Superintendência de Gestão Ambiental
da Universidade de São Paulo

IV Mostra
Ecofalante USP e a
Agenda 2030
Manual do participante

2021

Sumário
Apresentação

3

Histórico

4

Passo-a-passo

5

Informações adicionais

7

Apresentação
Em dezembro de 2018 foi firmado o Acordo de Cooperação Técnico
Educacional entre a Ecofalante e a Universidade de São Paulo, via
Superintendência de Gestão Ambiental (SGA/USP) e no interesse da PróReitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Como parte do acordo, destacam-se as atividades da Mostra USP e a Agenda
2030, evento que procura estimular a reflexão sobre os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (figura 1), um plano de ação
definido pela Organização das Nações Unidas e adotado por seus 193
Estados-Membros. O objetivo da Mostra é difundir conhecimentos por meio da
veiculação de conteúdos audiovisuais disponibilizadas pela Ecofalante,
acompanhada da realização de debates, webinários e atividades educativas,
em que a Universidade discute com a comunidade interna e externa
importantes temas sobre a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental,
social e econômica, mostrando para a sociedade o comprometimento da
universidade pública e de qualidade.
O evento compõe parte da programação da Mostra Ecofalante de Cinema, o
mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas
socioambientais.

Figura 1

Agenda 2030
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Histórico
A Mostra Ecofalante USP e a Agenda 2030 teve início em 2018 compondo
parte da programação da 7ª Mostra Ecofalante de Cinema. Desde então, já
foram realizadas mais de 60 sessões em 26 unidades da USP.
Em 2020, a 9ª Mostra Ecofalante de Cinema e a III Mostra Ecofalante USP e a
Agenda 2030 foram realizadas, pela primeira vez, virtualmente com a exibição
de filmes por streaming e a realização de webinários¹.

2018

2019

2020

20 filmes
11 unidades
5 cidades

16 filmes
15 unidades
7 cidades

15 filmes
6 webinários
48 cidades

Para facilitar o entendimento da execução da Mostra, apresentaremos a seguir
um "passo-a-passo" com perguntas e respostas que orientam o planejamento
e realização de webinários como parte da programação da IV Mostra
Ecofalante USP e a Agenda 2030

¹ Disponíveis em: <https://www.youtube.com/channel/UCI3fdMlPaplGpjhG8HWfCoQ>
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Passo-a-passo
COMO OCORRERÁ A IV MOSTRA?
A IV Mostra Ecofalante USP e a Agenda 2030 está programada para ocorrer
virtualmente entre os dias 11 de Agosto e 14 de Setembro em consonância
com a 10ª Mostra Ecofalante de Cinema.
Os filmes que guiarão os debates ficarão disponíveis no site da Ecofalante² por
um determinado período de tempo conforme a programação da 10ª Mostra.

O QUE PRECISO PARA ORGANIZAR A IV MOSTRA NA
MINHA UNIDADE E/OU GRUPO DE PESQUISA?
Em primeiro lugar, é importante que seja indicado uma pessoa ou uma equipe
que ficará responsável pela organização.
A organização deverá selecionar um filme, convidar especialistas para o
debate e planejar a transmissão do webinário.

COMO ESCOLHER O FILME?
A lista de filmes está organizada por "tema/ODS" e para cada filme está
disponível a sinopse e trailer. Escolha aquele de interesse de sua unidade e/ou
grupo de pesquisa.
Você poderá indicar um loga-metragem ou uma sequência de curtasmetragens.

² Site da Ecofalante <https://ecofalante.org.br/>
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Passo-a-passo
COMO ORGANIZAR O WEBINÁRIO?
A programação fica a critério do organizador e podem ser convidados
educadores, ambientalistas, cineastas, produtores, documentaristas ou outras
pessoas que possam contribuir para o aprofundamento das reflexões, a partir
do relato de suas experiências pessoais ou profissionais. Para enriquecer a
conversa, é importante estimular a participação do público por meio de
perguntas e depoimentos ou outras atividades dinâmicas.
A transmissão do webinário deve ser aberta ao público e gratuita.
Atente-se as datas em que o filme escolhido estará disponível! É
recomendável realizar o debate após o período de exibição do filme.

COMO FAÇO PARA MOBILIZAR O PÚBLICO E
DIVULGAR A MOSTRA?
A pessoa ou equipe responsável deverá utilizar material de divulgação digital,
produzido pelo espaço exibidor, contendo as logomarcas da SGA/USP, PróReitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e da 10ª Mostra
Ecofalante de Cinema Ambiental. É recomendável também ampla divulgação
em variados veículos de comunicação, tais como jornais e TVs locais, rádios
comunitárias, sites na internet, redes sociais, entre outros.
A equipe técnica da SGA/USP fornecerá as orientações necessárias para a
execução da IV Mostra, a logomarca em meio digital, assim como estará à
disposição para outros esclarecimentos.
A SGA/USP também fará a divulgação nos perfis das redes sociais e sites a
ela associados.

Informações
adicionais
CONTATOS
Superintendência de Gestão Ambiental da USP
Site: http://www.sga.usp.br/
E-mail: ecofalanteusp@usp.br
Instagram: @sgausp
Facebook: @uspambiental / @sgaribeiraopreto
Ecofalante
Site: https://ecofalante.org.br/
Instagram: @mostraecofalante

EQUIPE
Fernanda da Rocha Brando Fernandez
Jefferson Assis Pereira
Laura Detore Develey
Leonardo Ricco Medeiros
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