PROGRAMA DA DISCIPLINA

Código da Disciplina: EAC 0561 (Estudos Complementares I)
Nome da Disciplina: Os 17 ODS e as Escolas de Negócios
Requisito Sugerido: Nenhum
´
Créditos Aula: 02
Créditos Trabalho:
Carga Horária: 30 horas-aula

OBJETIVOS:
Esta disciplina tem por objetivo discutir o papel das escolas de negócios e os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentados em 2015 pela Cúpula das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável e resultante de um processo iniciado na RIO+20 e que consiste em um
conjunto de políticas nacionais e atividades de cooperação internacional para os próximos quinze
anos, sucedendo os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM).
Envolve temas como:
Pobreza, fome, bem-estar, educação, gênero, água e saneamento, energia, trabalho, inovação,
consumo sustentável, águas mares e oceanos, mudanças climáticas, ecossistemas, sociedades
pacíficas e desenvolvimento sustentável.

PROFESSORES RESPONSÁVEIS:
José Roberto Kassai
L. Nelson Carvalho
Fernando Dal Ri-Murcia
Edson Luiz Riccio
Marina Mityo Yamamoto

PROGRAMA RESUMIDO:








Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 169 metas estabelecidas. Pobreza,
fome, bem-estar, educação, gênero, água e saneamento, energia, trabalho, inovação, consumo
sustentável, águas mares e oceanos, mudanças climáticas, ecossistemas, sociedades pacíficas e
desenvolvimento sustentável.
Qual o papel das escolas de negócios diante dos 17 ODS?
Balanço Contábil das Nações e dos Estados Brasileiros. The monster-countries. The monsterbrazilian states.
O Relatório final da RIO+20 – Qual o Futuro que Queremos?
A encíclica papal 2016 e os ODS.
Plano para os próximos 15 anos.
Prof. Kassai

PROGRAMA DETALHADO:
1.
2.
3.
4.
5.

Qual o papel das escolas de negócios diante dos 17 ODS?
Elementos orientadores da posição brasileira pós-2015.
A encíclica do Papa Francisco e os ODS.
O Relatório Final Rio+20 (O Futuro que Queremos) e os ODS.
Balanço Contábil das Nações e dos Estados Brasileiros. Os Monster-Countries no cenário de
mudanças climáticas globais de acordo com seus balanços contábeis.
6. Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
7. Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover
a agricultura sustentável
8. Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
9. Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos
10. Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
11. Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos
12. Objetivo 7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia
13. Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo e trabalho decente para todos
14. Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação
15. Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles Objetivo 11. Tornar as cidades
e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
16. Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
17. Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos (*)
18. Objetivo 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para
o desenvolvimento sustentável
19. Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir
de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra
e deter a perda de biodiversidade
20. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis
21. Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável

AVALIAÇÃO E METODOLOGIA
As aulas serão conduzidas por meio de palestras, com encontros presenciais e online, e os alunos
serão avaliados por meio de uma prova, um trabalho em grupo (vídeo no Youtube) e pelas
participações em cada tema discutido.

Prof. Kassai

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 Nações Unidas no Brasil. 17 objetivos para transformar nosso mundo. ONU, 2016.
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
 Itamaraty. Negociações da agenda de desenvolvimento pós-2015: elementos orientadores da
posição brasileira. http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODS-pos-bras.pdf
 Biblioteca Virtual do NECMA/USP – hospedada no Portal Erudito da FEA/USP, com diversos
materiais e links sobre temas que envolvem Contabilidade e Meio Ambiente.
http://www.erudito.fea.usp.br/portalfea/Default.aspx?idPagina=47667
 Carvalho, L. Nelson. A contabilidade ecológica (Nelson Carvalho), Revista Brasileira de
Contabilidade RBC 1992.
 Marcovitch, J. Para mudar o Futuro – mudanças climáticas, estratégias empresariais e políticas
públicas. São Paulo Editora Saraiva – Edusp, 2007.
 Kassai, J. R. et ali. Balanço Contábil das Nações: reflexões e s cenários de mudanças climáticas
globais. BBR Brazilian Business Review,
volume 13, número 3, 2012.
http://www.bbronline.com.br/_novo/artigos.asp?sessao=ready&cod_artigo=196
 Kassai, J.R.et. ali. Os Monster-Countries no cenário de mudanças climáticas globais de acordo
com seus balanços contábeis. RGSA Revista de Gestão Social e Ambiental, v. 4, n. 2, 2010.
 ONU. Documento final da RIO+20 “O Futuro que Queremos”. ONU, 10/01/2012.
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/OFuturoqueQueremos_rascunho_zero.pdf
 Ideia Sustentável Ricardo Voltolini. Plataforma Liderança Sustentável.
http://www.ideiasustentavel.com.br
 Vatican. Carta Encíclica Laudato Si do Santo Padre Francisco sobre o Cuidado da Casa Comum.
Vatican, 2015. http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si_po.pdf

Prof. Kassai

