
UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE      

A INSTITUIÇÃO  

 

A Universidade Livre do Meio Ambiente - Unilivre, instalada em 
Curitiba, Paraná, é uma organização não governamental sem fins 
lucrativos, recentemente registrada no Ministério da Justiça como uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

 

OSCIP, cujo 
objetivo é de apoio ao desenvolvimento sustentável nas áreas 
ambiental 

 

cultural 

 

econômica 

 

espacial e social, primordialmente 
por meio de difusão do conhecimento  para os diversos segmentos da 
sociedade. 
    
Criada em 1991, a Unilivre é referência obrigatória em ensino e 
pesquisa sobre o meio ambiente e educação ambiental, destacando-
se por um amplo espectro de atividades:   

 

organização de cursos, seminários, conferências e 
exposições;  

 

desenvolvimento de projetos e de atividades de educação 
ambiental; 

 

prestação de serviços de consultoria para a iniciativa 
privada e organismos governamentais. 

 

realização de estudos, pesquisas e projetos ambientais;  

 

coordenação de grupos de estudos temáticos;  

 

disponibilização de amplo acervo de documentos e 
publicações técnicas 

      especializadas;          



 
MISSÃO E PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 
A Universidade Livre do Meio Ambiente - Unilivre é uma associação 
civil sem fins lucrativos com a missão de criar e consolidar nos 
cidadãos consciência e postura ambientalmente corretas.   

Coerente com sua condição de instituição do Terceiro Setor, a Unilivre 
desenvolve suas atividades pautada por compromissos que vão além 
de uma simples relação cliente/empresa. Ao reconhecer a importância 
da difusão do conhecimento ambiental e a perspectiva do alcance de 
um processo de desenvolvimento efetivamente sustentável, enfatiza 
uma postura ética e de responsabilidade social.  

Assim, ao realizar as suas atividades, além da prestação de serviço, 
os seus esforços são dirigidos no sentido de responder a um dos 
interesses mais diretos e legítimos da sociedade: a conquista de um 
meio ambiente saudável e equilibrado, fundamentado pela justiça 
social.   

A própria sede da instituição, instalada em um parque público, foi 
projetada de modo a proporcionar um contato mais direto com a 
natureza e, assim, estimular a reflexão quanto à importância da 
conservação ambiental.     

 



 
Instalada em um Parque Urbano de 36 hectares, a Unilivre é 
um projeto ousado construído com materiais naturais e 
reciclados.   

IMAGEM 

 

Pioneira em sua concepção e forma de atuação, a Universidade Livre 
do Meio Ambiente conta com um acervo de realizações que abrange 
não apenas o território brasileiro; seu trabalho tem obtido projeção e 
despertado interesse internacional.   

A imagem conquistada ao longo dos anos representa um patrimônio 
de grande valor e tem constituído modelo para outras instituições 
semelhantes em várias partes do mundo.  Em países como a 
Argentina, Coréia do Sul, México, assim como em várias cidades 
brasileiras, os seus princípios e a sua filosofia de atuação têm sido 
adotados e reproduzidos, parcial ou integralmente.  

A relevância de seus trabalhos foi fator determinante para que a 
Unilivre fosse reconhecida como Instituição de Utilidade Pública pela 
Municipalidade de Curitiba e pelo Estado do Paraná mediante leis 
aprovadas, respectivamente, na Câmara Municipal e na Assembléia 
Legislativa. Neste mesmo contexto, por qualificação junto ao Ministério 
da Justiça, datado de dezembro de 2002, a Unilivre passou à condição 
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

 

OSCIP . 
Sempre em busca de novos caminhos na superação dos 
problemas ambientais, a Unilivre tem sido tomada como um 
modelo reconhecido internacionalmente.           



     
PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES 

 

Além de proporcionar cursos voltados para a sensibilização do 
cidadão sobre as questões ambientais mais significativas de seu 
cotidiano, a Unilivre tem uma atuação bastante abrangente oferecendo 
diferentes programas de capacitação profissional por meio da 
realização de estudos, projetos e pesquisas em várias áreas.  

Os eventos educativos que realiza são dirigidos a diferentes públicos-
alvo. Sua programação abrange a Educação Ambiental e a Difusão 
do Conhecimento .   

