
 

 

Projetos selecionados pela Comissão de Seleção e Avaliação do Edital 01/2020 - ODSONU             
(1º Edital de Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão ligadas aos objetivos de              
desenvolvimento Sustentável da ONU).  

 

A contribuição das instituições de ensino superior (ies) para a localização da agenda dos ODS               
na cidade de são paulo 

 

A importância da educação financeira e a igualdade de gênero, para o trabalho decente e               
crescimento econômico perene 

 

A internet como um instrumento de informação na prevenção da exposição a chumbo e seus               
efeitos à saúde – projeto piloto 

 

Água e solo na agricultura sustentável 

 

Aplicação de metodologia e diretrizes de infovis para saúde na visualização dos indicadores do              
ODS3 por gestores municipais de saúde 

 

Aplicativo de interação e formação educacional para dispositivo móvel: temamián 

 

Atlas Molecular da Sustentabilidade: química, sustentabilidade e cidadania 

 

Capacitação de docentes de escolas públicas em educação a distância com suporte em             
ambientes digitais de aprendizagem acessados via internet 

 

Capacitação e desenvolvimento profissional de educadores sociais e intervenção         
interprofissional com crianças e adolescentes 

 

Caracterização morfológica urbana e análise dos fatores condicionantes da caminhabilidade          
nas zonas de influência das estações de transporte de massa 

 

CoCriança: projetando através do olhar da criança na periferia  

 

Comida que sustenta: podcast que aproxima saberes tradicionais de idosas aos avanços            
científicos na área de alimentação e sustentabilidade 



 

 

Conhecendo o corpo dos animais com modelos 3D: uma inovação educacional para melhorar o              
ensino da biologia nas escolas públicas 

 

Construção de website “regiões hidrográficas de são carlos: uso e ocupação da terra" 

 

Contribuições do Instituto de Biociências da USP para os objetivos do desenvolvimento            
sustentável 

 

Desfrutando 

 

Domingo de solo 

 

Eco makers: rumo a sociedade 5.0 

 

Eco na prática: caminhos para cidades humanas e sustentáveis 

 

Ecossistema digital de inovação e de negócios circulares e sustentáveis com o desenvolvimento             
de competências para a sustentabilidade 

 

Educação em saúde nos transtornos alimentares: o uso de materiais educativos como            
ferramentas de promoção e reabilitação da saúde e bem-estar. 
 

Educação para Sustentabilidade: oficinas interdisciplinares 

 
Educação popular digital para a cidadania em tempos de pandemia 

 
Empreendedorismo de Impacto Social a partir das Indústrias Culturais e Criativas (EISICC) 

 

Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável: uma agenda conjunta para o alcance dos           
ODS 

 

Ensinando por experimentação: criação de plataforma e disponibilização, para uso          
compartilhado, de kits educativos experimentais em contexto de pandemia 

 



 

Estratégias educativas para abordagem dos transtornos psicóticos: promoção de saúde mental           
e prevenção de recaídas 

 

Experiências da atenção primária em saúde no SUS: invenção e resistência em tempos de              
pandemia 

 

Exposição virtual do jardim da FEUSP: articulando arte, ciência e educação de qualidade 

 

Huka Katu - a FORP/USP no Xingu 

 

Independência e empoderamento nos cuidados com a voz: Teleducação como estratégia para            
a prevenção de patologias laríngeas 

 

Iniciativa Sábados Azuis - aprimoramento da comunicação digital 

 

IO-USPeople na fronteira da vida no oceano 

 

Lei 11.645/08 e formação de professores escolas regulares: histórias de povos indígenas pelos             
livros didáticos produzidos para escolas diferenciadas 

 
Mapeamento da agricultura orgânica familiar no extremo sul da cidade de São Paulo 

 
Meliponicultura Sustentável e Ciência Cidadã 

 
Mundo melhor: podcast da Agenda 2030 

 
O canteiro como escola: recursos didáticos para a formação profissional de estudantes do             
ensino médio em tecnologias construtivas de baixo carbono 

 
O uso de recursos educativos no estímulo de estilo de vida saudável na pandemia por pessoas                
com doenças crônicas produzidos e equipe interprofissional 

 
Painel ODS6_são paulo: Avaliação e acompanhamento das metas da Agenda 2030 

 
Passeio virtual no mundo submarino - dos trópicos ao polo sul 

 
Periferia Livr@: fortalecendo a produção, discussão e o consumo de literatura nas bordas de              
SP 



 

 
Poluição do ar e a infância 

 
Portal de Jogos e Brincadeiras do Projeto Crianças do CRUSP: ampliando direitos por uma              
educação de qualidade 

 
Produção de ferramenta educativa: impressão do Guia de Aves do Monumento Nacional            
Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos 

 
Produzindo vídeos sobre temas sociocientíficos controversos para a educação de crianças e            
jovens: fomentando a reflexão, participação e engajamento 

 
Programa de Educação Alimentar – integrando ciência, escola e saúde: diagnóstico de            
conhecimentos e práticas alimentares voltadas à saúde e prevenção 

 
Programa para Refugiados – curso de língua portuguesa e cultura brasileira 

 
Projeto Alfabeta – Redução da desigualdade por meio da alfabetização 

 
Projeto Desenvolver: Liderança e ambiente de trabalho seguro 

 
Projeto Kairós: desenvolvendo ações sustentáveis no Acampamento Capão das Antas (São           
Carlos, SP) 

 
Projeto nós propomos! cidadania e inovação na educação geográfica: melhorando a qualidade            
do ensino. 

 
Psicologia e povos indígenas: parcerias para a promoção do bem-viver 

 
Reaproveitamento de resíduos da agroindústria do açaí para melhoramento das condições de            
moradia de populações periféricas no interior do Pará 

 
Rede de Meliponicultura e Ciência Cidadã 

 
Relatos de experiências científico-pedagógicas com a educação física cultural: reflexão sobre a            
prática e produção de recursos didáticos 
 

Seu filho escuta bem?: aplicativo para acompanhamento do desenvolvimento da audição e            
linguagem em crianças de 0 a 1 ano 

 
Territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Estado de SP –            
Assistência Técnica à Comissão para ODS do Governo do Estado 



 

 
Tradução coletiva entre mulheres: práticas políticas e pedagógicas 

 
UAIFAI: monetização lúdica de cidades criativas na plataforma "Sharing Notes" 

 
Uso da tecnologia da informação para implementação de consultório didático familiar em            
escolas de comunidades carentes: estudo de caso na comunidade V 

 


