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Cenário de pobreza

Pobreza Socioeconômico Ambiental



Brasil e Maranhão

• O Brasil é considerado como um dos países que mais concentra renda

no topo da pirâmide social.

• O Norte e o Nordeste apresentam metade da população com

percentual de pessoas vivendo com até 1/2 salário mínimo.

• o Maranhão foi uma das Unidades da Federação que apresentaram os

menores rendimentos médios, com R$ 1.287. A proporção de

trabalhadores em ocupações informais alcançou no Maranhão 65,4%

e 1 em cada 5 residentes na situação de indigência pela ótica
estritamente monetária.



Desafio Global

Erradicação da pobreza em todas as suas 

formas e dimensões, incluindo a pobreza 

extrema.



Agenda 2030 

• Ações direcionadas a acabar com a pobreza e a fome em todos os

lugares;

• Combater as desigualdades dentro e entre os países;

• Construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas;

• Proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e o

empoderamento das mulheres e meninas; e

• Assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

• 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e 169 metas.

• Estimularão a ação para os próximos anos na Universidade Estadual

do Maranhão nas áreas de importância crucial para a humanidade e

para o planeta.



17 ODS

https://www.agenciajovem.org/wp/como-criar-uma-cidade-sustentavel-e-comprometida-com-a-igualdade-de-genero/



4 Dimensões

http://www4.planalto.gov.br/ods/imagens/simbolos-e-logomarcas-ods/dimensao/image_view_fullscreen



5 Eixos

https://sc.movimentoods.org.br/os-5ps-da-sustentabilidade/



A Uema apresenta um inquestionável protagonismo 

em torno da criação e difusão do conhecimento, da 

inovação local, do desenvolvimento econômico e do 

bem-estar social.



http://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/Como-comecar-com-os-ODS-nas-Universidades_18-11-18.pdf

O que os ODS trazem para as IES?
• Aumenta a demanda de formação 

sobre os ODS
• Proporcionam uma definição 

globalmente aceita e compreendida do 
conceito de universidade responsável

• Oferecem uma estrutura para 
demonstrar o impacto causado

• Apoiam a colaboração com novos 
sócios tanto externos como internos

O que trazem as IES para os ODS?
• Proporcionam soluções, conhecimento e 

ideias inovadoras para os ODS
• Formam os atuais e os futuros executores 

e responsáveis de implementar os ODS
• Servem de modelo sobre como apoiar, 

adotar e implementar os ODS na 
governança, nas políticas de gestão e na 
cultura

• Desenvolvem lideranças intersetoriais 
que orientam os ODS



Contribuição das universidades aos ODS

http://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/Como-comecar-com-os-ODS-nas-Universidades_18-11-18.pdf



Objetivos do Plano UEMA_2030

• Desenvolver a cultura institucional de sustentabilidade na Universidade

Estadual do Maranhão, por meio da aplicação e cumprimento da Agenda

2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

• Envolver todas as dimensões, setores e atores da UEMA na inclusão da

Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos

processos institucionais.



Objetivos do Plano UEMA_2030

• Elaborar proposta de colaboração e cooperação interligada com a

sociedade na geração de soluções.

• Criar ações estratégicas para a adoção dos ODS na Universidade

Estadual do Maranhão no enfrentamento da condição de pobreza e

solucionar os desafios do desenvolvimento sustentável.



