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1 INSTITUCIONAL

1.1 O que é o Youth Action Hub?

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.

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.

Atualmente a iniciativa está presente na cidade de Curitiba e passa por processo de expansão

para São Paulo e Rio de Janeiro.

1.2 O que fazemos?

O Youth Action Hub (YAH) ajuda a implementar o Desenvolvimento Sustentável por meio da

conscientização e a fomentação da criação de soluções sustentáveis.

1.3 Por que fazemos o que fazemos?

Para que todas as futuras gerações sejam capazes de suprir suas próprias necessidades e ter

a oportunidade de uma vida com dignidade, precisamos de uma transição para uma sociedade

mais sustentável, pautada pelo equilíbrio entre questões sociais, ambientais e econômicas.

Isso só acontecerá se os próximos cidadãos e líderes adquirirem um "mindset sustentável", que

se resume em conhecer o que é o Desenvolvimento Sustentável e assumir uma posição ativa
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na criação de soluções para sua implementação. Assim, o YAH existe para garantir que as

atuais gerações possam adquirir um “mindset sustentável''.

1.4 Nossa Equipe

Contamos com uma equipe de jovens profissionais e acadêmicos, 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 - Curitiba.

Também temos a mentoria e apoio de “advisors” que possuem ao menos 5 anos de experiência

em sustentabilidade e temas correlatos.

Nome Função no YAH CV ou Linkedin

Amanda A. Cavali Lider do programa Decade of

Action

https://www.linkedin.com/in/ama

nda-ampessan-cavali/

Matheus F. I. Falasco Coordenador do YAH Curitiba https://www.linkedin.com/in/mat

heus-f-i-falasco-ab9850141/

Beatriz Assad Membro do DOA https://www.linkedin.com/in/beat

riz-marques-assad-03569a14b/

Gabriela Maia Membro do DOA https://www.linkedin.com/in/gabr

iela-nmaia/

Dayane Borges Membro do DOA https://www.linkedin.com/in/day

ane-borges-db/

Ana Fontanelli Membro do DOA https://www.linkedin.com/in/ana-

carla-fontanelli-490b1014b/
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Mayra Souza Advisor https://www.linkedin.com/in/may

ra-tavares-gil-de-souza-24aba9

143

Santiago Martin Gallo
A. Dupuy de Lôme

Advisor https://www.linkedin.com/in/sant

iago-martin-gallo-a-dupuy-de-l%

C3%B4me-133106a8/

Caroline Cavet Advisor https://www.linkedin.com/in/caro

linecavet

Fabiano Fanhani Advisor https://www.linkedin.com/in/fabi

anocfanhani/
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2  MVP DECADE OF ACTION

2.1 O que

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.

2.2 Por que

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. Desta forma, as seguintes hipóteses serão avaliadas:

2.2.1 Hipóteses a serem avaliadas

Hipóteses Indicadores Coleta

Os alunos das UEs querem

aprender sobre o

Desenvolvimento

Sustentável, Agenda 2030 e

lifestyle sustentável

- Número de inscritos no MVP - Formulário de

inscrição
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Os alunos das UEs irão

gostar do conteúdo do curso

e de como ele é oferecido

- Número de alunos que

terminaram o curso na data

estipulada

- 95% das notas de feedback

acima de 7

- Menos de 5% que

participaram dos alunos

reclamando de algo

relacionado ao formato do

oferecimento das aulas

- Nenhum feedback de alunos

informando que não

conseguiram acessar a

plataforma por falta de

tecnologia ou de internet

- 50% dos participantes do

MVP inscritos novamente na

versão final do DOA em 2022

- Formulário de

Feedback

- Pesquisa ex

post com os

participantes

do MVP

Os alunos das UEs irão

adquirir um mindset mais

sustentável

- 50% dos jovens que

participaram do IS

reportaram que passaram a

ter hábitos mais sustentáveis;

- 90% dos jovens que

participaram do IS

reportaram que passaram a

ter uma visão diferente da

natureza e da importância de

sua preservação

- Pesquisa ex

post com os

participantes

do MVP

(enviar a

pesquisa por

email/whats)

- Formulário de

feedback
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- 90% dos jovens que

participaram do IS

reportaram que se sentem

seguros para explicar o que é

desenvolvimento sustentável

e Agenda 2030;

