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A comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo promoveu, no ano de 

2020, 388 programas e projetos de extensão relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

ODS 
Projetos e 

programas de 
extensão – 2020 

ODS 1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 61 

ODS 2 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável 

47 

ODS 3 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades 

222 

ODS 4 
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos 

261 

ODS 5 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas 

117 

ODS 6 
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos 

28 

ODS 7 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos 

14 

ODS 8 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos 

55 

ODS 9 
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

27 

ODS 10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 109 

ODS 11 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 

61 

ODS 12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 45 

ODS 13 
Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 
impactos 

24 

ODS 14 
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

22 

ODS 15 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a 
perda de biodiversidade 

28 

ODS 16 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

92 

ODS 17 
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável 

36 



 
 

 

 
Objetivo 1. 

Erradicação da Pobreza 

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 1: 

ODS 1 

Projetos e programas de extensão 61 

Estudantes graduação 23.413 

Docentes envolvidos 263 

Estudantes de pós-graduação 22.470 

TAEs 2.377 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 27.803 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 63.861 

Idosos participantes 3.694 
 

 

 

 

Objetivo 2. 

Fome Zero e Agricultura Sustentável 

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 2: 



 
 

ODS 2 

Projetos e programas de extensão 47 

Estudantes graduação 473 

Docentes envolvidos 190 

Estudantes de pós-graduação 679 

TAEs 136 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 17.787 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 42.692 

Idosos participantes 2.044 
 

 

 

Objetivo 3. 

Saúde e Bem Estar 

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 3: 

ODS 3 

Projetos e programas de extensão 222 

Estudantes graduação 4.382 

Docentes envolvidos 932 

Estudantes de pós-graduação 1.005 

TAEs 370 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 1.182.997 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 1.759.692 

Idosos participantes 19.719 
 

 



 
 

 

Objetivo 4. 

Educação de Qualidade 

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 4: 

ODS 4 

Projetos e programas de extensão 261 

Estudantes graduação 5.347 

Docentes envolvidos 1.059 

Estudantes de pós-graduação 1.092 

TAEs 259 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 50.154 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 590.835 

Idosos participantes 6.478 
 

 

 

 

 

Objetivo 5. 

Igualdade de Gênero 

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 5: 



 
 
 

ODS 5 

Projetos e programas de extensão 117 

Estudantes graduação 2.404 

Docentes envolvidos 541 

Estudantes de pós-graduação 185 

TAEs 103 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 27.691 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 66.472 

Idosos participantes 1.699 
 

 

 

Objetivo 6. 

Água Potável e Saneamento 

Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 6: 

ODS 6 

Projetos e programas de extensão 28 

Estudantes graduação 335 

Docentes envolvidos 125 

Estudantes de pós-graduação 520 

TAEs 15 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 14.422 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 25.424 

Idosos participantes 2.125 
 

 



 
 

 

Objetivo 7. 

Energia Acessível e Limpa 

Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 7: 

ODS 7 

Projetos e programas de extensão 14 

Estudantes graduação 171 

Docentes envolvidos 36 

Estudantes de pós-graduação 494 

TAEs 10 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 10.285 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 17.200 

Idosos participantes 1.625 
 

 

 

Objetivo 8. 

Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 

produtivo e o trabalho decente para todos 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 8: 

 

 



 
 

ODS 8 

Projetos e programas de extensão 55 

Estudantes graduação 1.652 

Docentes envolvidos 196 

Estudantes de pós-graduação 170 

TAEs 37 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 9.123 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 21.520 

Idosos participantes 883 
 

 

Objetivo 9. 

Indústria Inovação e Infraestrutura 

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 9: 

ODS 9 

Projetos e programas de extensão 27 

Estudantes graduação 404 

Docentes envolvidos 129 

Estudantes de pós-graduação 60 

TAEs 27 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 1.640 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 33.411 

Idosos participantes 361 
 

 



 
 

 

Objetivo 10. 

Redução das Desigualdades 

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 10: 

ODS 10 

Projetos e programas de extensão 109 

Estudantes graduação 2.528 

Docentes envolvidos 412 

Estudantes de pós-graduação 295 

TAEs 175 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 16.728 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 41.254 

Idosos participantes 1.793 
 

 

 

Objetivo 11. 

Cidades e Comunidades Sustentáveis 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 11: 

 

 



 
 

ODS 11 

Projetos e programas de extensão 61 

Estudantes graduação 1.152 

Docentes envolvidos 270 

Estudantes de pós-graduação 159 

TAEs 46 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 11.221 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 24.186 

Idosos participantes 1.434 
 

 

 

Objetivo 12. 

Consumo e Produção Responsáveis 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 12: 

ODS 12 

Projetos e programas de extensão 45 

Estudantes graduação 862 

Docentes envolvidos 131 

Estudantes de pós-graduação 120 

TAEs 54 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 8.630 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 28.387 

Idosos participantes 538 
 

 



 
 

 

Objetivo 13. 

Ação Contra a Mudança Global do Clima 

Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 13: 

ODS 13 

Projetos e programas de extensão 24 

Estudantes graduação 282 

Docentes envolvidos 113 

Estudantes de pós-graduação 558 

TAEs 21 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 12.160 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 24.955 

Idosos participantes 1.675 
 

 

 

Objetivo 14. 

Vida na Água 

Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para 

o desenvolvimento sustentável 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 14: 

 

 



 
 

ODS 14 

Projetos e programas de extensão 22 

Estudantes graduação 223 

Docentes envolvidos 93 

Estudantes de pós-graduação 63 

TAEs 6 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 1.902 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 36.343 

Idosos participantes 685 
 

 

Objetivo 15. 

Vida Terrestre 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 

deter a perda da biodiversidade 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 15: 

ODS 15 

Projetos e programas de extensão 28 

Estudantes graduação 342 

Docentes envolvidos 107 

Estudantes de pós-graduação 528 

TAEs 26 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 15.608 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 21.783 

Idosos participantes 2.341 
 

 



 
 

 

Objetivo 16. 

Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 

o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 

todos os níveis 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 16: 

ODS 16 

Projetos e programas de extensão 92 

Estudantes graduação 2.604 

Docentes envolvidos 330 

Estudantes de pós-graduação 439 

TAEs 171 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 17.427 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 142.814 

Idosos participantes 2.223 
 

 

 

Objetivo 17. 

Parcerias e Meios de Implementação 

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável 

População envolvida e atendida nos projetos e programas vinculados ao ODS 17: 



 
 

ODS 17 

Projetos e programas de extensão 36 

Estudantes graduação 22.885 

Docentes envolvidos 142 

Estudantes de pós-graduação 22.289 

TAEs 2.257 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 9.010 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 41.370 

Idosos participantes 3.466 
 

 

 

Quadro geral dos indicadores 

População envolvida e atendida nos projetos e programas da Unifesp: 

Geral 

Projetos e programas de extensão 388 

Estudantes graduação 29.489 

Docentes envolvidos 1.444 

Estudantes de pós-graduação 23.666 

TAEs 2.678 

Pessoas em situação de vulnerabilidade alvo da ação 1.189.116 

Total de pessoas atendidas pelos projetos 1.881.904 

Idosos participantes 23.580 
 


