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1. Missão do CEDS
Ser um centro de excelência em pesquisa científica na área do desenvolvimento
sustentável, tornando-se referência estadual e nacional, elevando o nome da
instituição UNDB e de seus pesquisadores e contribuindo para o desenvolvimento da
sociedade.

2. Objetivos Gerais
1) Adotar uma estrutura organizacional que permita uma pesquisa
transdisciplinar, integrando pesquisadores oriundos de cursos diversos e permitindo
assim uma visão holística para as questões relacionadas ao desenvolvimento
sustentável.
2) Conferir utilidade prática e tornar efetiva a atividade da pesquisa,
promovendo possibilidades para que os resultados da mesma sejam utilizados
internamente por outras pesquisas e externamente por instituições/órgãos/empresas
da sociedade na confecção de seus projetos e políticas, contribuindo assim para o
desenvolvimento da sociedade ludovicense, maranhense e brasileira.
3) Promover um ciclo completo de ações com 4 etapas, os 4 “Ps”: a pesquisa
propriamente dita com seu aprimoramento teórico e análise de dados; a produção de
artigos científicos contemplando os resultados dessa pesquisa;, a publicação dos
artigos em revista científica própria do CEDS; e ampla publicização dessa revista e das
atividades do CEDS no meio acadêmico nacional e perante outras instituições da
sociedade.

3. Princípios Basilares
1) Princípio da integração de saberes e pertinência temática – pesquisa
transdisciplinar envolvendo várias áreas do conhecimento (representadas por cursos
diversos) e incorporação de um projeto de pesquisa ao CEDS segundo a pertinência
temática do mesmo com o tema geral do desenvolvimento sustentável.
2) Princípio da efetividade da pesquisa – produção de resultados e
possibilidades para a utilização prática dos mesmos.

3) Princípio da gestão participativa – ampliação ao máximo dos espaços e
momentos de participação docente e discente nos processos de tomada de decisão do
CEDS.
4) Princípio da proatividade – busca incessante por ideias inovadoras, criativas
e promissoras e pelos seus resultados concretos.
5) Princípio da existência autônoma – presença de, no mínimo, um professor
orientador para cada projeto de pesquisa vinculado ao CEDS e autonomia na
concepção e existência desses projetos.

4. Objetivos Específicos
1) Realizar a criação institucional, no âmbito da Unidade de Ensino Superior
Dom Bosco, do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável – CEDS.
2) Provocar o aprofundamento teórico, tanto para os alunos participantes
quanto para os professores, através de exposições e discussões acerca da teoria geral
do desenvolvimento sustentável e dos temas específicos de cada projeto de pesquisa
vinculado ao CEDS.
3) Promover revisão e renovação bibliográfica através da criação e constante
atualização da “sala de revistas”, local de disponibilização de livros especializados,
revistas e artigos locais, nacionais e internacionais (material cativo), aberta a todos os
professores e alunos participantes dos projetos de pesquisa do CEDS. Disponibilização
do material pelos professores (doação ou empréstimo) e compra pela UNDB.
4) Tornar necessária a produção de artigos científicos a cada fechamento de
ciclo do projeto (ex: a cada ano).
5) Criar a Revista Científica do CEDS, a fim de publicar anualmente os artigos
produzidos pelos professores e alunos pesquisadores. Tal publicação será virtual e
contará com poucos exemplares impressos para distribuição estratégica.
6) Estabelecer parcerias com instituições/órgãos/empresas da sociedade,
tanto do setor público quanto do privado, relacionadas ao tema do desenvolvimento
sustentável.

Utilizar essas parcerias para ter acesso a dados e outras informações

relevantes para a pesquisa de campo, bem como para enviar às instituições parceiras
exemplares da Revista do CEDS. Verificar também a possibilidade de indicar alunos
para estágios e/ou para intercâmbios de estudo nessas instituições. Exemplos

sugestivos de parcerias: secretarias e demais órgãos administrativos do Município e do
Estado (Secretaria do Meio Ambiente, do Desenvolvimento, de Energia, CEMAR,
CAEMA, etc.); empresas de grande porte presentes no Maranhão (Vale, Alumar,
Petrobrás, etc.).
7) Promover a participação de professores e alunos em eventos acadêmicos
locais, nacionais e internacionais. Ex: fazer mapeamento dos principais eventos locais,
nacionais e internacionais e divulgá-los com antecedência aos professores e alunos,
incentivando a inscrição de trabalhos nos mesmos.
8) Organizar eventos acadêmicos do CEDS e abrir espaço para os professores e
alunos dos projetos de pesquisa ministrarem palestra e /ou apresentarem trabalho.
9) Estimular a criação de cursos de pós-graduação em temas relacionado ao
desenvolvimento sustentável e, quando o curso de pós-graduação já for existente,
estimular a integração de atividades da pós-graduação com as atividades do CEDS. Ex:
acesso dos alunos da pós à sala de revistas, algumas aulas e oficinas de discussão em
conjunto, etc.
10) Criar a página própria do CEDS no site da UNDB, incluindo na mesma um
link para cada projeto de pesquisa ativo no âmbito do CEDS.

Estrutura do CEDS – 2013 (esquema)
Centro de
Estudos em
Desenvolvimento
Sustentável
(CEDS)

(Cursos conjuntos de
formação para
aprimoramento
teórico – aulas
expositivas +
discussões/debates)
Curso I: “O que é
desenvolvimento
sustentável: teoria
geral e aplicações
práticas”

Projeto Orla: mapeamento de aspectos
naturais, econômicos e urbanísticos da orla de
São Luís.

Tutor:
Prof. Claudemir (Engenharia)

Projeto Plano Diretor e Urbanização

Tutores:
Prof. Márcio Henrique Smith
Fonseca (Arquitetura);
Prof. José Agnaldo Mota
Júnior (Arquitetura);

Projeto Direito Ambiental na Sociedade de
Risco

Tutora: Profa. Thaís Viegas
(Direito)

Projeto Governança Democrática para o
Desenvolvimento Sustentável

Tutora: Profa. Isabella Pierce
(Direito)

Curso II
Curso III
(…)
Projeto Coleta Seletiva de lixo na UNDB

Ministrantes:
Professores do CEDS e
convidados especiais

Projeto de Extensão

Eixos de ações e metas específicas (esquema)
• Produção de artigos
científicos

• Reuniões expositivas/discussivas
• Coleta e análise de dados nas
instituições/órgãos/empresas
das parcerias
• Revisão e Renovação
bibliográfica

• Distribuição da revista dentro da
UNDB (sala de revistas e site) e para
as instituições/ orgãos/empresas
das parceriais e outras.
•Apresentação dos artigos em
eventos acadêmicos

Pesquisa

Produção

Publicização

Publicação
• Publicação dos artigos em
revista própria do CEDS e em
outras revista científicas
(nacionais e internacionais)

