Programa de Gestão e Educação para a Sustentabilidade
GES
Pró Reitoria de Extensão
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios
Universidade Federal de São Paulo
Coordenação Geral: Profa. Dra. Liége Mariel Petroni

Gestão e Educação para a Sustentabilidade (GES)
Programa da Pró Reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP, criado em outubro/2012.
Congrega docentes, alunos, especialistas e profissionais de diversas áreas para a realização
de estudos, pesquisas e ações junto à comunidade em prol da sustentabilidade.
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Nossa Essência
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Missão

ser um Programa de excelência
em gestão e educação para a
sustentabilidade, sendo
reconhecido nacional e
internacionalmente.

Gerar e disseminar conhecimento,
pesquisa e ações para a promoção
da sustentabilidade de forma
participativa, para um mundo
mais justo, ético e igualitário.

Valores
COMPROMETIMENTO – Compromissos assumidos com responsabilidade e excelência
ÉTICA – Transparência em nossas relações e ações
RESPEITO – De geração em geração, valorizando todas as formas de vida
PROATIVIDADE – Pensando “fora da caixa”, nos movemos em busca de soluções sustentáveis
TIME – Juntos por um único objetivo: construir um mundo melhor!

O que buscamos?
Objetivo:
Promover a sensibilização, a mobilização e a conscientização dos conceitos do
desenvolvimento sustentável a partir do Campus Osasco da Unifesp e da sociedade do
Município de Osasco.

Resultados Esperados:
Iniciação científica dos alunos no contexto do GES
Parceria com campis da Unifesp e outras Instituições de Pesquisa e Ensino
Envolvimento do Campus Osasco com a comunidade local
Atividades acadêmicas com os diversos tipos de stakeholders
Educação pautada em valores éticos e de cidadania

Nossa Estratégia
Nucleação com campi da UNIFESP e
outras Instituições de Ensino e
Pesquisa, Organizações do Primeiro,
Segundo e Terceiro Setor
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Sustentabilidade: conceito-base de nossos projetos.
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Sustentabilidade: temas priorizados para atuação do GES.
Foco Temático de nossos Projetos
Gestão de Negócios
Sustentáveis

Analisar de que forma as organizações contemplam nas suas estratégias a
sustentabilidade e, quais práticas sustentáveis adotadas;
Diagnosticar as práticas empreendedoras e de inovação sustentáveis;
Analisar como se dá o processo de inclusão de pessoas portadoras de deficiência
física junto ao mercado de trabalho;
Descrever quais os tipos de gestão existentes nestas organizações, a partir dos
modelos descritos por PETRONI et al. (2012)

Gestão de Resíduos
Sólidos

Analisar e descrever a gestão de resíduos sólidos no Município de Osasco (São Paulo),
como estratégia de promoção à sustentabilidade, inclusão social, cidadania e
contribuição para as políticas públicas
Promover o Projeto Mulher Catadora. Beleza que Transforma junto à sociedade

Consumo Sustentável

Mapear e analisar o comportamento e o perfil do consumidor sustentável, assim
como descrever os fatores que influenciam a mudança deste comportamento.

Educação para a
Sustentabilidade

Contribuir para o entendimento e a consolidação dos conceitos preconizados pela
Educação para a Sustentabilidade no âmbito da Universidade e de sua comunidade
local, por meio de ações educativas, priorizando o papel ativo da aprendizagem
coletiva e da potencialização do desenvolvimento cognitivo-afetivo, pautado no
diálogo contínuo, no qual se oportunizam a construção e circulação do saber e das
relações interpessoais.

Eventos realizados pelo GES

Participação em iniciativas voluntárias do GES

Participação do GES em eventos externos

GES: Ajudando a construir um mundo melhor!

http://www.unifesp.br/campus/osa2/extensao/progr
amas/gestao-e-educacao-para-a-sustentabilidade
http://gesunifesp.wix.com/home
(11) 5576 4848 ramal 5692
Av. Angélica, 100, Jardim das Flores – Osasco/SP

