
RELATO DAS AÇÕES 
SIGNATÁRIOS

Secal





Qual atividade foi realizada?
Trote Solidário

Quando atividade foi realizada e qual foi a duração?
No primeiro semestre de 2018 (foi feito de forma institucional e 
contínuo)

Quais os ODS trabalhados?
Foram trabalhados os pontos 2, 3,4, 10, 11 e 16

Quantas pessoas foram impactadas – número por público
Alunos: 150
Professores: 20
Comunidade: pessoas



Fotos de alguns trotes solidários















Qual atividade foi realizada?
Cursos de extensão sobre temas profissionais
Quando atividade foi realizada e qual foi a duração?
As atividades foram realizadas de fevereiro a junho de 2018
Quais os ODS trabalhados?
4,8,9 e 16
Quantas pessoas foram impactadas – número por público – (Ex: 
número de alunos, números de professores, número de pessoas 
da comunidade, etc)
125 participantes entre alunos e pessoas da comunidade

A atividade foi realizada em parceria com outra instituição? Em 
caso positivo, qual?
A atividade foi realizada pela Secal



Fotos dos cursos de extensão









Qual atividade foi realizada?
10 Palestras sobre temas transversais e Direitos Humanos
Quando atividade foi realizada e qual foi a duração?
As atividades foram realizadas de fevereiro a junho de 2018
Quais os ODS trabalhados?
Todos os 17 pontos
Quantas pessoas foram impactadas – número por público – (Ex: 
número de alunos, números de professores, número de pessoas 
da comunidade, etc)
740 pessoas entre comunidade e alunos
A atividade foi realizada em parceria com outra instituição? Em 
caso positivo, qual?
Foi uma realização da Secal



Fotos das palestras







Qual atividade foi realizada?
Palestra Empresas Privadas e Agenda 2030 da ONU - Inovação e 
Sustentabilidade
Para os acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis 
Quando atividade foi realizada e qual foi a duração?
Maio de 2018
Quais os ODS trabalhados?
6,7 e do 12 ao 15
Quantas pessoas foram impactadas – número por público – (Ex: 
número de alunos, números de professores, número de pessoas 
da comunidade, etc)
265 participantes
A atividade foi realizada em parceria com outra instituição? Em 
caso positivo, qual?
PRME Brazil



Fotos das palestras







Atividades práticas com alunos e sobre Cidadania
Cine debate: A mulher na sociedade brasileira
47 alunos 
Mesa redonda: Mentiras e verdades sobre as fakenews
41 alunos 
Oficina A - Bandido bom é Bandido Morto: A Mídia e os Enquadramentos dos Crimes 
Cotidianos
24 alunos 
Edição de vídeos com personagens mulheres
12 alunos 
Cobertura Jornalística da Semana da Cidadania
30 alunos 
° Competição Interna de Fotografias da Secal (tema Cidadania)
46 alunos ouvintes
15 alunos inscritos



Fotos das palestras






