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Informação PRP 221/2020 
 

São Paulo, 02 de dezembro de 2020. 
 
 

Assunto: Resultado do Edital de Apoio a Projetos de 
Pesquisa que apresentem aderência aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 4, 5, 10 ou 16 da ONU - 

Agenda 2030 
 
As 60 propostas recebidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa para o Edital de Apoio a 

Projetos de Pesquisa que apresentem aderência aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 4, 5, 10 ou 16 da ONU - Agenda 2030 (Portaria PRP 778/2020) foram 

avaliadas por uma comissão composta por docentes USP quanto à sua adequação à 

finalidade do Edital, e conforme os critérios estabelecidos no seu item 4. 

As propostas contempladas receberão valor total ou parcial ao que foi solicitado, até o 

limite de recursos disponíveis para o Edital (R$200.000,00), e estão listadas a seguir. 

Conforme disposto no item 2 do Edital, até 60 dias após o encerramento do prazo para 

execução do projeto, o coordenador deverá apresentar um relatório, detalhando sua 

contribuição para a implementação dos ODS, ou para facilitar implementação de políticas 

públicas a eles relacionadas.  

 

Unidade Título do Projeto Coordenador 

EACH 
Democracia e participação política de mulheres: análise sobre as 
políticas partidárias para a paridade de gênero no Brasil Vivian Urquidi 

EE 

Adaptação transcultural e validação da versão brasileira do 'Ageism 
Survey' para avaliação de ageísmo no apoio à implementação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável 

Renata Eloah de Lucena Ferretti-
Rebustini 

EEL 
Tecnologias Emergentes e Disruptivas no Ensino Superior: 
Determinantes para uma Universidade do Futuro Eduardo Ferro dos Santos 

ESALQ Inovação legislativa no ordenamento jurídico brasileiro 
Andrés Felipe Thiago Selingardi 
Guardia 
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ESALQ 
Generosidade na Restauração: Porque a restauração não pode ser 
neutra 

Pedro Henrique Santin 
Brancalion 

FAU 

A produção de infraestruturas no Brasil e as Concessões e Parcerias 
Público-Privadas (PPP's): análise da implementação dos projetos e 
seus impactos na redução das desigualdades Maria Beatriz Cruz Rufino 

FE 

A produção de recursos tecnológicos livres de apoio à 
alfabetização/letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 
por uma práxis alfabetizadora qualificada e inclusiva Ana Paula Martinez Duboc 

FEA 

O trabalho em narrativas de vida: Modos de pensar, sentir, gerenciar 
e interagir no mercado informal, nas organizações e em outros 
coletivos sociais Ana Carolina de Aguiar Rodrigues 

FEA 
Propostas para uma recuperação econômica inclusiva e 
ecologicamente sustentável no Brasil pós-COVID-19 Laura Carvalho 

FFCLRP 
Gamificação, Motivação e Agenda 2030: possibilidades em prol da 
qualidade no ensino médio Fabiana Maris Versuti 

FO 

Utilizando tecnologias de informação e comunicação (TICs) para 
solucionar a demanda reprimida de atenção básica odontológica no 
SUS em função da pandemia COVID-19 Mariana Minatel Braga Fraga 

IAU Combate às Desigualdades Sociais em Assentamentos Precários Jeferson Cristiano Tavares 
 
 
 
 
 
 

SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO 
Pró-Reitor de Pesquisa 
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