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BACKGROUND

IMPORTANTE: Registre-se diretamente no site do curso: http://unccelearn.org/
O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, chamou a mudança climática de “desaﬁo deﬁnidor de nosso tempo”, e os
impactos dessa mudança já se fazem sentir em muitos países. Ao mesmo tempo, ainda é muito difícil para muitas
pessoas que não trabalham diretamente com o tema compreender os conceitos básicos da mudança climática. Por
exemplo, que gases estão realmente contribuindo para o efeito estufa? Qual a mudança de temperatura projetada
para este século? Como funciona o processo internacional de negociação sobre mudança climática? Que opções de
adaptação e mitigação estão disponíveis e como selecionar as mais adequadas? De onde vem o ﬁnanciamento?
Este curso online gratuito foi projetado para oferecer respostas a essas e a outras perguntas básicas sobre mudança
climática. Os módulos do curso foram desenvolvidos e revisados por pares por meio da UN CC:Learn, uma parceria de
mais de 30 organizações multilaterais que apoia os Estados-membros na elaboração e na implementação de
aprendizagem sustentável e orientada para resultados para enfrentar a mudança climática.

LEARNING OBJECTIVES
O curso apresenta informações claras, concisas e atualizadas para qualquer pessoa interessada em obter uma
compreensão geral sobre a mudança climática. Após a conclusão do curso, os participantes serão capazes de:

explicar os fundamentos da ciência da mudança climática;
apresentar o marco internacional legal e de políticas sobre mudança climática e explicar as principais
questões em negociação;
descrever as consequências esperadas da mudança climática e o papel da adaptação;

fornecer uma base racional para a mitigação da mudança climática e propor ações em setores-chave;
identiﬁcar as principais correntes de ﬁnanciamento para mudança climática;
delinear elementos básicos de processos de planejamento para implementar ações contra a mudança
climática; e
analisar os principais desaﬁos e oportunidades no enfrentamento da mudança climática.

CONTENT AND STRUCTURE
O curso está estruturado em seis módulos básicos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução
Introdução
Introdução
Introdução
Introdução
Introdução

à ciência da mudança climática
ao marco internacional legal e de políticas para enfrentamento da mudança climática
à adaptação à mudança climática
à mitigação da mudança climática
ao ﬁnanciamento climático
ao planejamento para a mudança climática

METHODOLOGY
The course is self-paced and it is not moderated, and it has been divided into six modules provided to help you reach
the overall learning objectives. The modules are self-standing and can be completed in any order; however, all six
must be passed to receive a certiﬁcate of completion. Each module contains an interactive lesson and a quiz. The
interactive lessons are provided with the purpose of achieving the 4 speciﬁc learning objectives per module, and
contain 40-60 slides of content supported by case studies, videos, external links and exercises. A glossary of terms is
also provided. The quizzes can be completed at any time. They assess the achievement of the learning objectives for
each module. Each quiz can be attempted a maximum of three times. Once the six quizzes are passed with at least
70% each, the learner can download a certiﬁcate of completion from the course home page. Participants will be
requested to provide feedback on the course by ﬁlling a feedback form which can be accessed in the ‘Certiﬁcate and
Course Evaluation’ section on the course home page.

TARGETED AUDIENCE
O curso deve ser de particular interesse para os seguintes públicos:

funcionários públicos em ministérios nacionais, departamentos provinciais e autoridades locais;
gestores ambientais no setor privado e organizações da sociedade civil;
professores, pesquisadores e alunos; e
cidadãos interessados.

ADDITIONAL INFORMATION
UN CC: Learn é uma parceria de mais de 30 organizações multilaterais que apoiam países na elaboração e
implementação de aprendizagem sobre mudança climática sistemática, recorrente e orientada para resultados. Em
nível global, a parceria apoia o compartilhamento de conhecimentos, promove a elaboração de materiais de
aprendizagem comuns sobre mudança climática, e coordena intervenções de aprendizagem através de uma
colaboração de agências da ONU e outros parceiros. A nível nacional, UN CC: Learn apoia os países na formulação e
implementação de estratégias nacionais de aprendizagem sobre mudança climática. Através do seu envolvimento nos
níveis nacional e global, a UN CC:Learn contribui para a aplicação do Artigo 6 da UNFCCC sobre formação, educação e
conscientização pública, e do Programa de Trabalho de Doha 2012-2020. O ﬁnanciamento para a UN CC: Learn é
fornecido pelo Governo Suíço e parceiros das Nações Unidas. O Secretariado da UN CC:Learn é sediado pelo Instituto
das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR).
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