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Sem formalidades e convidando
você a embarcar na onda do
desenvolvimento sustentável

através da hasteg  
 

lhes daremos algumas ideias de
ações para alcançar os OBJETIVOS

DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, em sua prática de

extensão universitária.

OLÁ!

#EMBAREQUENESSAONDA,

Coord. do Núcleo de Responsabilidade 
Social e Acessibilidade
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#embarquenessaonda

Conhecendo os ODS 

Sugestões por objetivos
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1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas
as suas formas, em todos os lugares.
2.  Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome,
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva,
e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos.
5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas.
6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e
manejo sustentável da água e saneamento para todos.
7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia
barata, confiável, sustentável e renovável para todos.
8. Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover
o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.
9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização inclusiva e sustentável, e
fomentar a inovação.

LHA NÓS AQUI!
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10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades
dentro dos países e entre eles.
11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.
12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de
produção e de consumo sustentáveis.
13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas
urgentes para combater a mudança climática e seus
impactos.
14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos
oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável.
15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da Terra e deter a perda da
biodiversidade.
16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades
pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os
níveis.
17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios
de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.

LHA NÓS AQUI!
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campanhas do roupas usadas; 
participação em projetos “adote uma criança” com ajuda e
acompanhamento mensal;  
participação e/ou promoção de mutirões de melhorias
básicas em comunidades;
capacitar as pessoas para a sua profissionalização;
ofertar cursos de empreendedorismo;
doar alimentos, objetos e outros bens descartáveis.
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PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos

refeições a pessoas em situação de rua;
entrega de cestas básicas;
construção de hortas comunitárias;
campanhas de conscientização sobre desperdício em geral;
ensinar famílias a aproveitarem melhor os alimentos, evitando o
desperdício;
estimular a agricultura familiar e comunitária de subsistência;
fazer campanha sobre alimentação saudável



caminhadas e corridas em grupo; 
gincanas com as crianças; 
palestras e oficinas sobre prevenção de diversas doenças;
campanhas de doação de sangue e medula óssea; 
práticas coletivas de exercício ao ar livre;
campanha de amamentação;
campanhas vacinais
realizar palestras de prevenção a acidentes domésticos.

PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos

arrecadação de material e uniforme escolar; 
oferecimento de cursos e conhecimento técnico, formação e/ou
participação como voluntário em cursinhos comunitários;
aulas gratuitas de reforço escolar; 
engajamento em campanhas “adote um aluno” com ajuda e
acompanhamento mensal; 
oferecimento de cursos para professores da rede pública; 
arrecadação de livros e promover a campanha “Leitor do Mês”; 
contação de histórias; 
atividades educativas lúdicas. 
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sensibilização da população a respeito da origem da água, os
processos de tratamento e distribuição, e destinação final depois
de usada; 
promover permanentemente debate sobre o consumo consciente
da água;
preservar ou revitalizar todo o sistema hídrico (rios e nascentes).
arrecadação e envio de água potável para vítimas de catástrofes
naturais. 

campanhas de conscientização e estímulo à denúncia de
violência doméstica; 
apoio e voluntariado em projetos para mulheres
cursos de artesanato;
oficinas e palestras sobre saúde da mulher;
 feira ou bazar com a venda de produtos de mulheres da
comunidade;
promoção de aulas de defesa pessoal para mulheres.

PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos
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Palestras e oficinas sobre educação financeira;
aulas sobre conceitos básicos de empreendedorismo;
fomentar feiras e bazares com artesãos e pequenos produtores;
promoção de cursos que gerem possíveis fontes de renda;
palestras sobre direito do trabalhador;
Promover concursos internos em locais que estimulem o debate e a
sensibilização individual sobre o desenvolvimento sustentável e a
importância da colaboração de cada um;
ajudar na inclusão da Pessoa com Deficiência – PcD no mercado de
trabalho.

campanhas internas e externas sobre uso consciente de
energia;
apoio a projetos de pesquisa sobre energia limpa;
promover concursos internos ou locais que estimulem o debate;
sensibilização sobre meio ambiente e a importância do papel
de cada um.

PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos
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doar alimentos, roupas e outros bens para a população pobre.
mutirões de limpeza e melhoria de praças, praias e outros espaços
públicos;
construção de horta comunitária;
aulas de alfabetização para adultos.
inclusão do idoso nas tecnologias.
ensino de LIBRAS ao surdo e aos profissionais em geral.

promover gincanas , feiras de ciência e inovação;
doar equipamentos tecnológicos para escolas públicas ou
projetos sociais.

PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos

realizar campanhas sobre trânsito seguro nas escolas;
promover a cidadania nas comunidades;
implementação de coleta seletiva na empresa;
fomentar a proteção do patrimônio cultural do município
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https://fundacaotelefonicavivo.org.br/projetos/aula-digital/


palestras sobre consumo consciente;
campanha de substituição do copo plástico por canecas;
oficinas de aproveitamento de materiais recicláveis. 
ensinar ler rótulos dos alimentos, principalmente escolhendo os
alimentos com menos sódio, gordura totais e saturadas,
carboidratos e outros elementos que em excesso são nocivos a
saúde;
promover oficinas de aproveitamento de materiais para
confecção de artesanato;
divulgar e ensinar as leis ambientais ( Código Florestal, PNRS,
PNRH).

teatro para as crianças sobre a importância de cuidar do planeta;
gincana sobre reciclagem;
plantar árvores nas áreas rurais e urbanas;
realizar campanhas contra as queimadas.
caminhada ecológica

PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos
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campanha sobre destinar corretamente o óleo de cozinha;
campanha com donos de bares na orla marítima sobre descarte
de resíduos sólidos;
campanha com ribeirinhos sobre poluição de mananciais.

plantar árvores nas beiras dos rios;
realizar campanhas sobre a importância da Biodiversidade;
promoção de trilha ecológica;
plantação e/ou distribuição de mudas; 
promoção de uma “pedalada ambiental”;
implementação de horta comunitária.

PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos
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https://voluntariadoempresarial.com.br/sugestao-de-acao-pedal-ambiental/


realizar atividades de prevenção à violência contra crianças e
adolescentes;
realizar campanhas de sensibilização e combate à violência
doméstica, abuso sexual e tráfico humano;
realizar Juizados Mirins e outras ações de Educação para as
Leis;
realizar palestras de prevenção ao uso de álcool e outras
drogas;
divulgar a Lei Maria da Penha;
promoção de esportes com crianças e jovens de baixa renda;
campanha de paz no trânsito.

buscar parcerias para implementação de grandes projetos de
melhoria de qualidade de vida à uma população.

PORPORPOR
SUGESTÕESSUGESTÕESObjetivosObjetivos
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"NENHUM
PROBLEMA PODE
SER RESOLVIDO
PELO MESMO
ESTADO DE
CONSCIÊNCIA QUE
O CRIOU."

ALBERT EINSTEIN


