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Julia Muniz

Estudante de Publicidade e
Propaganda no último
semestre e Tatuadora.

Lara
Albuquerque

Estudante de Jornalismo no

6° semestre e Produtora

cultural de eventos.

Equipe
Conheça as idealizadoras do
projeto!



Já pensou em poder  vestir qualquer tipo de roupa,
de todas as cores, tamanhos, modelos e ainda ajudar
o meio ambiente? O projeto Guarda-roupa coletivo e
Lavanderia comunitária idealiza uma sociedade cujas
palavra-chaves é o compartilhamento e cuidado
consigo, com o outro e com a natureza.

Guarda-roupa coletivo e
Lavanderia Comunitária.

Bem-vindo ao
projeto!



Objetivos de
desenvolvimento
S  U  S  T  E  N  T  Á  V  E  L

12.5
Até 2030, reduzir substancialmente
a geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e

reuso



Proposta

Visando o ODS 12 que fala sobre assegurar padrões
de produção e consumo responsável, nossa
proposta é trazer a conscientização coletiva por meio
de redes sociais, eventos e um projeto prático do
guarda-roupa coletivo e uma lavanderia comunitária.
Nossa ideia é que sejam feitas instalações de
guarda-roupas coletivos e lavanderias que possam
ser usado pela comunidade universitária que possua
alguma vulnerabilidade social.



Conscientização
coletiva a partir do
consumo responsável 

Objetivo
Geral



Objetivos Específicos 

Incentivar

Incentivar a
coletividade, o reuso,
a redução e a
reciclagem.

Adotar

Adotar práticas
sustentáveis de
consumo

Garantir

Garantir que os alunos das universidades
tenham acesso às informações
relevantes sobre desenvolvimento
sustentável, coletividade e garantir o
acesso  aos diferentes tipos de roupas de
acordo com suas necessidade.

Reduzir

Reduzir o consumo
desenfrado de moda



Público-Alvo

- Pessoas que se interessam
pela causa
 

- Alunos de universidades
parceiras
 

 

 



Como funciona?
Pensando em uma comparação para nos basearmos, os guardas-roupas coletivos
funcionariam na mesma lógica da biblioteca da UNIFOR. Os alunos, professores e
profissionais veiculados à faculdade, teriam que apresentar suas identificações nas
entradas, preencher termos de responsabilidade e concordar com prazos de
devolução das peças de roupas.
 
O aluno/profissional que quiser contribuir deixando roupas ou usufruir
alugando-as, faz um pequeno cadastro no local.  A quantidade máxima de
aluguel por roupas são 02 (duas) peças.
 
A higienização das roupas ficará na responsabilidade do aluno  enquanto o mesmo
tivee responsável, mas semanalmente as roupas seriam levadas para a lavanderia da
instituição. 
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Instagram

@pjconsumocoletiv
o

Site

Projeto Consumo
Coletivo

Facebook

Projeto Consumo Coletivo



Inicialmente, buscaríamos
patrocínios da prefeitura de
Fortaleza e do Governo do Ceará
e empresas privadas, como a
Unifor, para doar os móveis que
ficariam as roupas e a partir disso
calcular o que seria necessário
para os próximos passos, como a
contratação de novos
funcionários e o projeto da
lavanderia.

Custos



Obrigada!
:)




