Junte-se ao SDSN
Os benefícios da associação
Por que ingressar na SDSN?
Nossa missão é acelerar resoluções práticas de problemas para o desenvolvimento
sustentável, incluindo a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
em nível local, nacional e escalas globais.
Para isso, estamos construindo uma rede global de universidades, centros de pesquisa e outras
instituições de ensino focadas em:
•
•
•
•

Fornecer e mobilizar apoio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
Promoção de soluções práticas e perspectivas de longo prazo para o desenvolvimento
sustentável;
Promover educação e pesquisa de alta qualidade colaborando para o desenvolvimento
sustentável;
Apoiar os governos na compreensão e correspondência dos desafios para o
desenvolvimento sustentável.

Ao ingressar na SDSN, você ingressará em uma singular rede global de solucionadores de
problemas e contribuirá com soluções práticas para o desenvolvimento sustentável e a Agenda
2030. A associação à SDSN é gratuita.

O que podemos fazer juntos?
Trabalhamos com nossos membros em quatro conjuntos de Atividades:
Resolução local, nacional e regional de problemas para o desenvolvimento sustentável
Juntos, promoveremos soluções práticas para os desafios mais desafiadores do
desenvolvimento sustentável:
•

Participar das redes nacionais e regionais da SDSN: Os membros da SDSN podem
participar de um ou mais redes nacionais ou regionais da SDSN, dependendo de seus
interesses e áreas de atividade. A participação ativa nessas redes permitirá que os
membros da SDSN proponham e participem da implementação de soluções, iniciativas
de educação e treinamento (incluindo acesso a material educacional on-line), pesquisa
conjunta e trabalho político com os governos.

•

Participe das Iniciativas de Soluções da SDSN: Os membros da SDSN são convidados a
participar da implementação das Iniciativas de Soluções da SDSN. Muitas iniciativas já
estão em andamento; outros serão lançados em um futuro próximo.

•

Buscar captação conjunta de recursos: Os membros da SDSN estão melhor
posicionados para mobilizar recursos localmente e internacionalmente por meio do
reconhecimento da marca SDSN e oportunidades adicionais de networking. A equipe
da SDSN apoiará as organizações membros na mobilização de recursos para Iniciativas
de Soluções, redes nacionais ou regionais da SDSN e outros esforços feitos sob a
bandeira da SDSN.

Acelerando a solução prática de problemas para o
desenvolvimento sustentável
Iniciativas educacionais para o desenvolvimento sustentável
A iniciativa de educação on-line da SDSN, a SDG Academy, está treinando o maior grupo de
estudantes de desenvolvimento sustentável de todos os tempos através dos Cursos Online
Abertos e Massivos (Massive Open Online Courses - MOOCs).
•

Projetar e compartilhar materiais e cursos educacionais on-line: Todos os membros
da SDSN são convidados a usar os recursos on-line desenvolvidos pela SDSN e seus
membros. Os membros do Comitê Consultivo Acadêmico da SDSN também ajudarão a
moldar a estratégia da rede para educação on-line, com o objetivo de, eventualmente,
criar uma universidade on-line para o desenvolvimento sustentável.

•

Compartilhar soluções de ensino para o desenvolvimento sustentável: A SDSN busca
identificar as melhores práticas, os principais atores e promover a difusão de boas
práticas. Para esse fim, lançamos pesquisas sobre iniciativas de ensino sobre
desenvolvimento sustentável realizadas ou planejadas pelos membros da SDSN. Os
resultados da pesquisa são divulgados a todos os membros da SDSN.

•

Parceria com o consórcio Mestrado de Prática de Desenvolvimento (Master of
Development Practice - MDP): O consórcio MDP é pioneiro na educação integrada
para o desenvolvimento sustentável nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
A SDSN e os membros interessados farão uma parceria com o MDP para fortalecer e
ampliar a educação integrada para o desenvolvimento sustentável.

Pesquisa e Comunicação Aplicada ao Desenvolvimento Sustentável
A solução de problemas para o desenvolvimento sustentável exigirá mais pesquisas e uma
melhor aplicação.
•

Interaja com redes temáticas da SDSN: Os membros da SDSN são convidados a
contribuir ativamente para as redes temáticas da SDSN. Isso fornecerá acesso a
especialistas e oportunidades líderes mundiais para ajudar a moldar o trabalho técnico
da SDSN.