Os alunos das UEs tem

interesse em criar soluções

sustentáveis

- 90% das equipes submeteram

soluções no Desafio ODS

- N/A

Após o Ferramentas de

Impacto, os alunos estarão

suficientemente prontos para

criar soluções

- 50% das soluções do Desafio

ODS possuem ótima

qualidade e possibilidade de

implementação

- 90% dos jovens que

passaram pelo MVP se

sentem capazes de criarem

políticas públicas ou

empreendimentos de impacto

- Feedback dos

jurados

- Formulário de

Feedback

Os alunos das UEs irão se

tornar lideranças locais para

a Agenda 2030, promovendo

eventos, projetos, iniciativas

ou semelhantes

- 20% dos jovens que

passaram pelo MVP atuam de

forma ativa na implementação

ou execução de iniciativas

relacionadas à

sustentabilidade ou a

políticas, ou ao

empreendedorismo de

impacto;

- Pesquisa ex

post com os

participantes

do MVP

(enviar a

pesquisa por

email/whats)
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2.3 Como

Para isso, o MVP Decade of Action (MVP-DOA) terá três principais etapas:

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

Storytelling e Pitch;

● Desafío 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.
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2.4 Quando

2.4.1 Cronograma das atividades

Data Atividades

27 de Setembro Divulgação das inscrições

1 de Outubro Fim das inscrições e início seleção dos

escolhidos

3 de Outubro Divulgação dos selecionados

4 de Outubro Cerimônia de lançamento do MVP e

liberação do curso Inteligência Sustentável

25 de Outubro Capacitações Ferramentas de Impacto

(empreendedorismo e PP)

1 de Novembro Desafío ODS

7 de Novembro Submissão das soluções

11 de Novembro Cerimônia de encerramento e resultados

2.4.1.1 Cronograma das atividades detalhado

Atividade Datas/ horários

Cerimônia de lançamento 04 de outubro das 19hrs às 20hrs
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Lançamento M1 IS 04 a 10 de outubro

Lançamento M2 IS 11 a 17 de outubro

Lançamento M3 e  M4 18 a 24 de outubro

Capacitação Track Políticas Públicas 27 a 29 de outubro as 19 hrs

Capacitação Track Emp. Impacto 25 a 31 de outubro

Capacitação em Liderança A definir

Capacitação em Storytelling e Pitch A definir

Sensibilização Desafio ODS 1 de novembro das 19hrs às 20hrs (pode
sofrer alterações)

Cerimônia de encerramento 11 de novembro das 19hrs às 20hrs

2.5 Quem

2.5.1 Publico Alvo

O YAH Curitiba tem como público alvo alunos dos seguintes campus da UNESPAR e UEM para

participarem do MVP Decade of Action (MVP-DOA):

Universidade Região Campus Curso

UNESPAR Norte Apucarana Todos

Noroeste Paranavaí
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Grande Curitiba Curitiba I,
Curitiba II

Litoral Paranaguá

Centro e Centro
Sul

Campo Mourão

Centro e Centro
Sul

União da Vitória

UEM Noroeste

Maringá (Sede)

Cidade Gaúcha
(campus do
Arenito)

Cianorte

Goioerê

Umuarama

Ivaiporã

2.5.1.1  Requisitos para inscrição

● 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.

2.5.1.2 Beneficios
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● 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.

2.5.2 Equipe Realizadora

O MVP-DOA será realizado e gerenciado pela equipe do Youth Action Hub - Curitiba que está

organizado na seguinte conjuntura:

Squad Integrantes

Conteúdo e Metodologia Beatriz Assad
Gabriela Maia
Matheus Falasco

Operacional Dayane Borges
Mariane Padilha

Parcerias Amanda Cavali
Matheus Falasco
Ana Fontanelli

Comunicação e relacionamento Romário Shun

2.5.3 Parceiros

Parceiro Tipo de apoio
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Instituto Legado Desenvolvimento e oferecimento da track de
empreendedorismo de impacto

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná Desenvolvimento e oferecimento da track de
políticas públicas

UNESPAR Divulgação e conexão com os alunos

UEM Divulgação e conexão com os alunos

2.6 Quanto

2.6.1 Custos

O MVP-DOA não possui custos substantivos. Entretanto, cabe informar de antemão que o

programa final do DOA em 2022, tem orçamento definido e só será realizado mediante a

captação de recursos.

2.6.2 Resultados Esperados

● Ter até 200 alunos inscritos no processo seletivo;

● Ter boa parte das hipóteses validadas;
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3. PERSPECTIVAS EDIÇÃO FINAL DO DOA EM 2022

Caso o MVP-DOA tenha um resultado significativamente positivo e o orçamento estipulado

para a versão final seja captado, estima-se que o DOA acontecerá no primeiro semestre de

2022 junto a todas as sete universidades estaduais.

Importante informar que, a versão final do DOA, apesar de possuir o mesmo racional do MVP,

possivelmente será diferente em termos de robustez das capacitações e pós-eventos.

Curitiba, 27 de setembro de 2021

_______________________

Coordenador Geral

Matheus F. I. Falasco

_______________________

Líder do Programa DOA

Amanda A. Cavali
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