação.
O ESF-Brasil faz parte da rede Engineers Without Borders–International (EWB-I), presente em mais de 60 países
ao redor do mundo. O EWB-I trabalha para desenvolver a capacidade de assistir comunidades vulneráveis,
acelerando o impacto das organizações que formam a rede, compartilhando aprendizados e informações, de
modo a gerar sinergias que ajudem a superar os desafios e maximizar os impactos.
Somos uma organização independente, sem fins lucrativos e suprapartidária. Nossa missão é promover o desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia
Acreditamos na importância do envolvimento comunitário, do diálogo e da cooperação. Os projetos são desenvolvidos e executados por voluntários locais, que se envolvem pessoalmente com os membros da comunidade, escutam suas necessidades e estabelecem parcerias e amizades.
Nosso objetivo é a melhoria da qualidade de vida das comunidades e indivíduos em situação de necessidade, contribuindo para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sejam alcançados. Para isso,
desenvolvemos projetos em educação, gestão e empreendedorismo, infraestrutura, sustentabilidade e engajamento social.
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NOSSA VISÃO
Desenvolvimento da rede Sem Fronteiras através do
fortalecimento da estrutura organizacional e
estreitamento dos laços entre núcleos.

NOSSOS VALORES
Profissionalismo: Nossos membros atuam com comprometimento e
responsabilidade social e técnica em nossas ações e projetos.
Trabalho em equipe: Prezamos pela cooperação e união entre os
membros e o trabalho em conjunto com a comunidade.
Respeito: Reconhecemos e celebramos as diversidades agindo de
maneira empática e solidária aos mais variados grupos.
Ética: Seguimos o caminho mais correto, com integridade e
transparência em nossas ações.
Altruísmo: Acreditamos na paixão em ajudar o próximo de maneira genuína.
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Foto do Projeto Somar Ambiental | Núcleo Natal
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NOSSA MISSÃO

Promover o desenvolvimento humano e sustentável
por meio da engenharia
NOSSOS PILARES

engenharia

educação

sustentabilidade

voluntariado
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Projeto Engenheirinhos Sem Fronteiras | Núcleo Montes Claros
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EDUCACIONAL
A área educacional tem como
objetivo ampliar o acesso às
tecnologias e aos conhecimentos
de Engenharia. Nossos projetos
promovem o aprendizado e o
empoderamento de crianças e
adolescentes de escolas públicas.
Além disso, realizamos minicursos
e oficinas profissionalizantes nas
mais diversas áreas da Engenharia
às pessoas interessadas e que não
possuem acesso à informação.
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EM DESTAQUE
PROCAP
Viçosa
O PROCAP (Projeto de Capacitação e
Aperfeiçoamento Profissional) visa
a capacitação de jovens e adultos
em situação de vulnerabilidade
social que têm a intenção de
ingressar no mercado de trabalho,
mas que enfrentam dificuldades
em
encontrar
oportunidades
profissionais. Por meio do PROCAP
são fornecidos treinamentos
técnicos gratuitos em diversas
áreas relacionadas à Engenharia.
Em 2017, foi oferecido o curso de
Processamento de Alimentos em
Viçosa, Minas Gerais.
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Engenheirinhos Sem Fronteiras

Cisterna nas Escolas

Montes Claros

São Paulo

O projeto tem como objetivo despertar o interesse
pela Engenharia em crianças, a partir da realização
de experiências de Química e Física. A primeira edição
do projeto foi realizada com cerca de 30 crianças
pertencentes ao grupo de escoteiros da cidade de
Montes Claros, em Minas Gerais.

