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O Programa UN CC: Learn é a maior iniciativa de educação da ONU sobre mudança climática. O curso
online introdutório é gratuito, pode ser feito de acordo com a disponibilidade do usuário, e oferece
informações claras, concisas e atualizadas para quem pretende saber mais sobre o assunto. Mais de 10
mil pessoas, de vários continentes, já fizeram o curso, que está disponível em cinco línguas. O programa
de estudos e informações sobre a iniciativa podem ser acessadas em www.unccelearn.org  .

O curso em português é fruto de parceria entre o governo brasileiro, a UNESCO no Brasil e o UN CC:
Learn,  projeto  que  envolve  mais  de  35  agências  das  Nações  Unidas  e  oferece  cursos  online  sobre
mudança climática para atender a demanda por especialistas no assunto. 

 “A educação é transversal e essencial para o cumprimento de todos os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). A mudança climática, tema de um dos ODS, é muito importante e seus processos
devem  ser  compreendidos  para  que  possamos  lidar  com  o  assunto.  O  curso  online  de  mudança
climática,  traduzido  para  o  português  pela  UNESCO  no  Brasil,  é  uma  excelente  ferramenta  que
contribuirá na busca por uma forma mais sustentável de viver”, afirmou Marlova Jovchelovitch Noleto,
representante interina da UNESCO no Brasil. Quem finaliza o curso recebe um certificado emitido pela
UNITAR, a Agência de Treinamento das Nações Unidas (www.unitar.org), e a tradução do curso para o
português possibilita a sua disseminação em países de língua portuguesa.

Sobre UN CC:Learn

O programa UN CC:Learn é uma parceria de mais de 30 organizações multilaterais que apoia países na
elaboração e implementação de suas estratégias de combate à mudança climática de forma sistêmica,
recorrente  e  medida  por  resultados.  Em  âmbito  global,  a  parceria  apoia  o  compartilhamento  de
conhecimentos, promove a elaboração de conteúdo sobre mudança climática, e coordena atividades
pedagógicas em colaboração com diferentes agências das Nações Unidas e parceiros locais nos países
onde atua.

Em  âmbito  nacional,  o  programa  apoia  os  países  na  formulação  e  implementação  de  estratégias
nacionais de aprendizagem sobre mudança climática. Atuando em âmbito global e local, o programa
contribui de forma específica com o Artigo 6 da Convenção das Nações Unidas sobre a mudança do
clima,  que  fala  de  treinamento,  educação  e  maior  capilaridade  do  conhecimento,  bem  como  ao
Programa de Trabalho 2012-2020 firmado em Doha.

O  programa  UN  CC:Learn  é  financiado  pelo  governo  suíço  e  por  parceiros  das  Nações  Unidas.  O
secretariado do UN CC:Learn é dirigido pelo Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa
(UNITAR). Para mais informações sobre o UN CC:Learn acesse http://www.uncclearn.org/  . 
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