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RESUMO:  Os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram oficialmente a 
nova agenda de desenvolvimento sustentável, intitulada “Transformando Nosso 
Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, na Cúpula de 
Desenvolvimento Sustentável, realizada na sede da ONU em Nova York, em 
setembro de 2015. Essa agenda contém 17 Objetivos Sustentável (ODS), que 
devem ser implementados por todos os países do mundo durante os próximos 15 
anos, até 2030. É extremamente importante tornar esses objetivos conhecidos pela 
população em geral, pois se não forem conhecidos, de que forma os objetivos 
podem ser alcançados? Considerando a penetração do rádio, a proposta é da Rádio 
Udesc FM Joinville, por meio de sua programação, influenciar na mudança cultural e 
na propagação de ações que atendam os ODS. Além da proposta de 
conscientização, pela rádio, pretende-se atuar na cooperativa de materiais 
recicláveis de São Bento do Sul, através do projeto de coaching e com isso tornar a 
cooperativa mais produtiva, com melhor qualidade de vida para seus cooperados. 
Apoiando a ideia da reutilização e venda de materiais descartados, a Secretaria do 
Município de São Bento do Sul apoia o projeto e cede espaço para um stand na 
EXPOAMA – feira e exposição que acontece anualmente na cidade. Para a 
participação nessa feira, os cooperados serão capacitados tanto no quesito 
atendimento, quanto no quesito de produção dos produtos. A participação na feira 
também tem como objetivo contribuir para que a comunidade possa conhecer 
formas de reutilizar/reciclar materiais estimulando a diminuição de descarte de 
resíduos no aterro sanitário. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação em tornar conhecidos os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável para aumentar o engajamento de autoridades locais e da sociedade civil 

na implementação e acompanhamento dos ODS e de colocar em prática algumas 

ações, foi o que estimulou a criação do Programa de Extensão “ Ods: 

Conscientização e Práticas. ” Nesse programa de extensão três projetos estão 

vinculados: 1) Projeto Radiofônico - que tem como objetivo elaborar programas na 

Rádio UDESC FM divulgando ações de entidades que atuam no Comitê Local, para 

estimular novas adesões; além de notícias sobre os temas dos ODS; 2) Projeto 

Coaching para cooperados - que tem como objetivo apresentar o Coaching como 

ferramenta de desenvolvimento Organizacional. 3) Lixo que não é lixo – tem como 

objetivo capacitar os cooperados para limpar e/ou transformar em novos produtos os 

materiais que foram descartados para expor e vender na Expoama (festa que 

acontece na da cidade), demonstrando a importância da reutilização/reciclagem de 

materiais – para isso, os cooperados receberão treinamento para quantificar o preço 

dos produtos, organizar o stand e atendimento ao cliente. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

O projeto na Rádio UDESC iniciou com a busca de uma identidade para o 

programa radiofônico - com a criação do nome, vinheta de abertura e encerramento 

para o programa. Houve apoio do Professor Jonatas Prateat, do curso de Design da 

Univille de Joinville – que envolveu os alunos da disciplina para a criação de uma 

campanha para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Houve seis equipes 

que apresentaram suas ideias. Foi montado um comitê de avaliação para escolher a 

melhor campanha, com representantes do Movimento “ Nós Podemos Joinville”. A 

escolha do trabalho da campanha publicitária visual também foi utilizada para o 

nome do Programa Radiofônico – “Sustentabilize-se” – que quer trazer a 

responsabilidade da sustentabilidade para todas as pessoas e não apenas para o 

governo ou empresários. Com essa campanha, mais 32 alunos conheceram os ODS 

com mais profundidade. Foi criada vinheta de abertura e encerramento e algumas 

entrevistas renderam além de divulgação de boas práticas, a adesão ao Movimento; 
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como foi o caso dos Engenheiros sem fronteiras – entidade filantrópica de caráter 

assistencial, que foi convidado a participar do programa pela forma sustentável como 

atua e pela contribuição social na cidade.  

O projeto utiliza a metodologia de uma pesquisa ação. A pesquisa-ação é um 

tipo de investigação-ação, que é um temo geral para qualquer processo que siga um 

ciclo no qual se aprimora a prática pela  oscilação sistemática entre agir no campo 

da prática e investigar a respeito dela. 

Thiollent (2005) afirma que o planejamento de uma pesquisa-ação é muito 

flexível, contrariamente a outros tipos de pesquisas e não segue uma serie de fases 

rigidamente ordenadas, pois considera que há sempre pequenas divergências entre 

as circunstâncias e a dinâmica dos pesquisadores no seu relacionamento com a 

situação investigada. 

Segundo Miguel et al. (2001), a pesquisa ação é uma pesquisa social com 

base empírica com associação em uma ação ou resolução de um problema coletivo, 

no qual os pesquisadores e os participantes da situação estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Durante todo o projeto serão pesquisadas publicações e ações de empresas 

sob o olhar dos objetivos do desenvolvimento sustentável para serem transformadas 

em pautas do programa. Além das inserções na programação da Rádio UDESC; a 

partir do mês de setembro haverá um espaço no Jornal Udesc Cidade para 

divulgação de notícias dos ODS.  

O programa de coaching na cooperativa de material reciclado está organizado 

para iniciar em agosto/2017, portanto, na data em que este artigo está sendo 

submetido, ainda não temos nenhum resultado efetivo. A Expoama também 

acontece em setembro, portanto, também ainda não temos os resultados, mas os 

cooperados já estão separando materiais que serão colocados à venda.  

Uma aluna da disciplina do curso de Engenharia de Produção – que trabalha 

com vendas, foi até a cooperativa e ministrou uma palestra falando sobre 
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atendimento a clientes. Os cooperados fizeram uma avaliação bastante favorável da 

palestra e demonstraram interesse e entusiasmo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grande aumento da produção de lixo urbano criou um novo problema 

social: o acúmulo de lixo acima da capacidade dos aterros sanitários. Reciclar é uma 

maneira de lidar com o lixo de forma a reduzir e reusar. Fazer produtos novos a 

partir de materiais usados, reduz o volume do lixo, economiza os materiais e a 

energia usada para fabricação de outros produtos. Além disso, muitas vezes as 

pessoas que trabalham com material reciclado são descriminadas, mas de que 

forma mudar isso?  

Cabe a Universidade o papel estratégico de influenciar a sociedade a adotar 

metodologias que estimulem a construção do desenvolvimento sustentável e que 

apoie a igualdade entre as pessoas.  Cabe também, aplicar a compreensão de que a 

natureza pública da universidade se confirma na proporção em que diferentes 

setores da população brasileira usufruam os resultados produzidos pela atividade 

acadêmica, o que não significa ter que, necessariamente, frequentar seus cursos 

regulares. Assim, a programação da Rádio UDESC FM Joinville contribui para que a 

população de maneira geral tenha acesso a informação sobre os ODS; além disso o 

programa de extensão, traz benefícios para a cooperativa, com a proximidade de 

alunos e professores e de capacitação para os mesmos e traz também uma 

experiência diferenciada aos alunos e bolsistas dos cursos de graduação do 

CEPLAN. 
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