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PORTAL INTERNACIONAL MUNDO SUSTENTAVEL. Mateus Tavares Bodaneze, Luis Felipe 

Machado do Nascimento (orient.) (UFRGS). 

A sustentabilidade do planeta terra depende de ações em diversos níveis, mas cabe as organizações de 

ensino um papel fundamental, que é o de questionar os valores, as atitudes e os comportamentos das pessoas físicas e 
das organizações. Como difundir as informações sobre desenvolvimento sustentável e estimular as mudanças de 

comportamento do público interno e externo às organizações de ensino? Este projeto tem por objetivo multiplicar as 

informações sobre desenvolvimento sustentável por meio da construção de um portal internacional de livre acesso. O 

portal foi concebido no grupo de pesquisa NITEC e eu assumi a tarefa de pesquisar as tecnologias disponíveis e 

propor um modelo inovador de portal. Após seis meses de pesquisas, definimos o Portal Mundo Sustentável 

(www.mundosustentavel.net) como um espaço onde os usuários poderão disponibilizar informações, textos, aulas e 

slides sobre o tema desenvolvimento sustentável, bem como traduzir os documentos para o português e para outras 

línguas. Inicialmente o Portal terá a estrutura de navegação em português, inglês e espanhol, facilitando assim o 

acesso de pessoas de outros países. O Portal Mundo Sustentável diferencia-se dos demais por permitir aos usuários 

consultar e inserir novas informações no Portal; por ser de livre acesso; por não permitir publicidade ou patrocínios; 

por não identificar-se com nenhuma instituição e por ser disponibilizado em várias línguas. Este Portal já inicia com 
um conteúdo de mais de 50 teses e dissertações produzidas pelo nosso grupo de pesquisa, bem como disponibilizará 

aulas e exercícios sobre dez temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Os professores do ensino 

fundamental, médio e universitário serão estimulados a utilizarem este material em suas disciplinas. Como 

resultados, espera-se que aumente rapidamente o volume de informações disponíveis, bem como os acessos no Brasil 

e em outros países, tornando-o realmente um portal internacional. 
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