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Responsável: O curso está sendo produzido pelo Sustentarea, um Núcleo de Apoio às
Atividades de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, formado por uma
equipe interdisciplinar de diferentes áreas de atuação como: Nutrição, Gastronomia,
Biologia, Geografia, Farmácia, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados,
Antropologia, Ciências Sociais, entre outros. O Sutentarea há dez anos atua no âmbito
da Educação Alimentar e Nutricional, visando informar e discutir alimentação saudável
e sustentável pautado no conhecimento científico, a fim de fundamentar mudanças
positivas nos hábitos alimentares e de vida das pessoas e instituições. Em 2022, o
Sustentarea, em parceria com a Escola de Comunicação e Artes da USP, lançará o
curso gratuito online "Multiplica ODS - conectando sistemas alimentares aos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável", destinado a alunos de graduação e pós-graduação
de todo país, com apoio da Pró Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade.
Ementa: O curso tem o objetivo de promover a formação transdisciplinar de
universitários para a promoção de ações locais que contribuam para o alcance dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas conexões com os sistemas
alimentares, nos campi da USP e fora deles.
Objetivos específicos:
●
●

●
●
●
●
●

Compreender o histórico do desenvolvimento sustentável (Eco-92, Rio+20,
Objetivos do Milênio, Agenda 2030);
Compreender a relação entre sustentabilidade, ODS, e suas relações com a
alimentação e o sistema alimentar (cadeia de produção de alimentos, ambientes
alimentares, consumo, e seus respectivos impactos na saúde, meio ambiente e
sociedade);
Compreender as dimensões dos ODS (social, ambiental e econômica);
Identificar os diferentes ODS e o seu papel nas ações de sustentabilidade
relacionadas a alimentação dentro das universidades e fora delas;
Subsidiar reflexões e discussões sobre a Agenda 2030 e os ODS;
Compreender como uma agenda global pode ser adaptada para o âmbito local,
de acordo com o contexto e as possibilidades de cada território;
Propor ações cotidianas que gerem mudanças sustentáveis nos sistemas
alimentares dentro das comunidades que frequentam.

Para alcançar os objetivos propostos o curso será dividido em 5 segmentos: introdução,
dimensão ambiental, dimensão social, dimensão econômica, encerramento.
●

●

●

Introdução: Onde abordaremos temas norteadores sobre a sustentabilidade,
indo desde o surgimento do conceito até a criação da agenda 2030 e dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também vamos abarcar a questão
do tripé da sustentabilidade através do conceito do “SDG Wedding Cake”,
elaborado pelo Stockholm Resilience Center.
Dimensão Ambiental: O que é a dimensão ambiental da sustentabilidade;
Quais ODS estão vinculados a dimensão ambiental; Avanços e retrocessos dos
ODS da dimensão ambiental no Brasil; Estudo de caso.
Dimensão Social: O que é a dimensão social da sustentabilidade; Quais ODS
estão vinculados a dimensão social; Avanços e retrocessos dos ODS da
dimensão social no Brasil; Estudo de caso.

●

●

Dimensão Econômica: O que é a dimensão econômica da sustentabilidade;
Quais ODS estão vinculados a dimensão econômica; Avanços e retrocessos dos
ODS da dimensão econômica no Brasil; Estudo de caso.
Encerramento: Retrospectiva dos principais tópicos abordados nos segmentos
anteriores; ODS 17 e sua particularidade no Brasil; Estudo de Caso.

Para atingir todos os tópicos determinados, o conteúdo programático contará com
vídeos elaborados especialmente para o curso; uma apostila de aprofundamento dos
tópicos vistos nos vídeos; podcast; artigos e demais materiais sobre a temática.
Inscrição: O curso terá duração de dois meses, as atividades iniciarão em junho indo
até agosto de 2022. A matrícula do curso começará no meio de maio. Para obter o
certificado do curso os alunos deverão se inscrever através da plataforma APOLO da
USP e cumprir pelo menos 85% das atividades propostas.
Público-alvo: O curso é voltado a alunos de graduação e de pós-graduação de
qualquer universidade brasileira ou estrangeira, que desejem saber mais sobre os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sistemas alimentares.
Local de Inscrição:
As inscrições são gratuitas e ocorrerão por meio de um formulário online disponibilizado
no
site
APOLO
da
USP
( https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=60400261&cod_edicao=22
001&numseqofeedi=1) e nas redes sociais do Sustentarea:
Instagram: https://www.instagram.com/sustentarea/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sustentarea/

