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TRILHA DE APRENDIZAGEM FIB2030

É um caminho sistêmico que organiza e ordena as
ações e atividades de aprendizagem propostas na
Formação em Gestão FIB2030
Objetivo: Formar 100 multiplicadora/es (público
focalizado: Pessoas refugiadas e/ou que vivenciaram
situação de violência doméstica) para aprender a
identificar, mapear e promover ações e projetos no DF
alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e à Felicidade Interna Bruta (FIB)

EQUIPE PEDAGÓGICA
Trilhas de Aprendizagem

COORDENAÇÃO PEDÁGOGICA

Doutora em sociologia pela Universidade de Brasília,
Mayra é professora, acredita que a colaboração é
fundamental para um futuro com qualidade e justiça
social. Participa e coordena, há mais de dez anos,
pesquisas qualitativas, cursos e publicações sobre
cultura, educação, empreendimentos criativos e
combate à desigualdade.
Acessar BIO

Coordenadora: Mayra Resende

EDUCAÇÃO REGENERATIVA

Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade
Federal Fluminense (1989) e Msc. em Construção
Civil, pela Universidade Federal do Paraná (2010)
Há 20 anos trabalha no desenvolvimento e
coordenação de projetos para a sustentabilidade e
arquitetura sustentável. É designer de sistemas
sustentáveis e em inovação educacional.
Educação Sustentável: Cláudia Passos
Acessar BIO

EDUCAÇÃO E PESQUISA FIB

Doutora em Sociologia pela Universidade
de Brasília, professora universitária e
pesquisadora. Com engajamento em
pesquisa e educação, Lygia desenvolve e
orienta pesquisas relacionadas à política,
espaço público, educação e direitos
humanos.
Acessar BIO

Pesquisadora: Lygia Bitencourt

REDES SOCIAIS LOCAIS

Educador social autor da metodologia: Espaço Público
Saudável a Dimensão do Diálogo, Everardo é formado
em Formação Holística de Base pela Universidade
Internacional da Paz - UNIPAZ, autor de livros
relacionados a economia criativa e redes sociais
locais, sendo coordenador da primeira pesquisa FIB
fomentada no DF e coidealizador
do projeto Superquadra Criativa
Educador Social: Everardo Aguiar
Acessar BIO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL

Mestre em Biologia pela UnB, atual presidente reeleita do
Conselho de Transparência e Controle Social do DF , Aninha é
Ex presidente da Associação de Moradores do Jardins
Mangueiral, membro da Abraps – Associação Brasileira dos
Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, entidade
empenhada promover os ODS e Co.fundadora da Red
Iberoamericana de Jóvenes Líderes e atualmente , cursa
graduação em Direito UnB.
Educação ambiental: Ana Paula
Acessar BIO

CULTURA & EDUCAÇÃO

Guilherme é Mestre em Arte Interativa e Tecnologia digitais
pela Universidade de Brasília UnB. Graduado Bacharel em
Artes Cênicas também pela UnB, Ex Presidente do Conselho
de Transparência do GDF, atualmente é coordenador
executivo do maior festival de cinema móvel do Brasil FILMAÊ, https://www.filmae.com.br, que juntam
tecnologia, arte e empreendedorismo.
Cultura Educacional: Guilherme Carvalho

Acessar BIO

INOVAÇÃO SOCIAL E
COMUNICAÇÃO FIB2030

Empreendedor social, coidealizador da Plataforma FIB2030, JP é
certificado em Gestão da Inovação pela UNB, tem participação
efetiva em projetos premiados nacionalmente em festivais de
ideias, cultura e inovação pública. Atualmente constela
experimentos e conhecimentos fazendo intersecções entre as
temáticas: inovação social, cultura colaborativa e novas mídias
com foco na ampliação da Felicidade Interna Bruta via promoção
da Agenda 2030 no âmbito comunitário
Coordenador: João Paulo Barboza
Acessar BIO

COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO

coidealizadora da Plataforma FIB2030, hands on e social
designer, é tecelã da Rede Nosso Jardim e coidealizadora do
Laboratório de Inovação Social FIBlab, Certificada em Teoria U
pelo Instituto Feliciência e Gestão do Tempo e Propósito pela
PUCRS, Olga palestrou na UnB no painel "Prontos para o
amanhã? As competências que o futuro espera", Coordenadora
de Parceria do Projeto Superquadra Criativa, cocriadora da
Moeda Comunitária ManGO´S, explora tendências do futuro,
gamificação voltada para o desenvolvimento local em rede.
Coordenadora: Olga Mariano
Acessar BIO

TRILHA DE APRENDIZAGEM FIB
Formação Gestão FIB2030

A FELICIDADE INTERNA BRUTA - FIB

A Felicidade Interna Bruta (FIB) é um indicador multidisciplinar reconhecido pela Organização das
Nações Unidas (ONU) como uma forma de complementar indicadores já adotados pelos países
(Ex.: Produto Interno Bruto - PIB) visando mensurar o desenvolvimento de uma nação. Foi criada
em 1972 no Butão, como uma forma de indicar o crescimento do país sem considerar apenas o
aspecto econômico, incluindo a percepção individual e coletiva de outras dimensões da vida social.
A ONU buscou, após a experiência do Butão em décadas na mensuração e proposição de políticas
públicas com o indicador FIB, recriar com diferentes países metodologias de modo a possibilitar
também a mensuração do desenvolvimento de outras comunidades. A partir dessas experiências
são desenvolvidas 09 dimensões com 72 indicadores em questionário que examina bem-estar
psicológico, acesso à cultura, proteção do meio ambiente, governança, saúde, educação e vitalidade
da comunidade.