PLANO DE AÇÃO UEMA_2030

N. Ações Prazo Final

1 Plano de divulgação Institucional da Agenda 2030 e os ODS Mar 2021

2 Instauração da Comissão de Sustentabilidade para a implantação dos ODS na UEMA Mar 2021

3 Criação da plataforma ODS Abr 2021

4 Elaboração do programa de capacitação em ODS Maio 2021

5 Lançamento do primeiro módulo do Curso Iniciação ODS Maio 2021

6 Criação do Fórum ODS com participação ativa da sociedade civil e organizada Jun 2021

7 Diagnóstico e análise dos projetos, dos programas, das ações e dos eventos alinhados com a Agenda 2030 Jun 2021

8 Abertura de Edital de Incentivo a práticas de divulgação e aceleração dos ODS Jul 2021

9 Disponibilizar assessoria especializada na aceleração do alcance dos ODS na difusão do conhecimento pelo

Pacto Global, no meio empresarial, dos Órgãos Oficiais, das IES e das ONGs

Jul 2021

10 Debate sobre processo conceitual e alinhamento de ações aos ODS setorial para o atendimento da metodologia

do Ranking de Impacto 2021

Set  2021

11 Avaliação dos dados e documentos desenvolvidos pelos setores da Uema aplicados aos ODS Set  2021

12 Elaboração de relatório de compilação dos resultados obtidos do levantamento dos dados referentes aos ODS Out 2021

13 Cadastro da Uema no Ranking de Impacto 2021 (ano base 2019) Nov 2021

14 Eventos para a disseminação e aceleração dos ODS integrando a Semana Acadêmica 2021 Dez 2021

15 Premiação ODS nas melhores iniciativas setoriais e individuais Dez 2021 e Dez 2022

16 Alinhamento das normas e regulamentos da UEMA com a Agenda 2030 e os ODS Dez 2021

17 Incentivar e promover oportunidades para que todos os setores que obtenham resultados de aplicação de ODS

em suas atividades e projetos

Mar 2022

Eixo I - Planejamento e execução institucional



PLANO DE AÇÃO UEMA_2030

N. Ações Prazo Final

1 Propor Regulamentações Estaduais para alcançar a educação de qualidade inclusiva e igualitária associada ao

ODS 4

Out 2021

2 Associação com Instituições Locais, outras IES e Governo a favor da disseminação e aceleração dos ODS Dez 2021

3 Produção de informação aplicada a realidade maranhense para implementação dos ODS (ODS Fácil) Fev 2022

4 Ampliação de parcerias institucionais regionais, nacionais e internacionais, na difusão do conhecimento sobre

ODS, e na procura por soluções inovadoras

Março 2022

5 Estimular o desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais, Redes, StartUps, Empresas Junior, Ligas e

Observatórios no desenvolvimento de produtos tecnológicos atrativos ao setor produtivo

Abr 2022

6 Estabelecimento da cooperação com outros estados, principalmente os limítrofes, como é o caso do Piauí, que já

constituiu parceria com Gabinete Regional do PNUD

Jun 2022

7 Estabelecimento da cooperação os municípios que possuem Campi da Uema Jul 2022

8 Participação em eventos externos para a partilha de experiências institucionais referente à aplicação dos ODS Dez 2022

EIXO II - Regional (contribuições e parcerias)



PLANO DE AÇÃO UEMA_2030

N. Ações Prazo Final

1 Participação das redes nacionais e internacionais existentes sobre ODS Jan 2022

2 Participar dos rankings e premiações nacionais e internacionais (Prémio ODS, Prémio Soluções Inovadoras, THE,

SDSN Good Practices, UNDP COUNTRY PLATFORMS, Pacto Global, entre outros)

Dez 2022

3 Incentivar e contribuir para o engajamento de municípios maranhenses para a adoção dos ODS Ago 2022

4 Participação em Grupos de Pesquisa Internacionais, Cooperação Global, Intercâmbio e promoção da

internacionalização, apoiando a atuação da ARI/Uema

Set 2022

5 Participação em eventos internacionais para a socialização das experiencias obtidas a partir do trabalho com os ODS Out 2022

6 Criação do Laboratório de ODS (SDGLab) (iniciativa de múltiplas partes interessadas em contribuir para a

implementação dos ODS) integrado a Rede de Laboratórios de Aceleradores do PNUD

Out 2022

7 Estreitar parcerias com Órgãos e Plataformas Internacionais para o engajamento e o fomento de projetos

internacionais

Nov 2022

8 Parceria com ARI, NUCLIN e NAU para a transformação do Site Oficial da UEMA, internacionalizando-o, e dotando-o

de acessibilidade para todos.

Nov 2022

EIXO III – Nacional e Internacional (participação e reconhecimento)



COLABORAÇÃO E MUDANÇA DE ATITUDES

• Missão da nossa instituição

• Cooperação Setorial

• Sensibilizando, conscientizando e culturalizando a Uema para os 

ODS

• Um novo olhar para a nossa instituição, na perspectiva planetária

• “Que ninguém fique para trás”!



Contatos: 
Ariadne Enes Rocha. Email: ariadnerocha@professor.uema.br
Claudia Costa. Email: claudiacosta@prog.uema.br

!
ods@uema.br