O projeto Cisterna nas Escolas auxilia
alunos da rede pública de ensino no
desenvolvimento de raciocínio lógico
e de conexões entre as disciplinas
da grade curricular. Para isso,
conceitos de captação de água de
chuva, Engenharia e ferramentas
pedagógicas são utilizados. No ano de
2017 o projeto foi realizado na escola
municipal Olavo Pezzotti, onde 120
alunos participaram das atividades
lúdicas desenvolvidas pelos voluntários.
Outros 480 estudantes também foram
impactados com a economia de água
gerada pela cisterna de 600 litros
instalada na escola. Todo esse trabalho
foi possível através do financiamento
disponibilizado pela Fundação Amigos
da Poli.

Engenhocaria
Ituiutaba
O projeto Engenhocaria foi executado na Escola
Rosa Tahan com o intuito de proporcionar uma tarde
de atividades divertidas que contribuíssem para o
aprendizado em Matemática, mostrando às crianças
alguns pontos importantes de Engenharia. Durante
o projeto, foi proposta a montagem de uma linha
de produção, que teve como produto um jogo de
dominó, usado posteriormente pelos alunos em suas
atividades.
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EM DESTAQUE
EnaP
Limeira
A segunda edição do EnaP, Empreendedorismo na Prática, consistiu em
ministrar palestras a pequenos e microempresários da cidade de Limeira,
a fim de transmitir conhecimento sobre o mercado, suas demandas e como
atendê-las. Além disso, o projeto contou com um acompanhamento final nas
empresas para que os membros pudessem auxiliar os microempresários a
replicarem o conhecimento obtido nas palestras.

Aplicação de EPD – Mão Amiga
Juiz de Fora
O projeto de Aplicação de Engenharia de Produção foi desenvolvido com
foco em melhorias organizacionais na Sociedade Beneficente Mão Amiga.
A partir do desenvolvimento de novos documentos e do treinamento de
funcionários, foi possível cadastrar 57 famílias e aumentar expressivamente
o número de pessoas atingidas direta e indiretamente pela instituição. A
aplicação do projeto teve como resultados a padronização de arquivos
utilizados para cadastro dos apoiados, criação de métodos de controle
das doações realizadas, além da melhoria da abordagem utilizada em redes
sociais para maior alcance das ações realizadas no local.

Ecolar
Limeira

O projeto Ecolar teve como base a Olaria Ecológica
de Limeira, mantida pela Prefeitura da cidade e na
qual famílias de baixa renda e em vulnerabilidade
social produzem tijolos ecológicos para a
construção/reforma de suas casas. O foco do projeto
foi trazer uma melhoria à Olaria, a fim de fazer com
que mais famílias sejam atendidas pelo programa.
Para isso, buscou-se ferramentas e técnicas de
engenharia para otimizar a produção dos tijolos
e evitar seu desperdício, como o Plano de Controle
de Produção. Assim, foram realizadas planilhas
de controle de produção, tabelas para facilitar o
processo de cura dos tijolos e mapas visuais dos
processos de fabricação, visando aperfeiçoar a
didática para as famílias, bem como a identificação
e distribuição do espaço. Por último, os membros
do projeto, em conjunto com o núcleo de Limeira,
realizaram um mutirão para a fabricação de tijolos
ecológicos para doação à famílias que não possuem
condições de produzirem seus próprios tijolos.
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GESTÃO E

EMPREENDEDORISMO
Entre as expertises dos engenheiros estão o
planejamento, a otimização de processos, a gestão
de negócios e o próprio empreendedorismo. Tendo
isto em mente, alguns núcleos dos Engenheiros Sem
Fronteiras vêm desenvolvendo projetos em parceria
com entidades privadas e públicas para melhorar
seus processos de organização e administração
internos, além de promover atividades relacionadas
ao empreendedorismo social.

