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MVP DECADE OF ACTION

1. SOBRE O YOUTH ACTION HUB E O YAH CURITIBA

O Youth Action Hub (YAH) é uma iniciativa global, com impacto local, presente em
mais de 37 países e ligado às Nações Unidas (UNCTAD), que tem como objetivo apoiar
a implementação do Desenvolvimento Sustentável no Brasil e no Mundo por meio do
protagonismo jovem.1

No Brasil, desde 2019, o projeto busca fomentar a transição para um “mindset
sustentável" da juventude brasileira por meio da conscientização sobre a Agenda 2030
e a criação de soluções sustentáveis, tendo impactado direta e indiretamente, até
então, mais de 15 mil pessoas.

Em Curitiba , contamos com uma equipe de 24 jovens profissionais e acadêmicos,2

de 18 a 30 anos, multidisciplinar e com experiência em diversos setores na temática
sustentabilidade que voluntariamente se empenham para alcançar o propósito do Youth
Action Hub no Brasil. Também temos a mentoria e apoio de “advisors” que possuem ao
menos 5 anos de experiência em sustentabilidade e temas correlatos.

2 Nosso instagram: @yah.cwb
1 Mais informações: https://unctad.org/en/Pages/Youth-Network.aspx

https://unctad.org/en/Pages/Youth-Network.aspx


2. SOBRE O DECADE OF ACTION (DOA)

2.1O que é?

O Decade of Action (DOA) é um programa que visa a conscientização e
formação de jovens lideranças universitárias acerca do Desenvolvimento Sustentável
para a implementação da Agenda 2030 no Paraná.

2.2MVP Decade Of Action (DOA)

O MVP Decade of Action (MVP-DOA) é o programa piloto do programa Decade
of Action (DOA) que visa a conscientização e formação de jovens lideranças das 7
universidades estaduais do Paraná acerca do Desenvolvimento Sustentável para a
implementação da Agenda 2030 no estado. Em seu produto viável mínimo (MVP),
busca testar, com um número reduzido de alunos e universidades, a viabilidade do
programa Decade of Action (DOA) que deverá acontecer, oficialmente, no primeiro
semestre de 2021.

O MVP Decade of Action (MVP-DOA) está sendo realizado para validar algumas

hipóteses levantadas pela equipe do Youth Action Hub Curitiba referentes ao programa

Decade of Action (DOA), tais como: i) interesse na temática abordada pelo curso; ii)

qualidade, eficiência e aceitabilidade do conteúdo fornecido e do formato que é

oferecido; evitando assim, riscos e imprevistos no lançamento oficial do programa que

deverá acontecer no primeiro semestre de 2021.

2.3Etapas do MVP DOA

Curso Inteligência Sustentável

● A primeira etapa do MVP Decade of Action terá como objetivo a conscientização

dos alunos em questões relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável;

● Para isso, será disponibilizado um curso EAD 100% gratuito, de 5h/ aula,

chamado “Inteligência Sustentável”, que terá 4 módulos, gravados e criados pelo

YAH e diversos outros parceiros do setor privado, público, academia e

sociedade civil, e que abordará temas como: a origem da sustentabilidade;



Agenda 2030 e os 17 ODS; Implementação da Agenda 2030 no Brasil; e

aplicação da sustentabilidade no dia-a-dia;

● O curso será disponibilizado pela equipe do YAH após a cerimônia de

lançamento do MVP na plataforma do Google Classroom;

Capacitação “Ferramentas de Impacto”

● A segunda etapa do MVP Decade of Action busca capacitar os alunos para

criarem soluções sustentáveis e se tornarem lideranças públicas ou

empresariais sensíveis ao Desenvolvimento Sustentável;

● Para isso, os alunos participarão de capacitações, online e ao vivo, chamadas

“Ferramentas de Impacto”, que buscarão fornecer habilidades para criação de

soluções sustentáveis. Durante este momento, os embaixadores deverão

escolher uma formação/ trilha (empreendedorismo de impacto socioambiental

ou políticas públicas por meio da prática legislativa) para serem capacitados;

● Assim, durante uma semana os alunos serão capacitados por nossos parceiros

em aulas online (Instituto Legado - Track de Empreendedorismo de Impacto ou

ALEP - Track de Políticas Públicas) em sua track de escolha.

