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CITAÇÃO: Moreno Pires, S. and Mapar, M., (2020). EUSTEPs Students’ teaching module. 
Homework 1 for Unit 3: “Sustainability features at your university”. 

 
 

Trabalho de Casa 1- Características da Sustentabilidade na sua Universidade 

 

Objetivo 

Identificar características relacionadas com sustentabilidade no campus da sua Universidade e 

sugerir soluções para promover a sustentabilidade na mesma, também deve identificar a relação 

entre a Universidade e os ODS 

Nota: Áreas do campus podem incluir:  

 

- Planejamento e administração: (ex: registos e outras atividades)  

- Operacional (ex: áreas de estudo, bibliotecas, etc)  

- Académico/ investigação (ex: Ensino, materiais educacionais, trabalhos de casa, projetos 

e o seu desenvolvimento, etc)   

Data de entrega 

........................... 

Instruções 

 

Passo 1- Escolha o seu grupo de trabalho. Cada grupo deve incluir 2 (dois) ou 3 (três) 

alunos. Utilize a tabela em anexo para escrever os nomes na coluna “Membros 

do Grupo”. 

 

Passo 2- Escolha uma área específica do campus da sua Universidade que irá analisar 

(bem como a sua localização no campus) e escreve na tabela, na célula “Área 

do Campus”.  

 

Passo 3- Com os seus colegas de grupos, encontre dois (2) exemplos de características 

de sustentabilidade atuais/esperadas (ex: atividades que não utilizem papel) em cada 

dimensão de sustentabilidade (ambiente, social, economia, instituição) e escreva na 

coluna “Característica de Sustentabilidade”. 

 

Nota 1: Em cada dimensão, deverá encontrar uma característica atual (que esteja 

atualmente a ser implementada na área escolhida) e uma esperada (que não 

esteja a ser aplicada na área selecionada ainda, porém pode ser considerada no 

futuro). Especifique, selecionando (✓) na coluna “Estado”. 
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Nota 2: Recolha as características de sustentabilidade através do site da 

Universidade, sem precisar de realizar uma visita de campo. 

. 

Passo 4- Determine a dimensão de sustentabilidade relevante de cada característica 

selecionando (✓) na respetiva coluna. Anote o motivo pelo qual especificou 

determinada dimensão (ou dimensões) para cada característica. A justificação 

deve ser sucinta, precisa e clara. 

 

Nota: Se as características selecionadas abarcarem mais de uma dimensão de 

sustentabilidade, por favor especifique selecionado (✓) na coluna “Dimensão de 

Sustentabilidade relevante” e justifique na coluna subsequente.   

 

Instruções 

Passo 5- Ligue as características de sustentabilidade com os 17 ODS. Para cada 

característica selecionada, por favor especifique 1 (um) ou 2 (dois) ODS que sejam mais 

relevantes para a mesma. Escreva apenas o número do ODS relevante na tabela (ex: 

ODS4).  

 

Passo 6- Para cada característica esperada, proponha uma solução sustentável para 

mostrar que deve ser considerada/aplicada na universidade no future. Exponha a solução 

na coluna “Solução Sustentável”. A solução deve ser sucinta, precisa e clara. 

 

 

Nota: Elaborar as soluções apenas para as características esperadas (não para as 

características atuais). 
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Membros do grupo  

Nome da Instituição e 

Área do Campus 
 

Característica de 

Sustentabilidade 

Estado Dimensão de Sustentabilidade Relevante Razões para a 

dimensão(ões) 

selecionada(s) 

Número de 

ODS 

relevante 

Solução Sustentável 
(apenas para características 

esperadas) Atual Esperado Social Ambiente Economia Instituição 
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