Projeto Ecolar | Núcleo Limeira
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INFRAESTRUTURA
Os projetos desta área possuem o objetivo
de promover acesso à infraestrutura básica
de qualidade àqueles que não possuem
recursos para tal necessitam, a fim de
melhorar a qualidade de vida e o bem-estar
São desenvolvidos projetos de reformas
de edificações, sistemas prediais, pintura,
economia
energética,
bioconstrução,
saneamento
básico
e
adequações
arquitetônicas e estruturais, por meio de
parcerias com outras ONGs e comunidades
Projeto de Contrução de quadra e campo no Oratório Dom Bosco | Núcleo Lorena
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EM DESTAQUE
Construção de Quadra e
Campo

Lorena

O projeto teve como objetivo a construção
de uma quadra de vôlei, um mini
campo de futebol e uma arquibancada
de pallets que foi decorada por crianças
que frequentam o Oratório Dom Bosco,
na cidade de Lorena, em São Paulo. Todos
os finais de semana, cerca de 60 crianças
vão até o oratório para brincar, porém
o espaço possuía poucas alternativas
de brincadeiras e falta de infraestrutura
adequada. Dessa forma, a realização do
projeto resultou em melhores condições
para novas brincadeiras e no aumento
do número de crianças que passaram a
frequentar o local.

Revitalização da Quadra do
Hospital Otto Krakauer

Ação Social II Joana D’arc

Passos

Vitória

O projeto consistiu na revitalização total da
quadra poliesportiva do Hospital Psiquiátrico
Otto Krakauer, na cidade de Passos, Minas
Gerais. O principal objetivo era tornar o
espaço viável para o lazer dos pacientes,
contribuindo para o bem-estar de todos que
estão inseridos naquele ambiente. O hospital
é mantido pela Fundação Beneficente São
João da Escócia, que, além de diagnosticar
e tratar clinicamente, também realiza
atividades de reabilitação mental, física,
social e ambiental. Foi realizado um
trabalho de limpeza, reparo e pintura da
quadra, abrangendo também o depósito
de equipamentos, vestiário e arquibancada.
Ao todo, cerca de 300 pessoas foram
impactadas, considerando os funcionários,
os internos e toda a comunidade no entorno
do hospital.

O projeto de Ação Social tem como
finalidade promover o espírito de
cidadania e cooperação mútua de
modo que seja possível melhorar as
condições sociais e de infraestrutura
de determinada comunidade, de modo
que os próprios moradores sintam
que eles podem fazer a diferença no
local. Em 2017, o projeto aconteceu
no bairro Joana D’arc, na cidade de
Vitória, Espírito Santo. Entre as ações
realizadas estão a construção de uma
pracinha ecológica, com a realização de
mutirão de limpeza, plantio de mudas,
construção de um varal comunitário,
de “animais” feitos de pneus e de um
jardim vertical com pallets. Ao todo,
cerca de 200 moradores do bairro
foram impactados.
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Projeto de Educação
Ambiental
Juiz de Fora

O projeto de educação ambiental é
realizado em escolas, instituições e/
ou organizações, prioritariamente
públicas, que atendem crianças
e/ou adolescentes, e tem o
intuito de reforçar valores,
competências e a responsabilidade
socioambiental,
formando
agentes transformadores. Os
temas abordados trabalham a
conscientização e prevenção
em relação a poluição, água,
lixo, reciclagem, entre outros.
Além disso, são realizadas oficinas
de brinquedos com materiais
reciclados e gincanas. Em 2017,
duas escolas foram beneficiadas
com o projeto através de gincanas
e atividades com foco em meio
ambiente e eficiência energética.

Projeto Solar

EM DESTAQUE

Natal
Considerando que a cidade de Natal é uma das que
possuem o maior índice de irradiação solar no Brasil, o
projeto consiste no estudo de placas fotovoltaicas para
a aplicação em lugares que necessitam de melhora na
eficiência energética e diminuição do consumo de
energia. Em março de 2017, uma placa fotovoltaica foi
adquirida e iniciou-se o desenvolvimento de um sistema
de coleta de dados usando arduíno, com a criação de
código de programa e aquisição de sensores.