Uso do tempo

Bem-estar psicológico

Boa governança

Vitalidade comunitária

Saúde

Cultura

Padrão de vida

Meio ambiente

Educação

Bem-estar psicológico - Autopercepção sobre saúde mental, autoestima e perspectiva de futuro
Uso do Tempo - Autopercepção sobre uso de tempo (trabalho, atividades domésticas, lazer, educação)

09 dimensões FIB

Vitalidade comunitária - Autopercepção sobre confiança comunitária (segurança, sensação
de pertencimento)
Cultura - Autopercepção de valorização da própria cultura e abertura a diversas culturas
Saúde - Autopercepção de saúde física e atitude preventiva
Educação - Autopercepção sobre experiências educacionais individuais e coletivas
Meio Ambiente - Autopercepção sobre qualidade ambiental e sustentabilidade
Padrão de Vida - Autopercepção de renda, segurança financeira e habitacional
Boa Governança - Autopercepção de governo/gestão e transparência

Trilha de
aprendizagem
Módulo FIB

Módulo criado a partir de curadoria de conteúdos online, roteiros de videoulas e pesquisas
relacionadas ao indicador Felicidade Interna Bruta (FIB) e suas dimensões
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CAMINHO FIB E SUAS
09 DIMENSÕES

Conhecimentos sobre o FIB
e suas dimensões +
Aplicação da Pesquisa FIB
com Refugiados

CAMINHO FIB
NA CIDADE

Conhecimentos e práticas
conectadas com a FIB,
promovido por pessoas e
organizações no Distrito Federal

CAMINHO FIB
NO MUNDO

Conhecimentos e práticas
conectadas com a FIB,
promovido por pessoas e
organizações no mundo

TRILHA DE APRENDIZAGEM 2030
Formação Gestão FIB2030

A AGENDA 2030 E SEUS 17 ODS

Adotada em setembro de 2015 por 193 Estados Membros das Organizações Unidas
(ONU), a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável resultou de um processo
global participativo de mais de dois anos, no qual governos, sociedade civil, instituições
privadas e instituições de pesquisa contribuíram. A implementação teve início em janeiro
de 2016, dando continuidade à Agenda de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015), e
ampliando seus objetivos: desenvolvimento econômico, erradicação da pobreza, da
miséria e da fome, inclusão social, sustentabilidade ambiental , boa governança, paz e
segurança.

17 OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEIS

São 17 objetivos e 169 metas de ação global até 2030, abrangendo as
dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável,
de forma integrada. As metas globais impulsionam os países para definir as
suas metas nacionais, de acordo com as suas circunstâncias, e as
incorporem em suas políticas públicas, programas e planos de governo.

Trilha de
Aprendizagem
Módulo 2030

Curadoria com pesquisa de conteúdos conectados à Agenda 2030
e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

CAMINHO 2030
E SEUS 17 ODS

CAMINHO 2030
NA CIDADE

17 ODS da Agenda 2030 com
focalização de conteúdos conforme
perfil de público participante na
Formação

Conhecimentos e práticas
conectadas com os 17 ODS,
promovido por pessoas e
organizações no Distrito Federal

CAMINHO 2030
NO MUNDO

Conhecimentos e práticas
conectadas com os 17 ODS,
promovido por pessoas e
organizações no mundo
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TRILHA DE APRENDIZAGEM FIBODS
Formação Gestão FIB2030

Trilha de
aprendizagem
GESTÃO FIBODS

Curadoria de conteúdos conectados às 09 dimensões do FIB e aos 17 ODS
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CAMINHO LIGANDO
O FIB E OS ODS

Conexões entre as 09 dimensões
do FIB e os 17 ODS

CAMINHO
FERRAMENTAS FIBODS

Ferrramentas de difusão e
promoção do FIB e ODS

REDES DE COOPERAÇÃO
FIBODS

Aplicação de ferramentas FIBODS
nas redes sociais locais

10 PILARES

FERRAMENTAS DE
APRENDIZADO
GESTÃO FIBODS
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DA ORGANIZAÇÃO SOCIOCRÁTICA1

“Redes Socias Locais: afetividade
que gera efetividade nas políticas
públicas”.
A metodologia é resultado de estudos ligados aos equipamentos
de assistência e saúde do território da cidade de Brasília, como
os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros
de Referência Especializado em Assistência Social (Creas),
Conselho Tutelares, Unidades Básicas de Saúde.
"Eu trato de como que vamos viabilizar as políticas públicas de
assistência, de como a população pode ter acesso e o que o
estado pode contribuir para dar acessibilidade aos Centros de
Referência, Unidades de Saúde e Centros de Convivência. Foi
um estudo de 17 anos, onde conheci e pesquisei todo o Distrito
Federal",
explica o autor, Redes de afeto - A metodologia usada na obra
pode contribuir para um aperfeiçoamento dos servidores
públicos, pois ela busca equipar a afetividade com a efetividade,
ou seja, criar redes de afetos entre quem recebe e executa as
políticas públicas.
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