•

Participar da Conferência Internacional anual sobre Desenvolvimento Sustentável: A
Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável da SDSN é realizada em
Nova York todo mês de setembro, na Assembléia Geral da ONU, e mostra os principais
trabalhos acadêmicos e programáticos sobre desenvolvimento sustentável. Embora o
evento seja gratuito para estudantes, profissionais e professores das instituições

membros do SDSN recebem grandes descontos. Os membros do SDSN também são os
primeiros a ouvir sobre pedidos de resumos e atualizações de programas.
•

Envolver-se com a mídia: A SDSN e seus membros são regularmente abordados pelos
meios de comunicação para fornecer contribuições e pontos de vista sobre o
desenvolvimento sustentável. Trabalhamos com membros da SDSN para mostrar seu
trabalho.

•

Postar no blog do SDSN: o site do SDSN apresenta um blog onde são discutidas
questões oportunas relacionadas ao desenvolvimento sustentável em um formato
breve, em estilo de ensaio, com suporte de recursos visuais. Os membros da SDSN são
convidados a enviar matérias aos responsáveis para publicação. A Secretaria realiza a
aprovação editorial e supervisão de todas as postagens do blog. Devido a um grande
volume de envios, talvez não possamos postar todos os envios.

Discussões globais sobre desenvolvimento sustentável
A SDSN está profundamente engajada nas discussões globais sobre a implementação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, suas metas e indicadores. Apoiaremos o
envolvimento dos membros nesses importantes debates nos níveis global, regional e nacional.
•

Envolver-se com a SDSN global por meio da Assembléia do SDSN: Todo membro da
SDSN nomeará um representante sênior para fazer parte da Assembléia da SDSN, que
se reunirá duas vezes por ano por teleconferência e/ou reuniões virtuais. Através da
participação na Assembléia da SDSN, os membros receberão atualizações regulares
sobre a SDSN e terão a oportunidade de fornecer feedback sobre a estratégia e os
serviços oferecidos pela SDSN.

•

Contribuir com as publicações da SDSN: Os membros recebem publicações da SDSN
com antecedência e podem enviar comentários, perguntas e recomendações.

•

Intercâmbio com outros membros da SDSN via Mobilize: A SDSN lançou uma
plataforma de comunicação on-line para que todos os membros do SDSN participem
de discussões, busquem conselhos e troquem conhecimento de maneira informal.

•

Trabalhar com jovens da SDSN: A SDSN Jovem é a divisão global de jovens da SDSN e
eles trabalham para ampliar a tremenda energia e capacidade dos jovens na geração
de adesão mais ampla aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os jovens (de
18 a 30 anos) das organizações membros da SDSN são convidados a participar e
desempenhar papéis de liderança nessa organização.

Quem pode participar do SDSN?
A filiação está aberta a universidades (e departamentos/centros dos mesmos), centros de
pesquisa, organizações da sociedade civil e outros centros de conhecimento que possuem
profundo conhecimento técnico em desenvolvimento sustentável. Além de demonstrar um
forte histórico de projetos, ensino e/ou pesquisa relacionados ao desenvolvimento
sustentável, os possíveis membros devem compartilhar os objetivos da SDSN e estar
preparados para contribuir ativamente. Você também pode revisar o Estatuto Social dos
Membros da SDSN para obter informações mais detalhadas.

A SDSN está comprometida em trabalhar com empresas que contribuem para o design e
implementação de Iniciativas de Soluções, participando de redes temáticas e contribuindo com
as redes nacionais e regionais da SDSN. Empresas interessadas podem se tornar Parceiros de
Negócios da SDSN.
As empresas interessadas em trabalhar com a SDSN são convidadas a entrar em contato com a
nossa Secretaria em info@unsdsn.org.

Como sua organização pode se filiar à SDSN?
A inscrição para a filiação na SDSN é simples e grátis! Basta preencher o formulário de
inscrição on-line (disponível em inglês, francês, português, russo e espanhol) e submeter.
Nosso Comitê Executivo analisa as solicitações trimestralmente.
www.unsdsn.org/join-the-sdsn