Longa Vida - Lares sem Frestas
Santa Maria
O projeto Longa Vida - Lares sem Frestas tem como
finalidade forrar as casas de pessoas em situação de
vulnerabilidade social e em condições precárias de
habitabilidade utilizando caixas longa vida. O projeto,
que foi iniciado em junho de 2017, foi aplicado em duas
moradias completas e está sendo aplicado na terceira casa.
Ao todo, sete pessoas foram diretamente impactadas com
esse projeto.

Aquecedor Solar de
Baixo Custo
Passos e Ituiutaba
O projeto visa a construção de
protótipos de aquecedores solares de
baixo custo com materiais recicláveis.
Além de ser um meio de economizar
energia elétrica, há também uma
reciclagem direta dos materiais. Em
Passos, o protótipo foi construído
utilizando, entre outros materiais,
garrafas pets e caixas de longa vida.
Já em Ituiutaba, o projeto contou com
a participação dos alunos da Escola
Estadual João Pinheiro e de diversos
alunos da UFU, com o objetivo de
proporcionar aos participantes a
chance de aprender a construir o
aquecedor solar utilizando materiais
de fácil acesso.
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SUSTENTABILIDADE
Nesta temática, os principais projetos
levam em conta a promoção do
desenvolvimento sustentável por
meio de tecnologias sociais. Estes
projetos tratam sobre o uso e reuso
da água, gestão de resíduos sólidos,
energia renovável, avaliação de
impactos ambientais, recuperação e
preservação de biomas, entre outras
iniciativas.

Projeto Longa Vida - Lares sem Frestas | Núcleo Santa Maria

Participação do projeto Rondon | Núcleo Belo Horizonte
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ENGAJAMENTO
SOCIAL
Conscientes de que as demandas
dos indivíduos, comunidades e
entidades com os quais criamos
laços não se limitam a serviços
de Engenharia, os Engenheiros
Sem Fronteiras atuam também
com ações sociais pontuais,
visando garantir o suprimento
de todas as necessidades de
seus parceiros, seja por meio de
arrecadação de comida, roupas,
brinquedos, livros ou qualquer
outra forma de auxílio.
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EM DESTAQUE
Recolhimento de óleo
usado para o NATA
Ouro Preto
Uma das formas de arrecadação
de fundos no NATA (Núcleo
de Apoio aos Toxicômanos e
Alcoólatras) é através da venda
de sabão feito a partir do óleo
de cozinha usado. Em julho de
2017, o Núcleo Ouro Preto dos
Engenheiros sem Fronteiras
organizou a coleta de óleos
usados em alguns pontos da
cidade. Foram arrecadados
130 litros de óleo que foram
entregues ao NATA no final do
mês de agosto.

Dia das Crianças Solidário

Participação Projeto Rondon

Itabira

Belo Horizonte

O projeto dia das crianças solidário teve como
objetivo levar um dia divertido às crianças
da creche ‘Casa das Crianças Santa Terezinha’.
Foram feitas campanhas de arrecadação
de doces em geral e de alimentos. No dia
da ação, as crianças com idades entre 2 e 4
anos participaram de brincadeiras didáticas
promovidas pelos membros do Engenheiros
sem Fronteiras e de um pula-pula que foi
levado.

Rondon Minas é um projeto que integra voluntários
acadêmicos e comunidades carentes, contando
com a colaboração de instituições de ensino
superior, associações civis e empresas para
viabilizar ações em regiões de vulnerabilidade
social. O Projeto visa aproximar os estudantes da
realidade do Estado, além de buscar soluções que
auxiliem o desenvolvimento das comunidades
assistidas. Em julho de 2017, ocorreram
intervenções em 14 municípios de MG e, entre eles,
estão as cidades de Januária e Juvenília, que foram
protagonistas do trabalho junto ao Engenheiros
Sem Fronteiras – núcleo Belo Horizonte. Para a
realização das atividades nesses locais, foram
utilizadas o diagnóstico participativo e aplicação de
questionários, que aconteceram com a participação
de toda a comunidade. Os envolvidos obtiveram
um significativo crescimento pessoal e profissional,
fruto do impacto sociocultural e do trabalho em
conjunto com a população da região.

