
Um projeto de pesquisa internacional financiado pelo Fundo de 
Pesquisa para Desafios Globais (GCRF) explorando o papel que as 

universidades podem desempenhar na abordagem da crise climática 

www.climate-uni.com 

Visão Geral do Projeto 

As mudanças climáticas são 
amplamente reconhecidas como o 
desafio global mais crítico de nossa era. 
Mas seus diversos efeitos são sentidos 
com maior intensidade nas 
comunidades mais pobres do mundo. 
Para evitar impactos devastadores, o 
mundo precisa de ações urgentes nas 
próximas décadas, com mudanças 
radicais até 2050. 

O ensino superior tem um papel crucial a 
desempenhar na resposta à crise 
climática, não apenas através da 
realização de pesquisas, mas também 
através do ensino, envolvimento da 
comunidade e conscientização pública.
Este projeto visa fortalecer a contribuição 
das universidades para a abordagem das 
causas e impactos das mudanças 
climáticas em contextos de baixa renda.
Ele se concentra em quatro países: Brasil, 
Fiji, Quênia e Moçambique, cada qual está 
se mobilizando para desenvolver políticas 
e ações para enfrentar os impactos 
prejudiciais da mudança climática. Ao 
fazer isso, o projeto contribui para a tarefa 
mais ampla de compreender o papel da 
educação no alcance do conjunto 
completo dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Onde trabalhamos 

Nossos Parceiros 

University College London (UCL), Reino Unido 
Investigador Principal: Prof. Dr. Tristan McCowan 
Universidade de Passo Fundo (UPF), Brasil  
Coordenadora no país:  Prof. Dr. Luciana Brandli 
Universidade do Pacífico Sul (USP), Fiji | Coordenadora no país: Prof. 
Dr Rosiana Lagi 
Universidade Kenyatta, Quênia Coordenadora no país: Prof. Dr Jackline 
Nyerere 
Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique 
Coordenador no país: Prof. Dr. Patrício Langa 
Associação das Universidades do Commonwealth (ACU) | Alex Wright 

Para detalhes completos sobre nossa equipe, incluindo Co-Investigadores, 
Pesquisadores Associados, Conselho Consultivo e Consultores dos países, 
visite:www.climate-uni.com/teams 

 

Como as universidades impactam as 
ações e as ideias sobre as mudanças 

climáticas no sul global?



Objetivos do Projeto 
O projeto tem quatro 
objetivos principais: 

• Apoiar a ação local sobre
mudanças climáticas no
Brasil, Fiji, Quênia e
Moçambique por meio da
criação de grupos de
pesquisa-ação participativa
nas universidades
• Avaliar a cobertura
existente do tópico das
mudanças climáticas nos
currículos, na pesquisa e nas
atividades de extensão das
universidades nos quatro
países
• Contribuir para a teoria e
compreensão do impacto do 
ensino superior nas 
mudanças climáticas e no 
desenvolvimento sustentável 
• Construir e fortalecer as
redes universitárias
nacionais, regionais e globais
e o intercâmbio de
conhecimento sobre
mudanças climáticas

Impacto Planejado 
Este projeto visa trazer 

benefícios para comunidades 
em quatro países de baixa e 

média renda por meio do 
aumento das contribuições 

das universidades na 
abordagem das mudanças 

climáticas. Em colaboração 
com outras redes, a ACU 
coordenará eventos com 

partes interessadas e 
formuladores de políticas 

internacionais. 

 Pacotes de Trabalho 

Organização líder da pesquisa: University College 
London, Departamento de Educação, Prática e Sociedade. Financiado pelo órgão de Pesquisa e Inovação do Reino Unido - 
UKRI como parte do Fundo de Pesquisa para Desafios Globais (GCRF). Referência da concessão ES/T005130/11. Fevereiro de 
2020-Janeiro de 2023 

   Saiba mais: www.climate-uni.com 
   Twitter: @ClimateUniv 
   Contato: Janaina Mazutti, UPF 

 climateubr@gmail.com 
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Construção de uma teoria 

sobre o impacto da 

universidade 

- Revisão sistemática global

- Mapeamento teórico das vias

de impacto 

- Sinergias entre os ODS
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Sistema de ensino superior 

- Revisão de literatura

nacional 
- Análise de políticas

- Questionário nas instituições

de ensino superior 
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Universidades como agentes 

de mudança 

- Grupos de Pesquisa-Ação

Participativa 
- Implementação de

intervenções

- Avaliação das intervenções
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Compartilhamento global 

do conhecimento 

- Intercâmbio de

conhecimento entre 

instituições 
- Divulgação pública

- Construção de redes  de

contato nacionais e globais