● Além disso, os alunos também de ambas as tracks terão aula sobre liderança,

Storytelling e Pitch;

Desafio ODS

● Por fim, os alunos terão de testar seus novos conhecimentos em um evento

estilo Hackathon, chamado Desafio ODS, criando soluções (de

empreendedorismo de impacto ou projetos de lei) para desafios regionais que

serão levantados pelo YAH, UNESPAR e UEM.

● No total, 5 desafios irão ser propostos com base nas necessidades e contexto

regional de onde os campus se encontram;

● Para isso, inicialmente os alunos irão participar de um encontro online de

sensibilização sobre o problema que o desafio busca resolver, ministrado por um

especialista na temática - cada desafio será ministrado por um palestrante

diferente;



● Logo em seguida os alunos poderão decidir se formarão equipes ou buscarão

desenvolver uma solução sozinhos;

● Em sequência, os alunos terão o prazo de uma semana para desenvolver e

submeter no email do YAH um projeto de empreendimento de impacto ou

política pública como resposta ao desafio apresentado, junto a um vídeo de no

máximo 5 minutos de pitch explicando o mesmo;

● Durante todo este tempo, os alunos terão acesso a mentores e especialista nas

temáticas das trilhas para oferecerem suporte na criação das soluções;

● Por fim, as soluções vencedoras serão divulgadas na cerimônia de

encerramento do MVP, finalizando as atividades do MVP-DOA;

● Todas as atividades referentes ao Desafio ODS serão realizadas na plataforma

Discord.

O programa será realizado 100% on-line, na plataforma Google Classroom,

Google Meet e Discord.

2.4Cronograma

Data Atividades

28 de setembro Divulgação das inscrições

1 de outubro Fim das inscrições e início da seleção dos
participantes

3 de outubro Divulgação dos selecionados

4 de outubro Cerimônia de lançamento do MVP (19hrs às
20hrs) e liberação do curso Inteligência

Sustentável

27 a 29 de outubro Capacitação Track Políticas Públicas (19hrs)

25 a 31 de outubro Capacitação Track Emp. Impacto

Divulgação em breve Capacitação em Liderança

Divulgação em breve Capacitação em Storytelling e Pitch



1 de novembro Desafio ODS (sensibilização) - divulgação do
horário em breve

7 de novembro Submissão das soluções

11 de novembro Cerimônia de encerramento e resultados
(19hrs às 20hrs)

2.5Como participar

Para participar do Projeto piloto (MVP) do Universidade 2030 e do Líderes ODS
com a UNESPAR e UEM o aluno deve:

● Estar devidamente matriculado e cursando graduação na UNESPAR ou
UEM;

● Ter entre 18 e 30 anos completos no momento da inscrição;
● Disponibilidade para participar nas atividades e encontros do Programa

entre os dia 04 de outubro e 11 de novembro;
● Comprometimento com a participação no projeto;
● Interesse em pautas relacionadas à sustentabilidade ambiental, social e

econômica;
● Acesso a internet e aparelho compatível para utilização das plataformas

google meet, google classroom e Discord.

O Youth Action Hub está comprometido com a diversidade e aceita candidaturas
de todos os candidatos qualificados, sem distinção de curso, área de conhecimento,
raça, cor, sexo, nacionalidade, religião, deficiência, orientação sexual e identidade de
gênero.

As inscrições para o Decade of Action (DOA) deverão ser feitas por meio
do formulário disponível neste link.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN_ADyXeSpZzYBDyoK8hX7Yc44Op1c8dVVtEpiDG4_D1kjlg/viewform?usp=sf_link


2.6Benefícios de participar

● Formação completa sobre o tema "sustentabilidade", um dos assuntos de maior

presença nas pautas do mercado de trabalho da atualidade;

● Capacitação para aplicação prática de tópicos relacionados a sustentabilidade e

estruturação de negócios de impacto;

● Prioridade no processo seletivo para se tornarem embaixadores ODS durante a

versão final do Decade of Action em 2021;

● Certificado de 30 horas complementares para os estudantes que completarem

todas as etapas.

Curitiba, 28 de setembro de 2021

_______________________

Coordenador Geral YAH Curitiba

Matheus F. I. Falasco

_______________________

Líder do Programa DOA

Amanda A. Cavali