Páscoa Solidária
Sete Lagoas
Com o objetivo de transmitir alegria,
carinho e partilhar solidariedade com
crianças em situação de vulnerabilidade
social do município de Sete Lagoas, o projeto
Páscoa Solidária 2017 realizou a entrega de
lembrancinhas na Casa das Crianças Santa
Terezinha.

Núcleos premiados em 2017

PROJETOS

premiados
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Durante o IV Congresso Brasileiro Engenheiros Sem Fronteiras,
foi realizada a terceira edição do Prêmio Sem Fronteiras. O
prêmio é uma forma de incentivar a troca de experiências e
ideias entre os núcleos, compartilhando alguns dos projetos
executados ao longo do último ano. Em sua última edição, mais
de 20 projetos que trouxeram impacto para a comunidade
foram enviados e avaliados pela nossa comissão, entre eles, os
destaques foram os núcleos Belo Horizonte, São Paulo e Viçosa.
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Projeto Lar dos Meninos

Permacultura no Movimento

Captação de água pluvial

Belo Horizonte | 1º lugar

São Paulo | 2º lugar

Viçosa | 3º lugar

O Lar dos Meninos São Domingos, é uma
creche que recebe crianças de 2 a 6 anos
de idade, funcionando com o apoio da
Prefeitura de Belo Horizonte, em horário
integral. Durante um encontro, em que os
Engenheiros Sem Fronteiras – Núcleo BH levou
brincadeiras interativas para as crianças, houve
a oportunidade de conhecer a diretora Anália.
Em uma conversa informal, foram relatadas as
necessidades da creche e o núcleo abraçou
a causa, de maneira a transformar o Lar dos
Meninos em uma creche ainda mais segura e
divertida. Com isto, em agosto de 2017 ocorreu
a realização do projeto, com a parceria e apoio
do CIPMOI – Curso Intensivo de preparação
de mão de obra Industrial, no qual os alunos
auxiliaram na reforma. Ela foi constituída pela
adequação do banheiro infantil, criação da
horta comum e vertical para que as crianças
e funcionários usufruissem dos próprios
alimentos plantados.

Na Região Metropolitana de São Paulo,
estima-se que o déficit habitacional
seja de mais de 600 mil domicílios, o
que corresponde a 10% do déficit total
brasileiro. Diante desse contexto, o projeto
Permacultura no Movimento tem como
objetivo empoderar jovens em situação de
vulnerabilidade social usando técnicas de
permacultura e bioconstrução, tornandoos pulverizadores do conhecimento em
suas comunidades. Em 2016, o projeto teve
como público-alvo 50 jovens participantes
da construção do Condomínio Residencial
Barra do Jacaré, na região noroeste de São
Paulo, realizada na forma de autogestão no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida
Entidades. Em 2017, foram implementados
3 projetos permaculturais de apoio a
movimentos: a agenda permacultural,
os diálogos permaculturais e as cestas
agroecológicas.

O projeto surgiu a partir da grave
crise hídrica vivida na cidade de
Viçosa, com o sonho de amenizar
esse grande problema. Ele consiste
em reutilizar a água da chuva para
fins não potáveis. Foi realizada
uma visita técnica na primeira
escola impactada pelo projeto,
Escola M. Almiro Paraíso, onde
foram instalados dois módulos
de captação com capacidade
de armazenar 200 litros cada. A
qualidade da água foi verificada
e reparos realizados. Atualmente,
o projeto iniciou a instalação de
um novo módulo, agora com
capacidade de 3250 litros, na Escola
Dr. Januário de Andrade Fontes.
Além da instalação foi realizada
uma palestra de conscientização
sobre o uso da água.