As atividades que visam capacitação técnica e/ou aperfeiçoamento de 
profissionais buscam estimular a produção de novos conhecimentos e 
novas abordagens e contribuem para que a atuação destes 
profissionais seja pautada por princípios de proteção do meio 
ambiente e da melhoria de qualidade de vida da população, buscando 
sempre a sustentabilidade.    

GESTÃO URBANA  

Organização de Cursos, Seminários, Reuniões Técnicas e outros 
eventos capacitando técnicos e gestores de Instituições Públicas e 
Privadas para Políticas Públicas e Administração Municipal; 
Planejamento de Uso do Solo; Legislação; Direito Ambiental; 
Licenciamento, Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental; 
Arborização Urbana, Parques Urbanos e Paisagismo; Elaboração de 
Projetos; Saneamento e Manejo de Recursos Hídricos; Manejo de 
Resíduos, Construções Sustentáveis; Uso Racional de Energia; 
Educação Ambiental bem como Sistema de Gestão Ambiental; 
Métodos e Técnicas para Auto-Avaliação e Planejamento Ambiental 
Estratégico.   



DIFUSÃO DO CONHECIMENTO  

Atividades consubstanciadas pela oferta de um curso denominado 
Cidade e Meio Ambiente, destinado a difundir informações básicas 
sobre questões ambientais urbanas. Este evento vem sendo realizado 
desde o início das atividades da Universidade, é dirigido a um público 
constituído, em sua maioria, de professores da rede de ensino de 
primeiro grau e estudantes dos cursos de magistério, motoristas de 
táxi, corretores imobiliários, guias turísticos, donas de casa, 
profissionais e trabalhadores de diferentes categorias.   

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

A Educação Ambiental é um instrumento essencial para a ampliação 
da participação ativa e interessada do cidadão na defesa e construção 
de um ambiente saudável, constituindo um dos direitos elementares 
da cidadania e fundamentada nas recomendações das principais 
conferências internacionais sobre meio ambiente. Assim a Unilivre 
desenvolve um trabalho permanente no sentido de discutir e avançar 
na formulação de propostas pedagógicas inovadoras que envolvam 
não apenas a discussão acadêmica, mas que incluam as questões 
ambientais e do desenvolvimento sustentado no cotidiano das 
pessoas.       

Valendo-se das melhores experiências desenvolvidas em seu campo 
de atividades, a Unilivre busca difundir, por meio de um processo de 
registro sistemático, as iniciativas de planejamento e as práticas 
efetivas de gestão ambiental, publica ou privada, que se desenvolvem 
no país e no exterior.   

Essas atividades contribuem para a manutenção de uma base de 
informações em seu site (www.unilivre.org.br), onde está disponível, 
para consulta gratuita, um grande acervo de experiências bem 
sucedidas no campo da gestão ambiental de assentamentos 
humanos.  

Nesta mesma linha, a Unilivre mantém uma Biblioteca especializada 
que tem servido como um importante instrumento para a difusão de 

http://www.unilivre.org.br


conhecimento e o estabelecimento de intercâmbios com outras 
instituições.   

Além disso, a instituição publica o Boletim Bimestral Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente , com uma tiragem de 3.500 exemplares, 
distribuídos para pessoas e entidades interessadas do Brasil e do 
exterior.   

Estas atividades de difusão de conhecimento, organização e edição 
de boletins informativos, apostilas, livros e outras publicações são 
disponibilizadas enquanto material técnico de apoio, como por 
exemplo: livro Natureza Homem e Meio Ambiente , boletim 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Relatório Final do 
Encontro Técnico sobre Qualificação de Recursos Humanos, 

Ensino e Pesquisa para o Planejamento e a Gestão do Meio 
Ambiente Urbano , Apostilas: Educação Ambiental Princípios e 
Práticas , Arborização Urbana , três edições dos Cadernos do 
Meio Ambiente , com os Livros: Mobilização Social em 
Comunidades, Coletânea de Atividades de Educação Ambiental e 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.  

A manutenção de um acervo de livros técnicos e outras publicações 
especializadas facilita o acesso ao público de conhecimentos e 
informações específicas, disponibilizamos também um acervo 
audiovisual constituído por vídeos, livros e outros documentos além 
de textos sobre temas ligados ao desenvolvimento sustentável e a 
educação ambiental.  

Como também, mantém um Grupo de Estudos de Educação 
Ambiental  GEEA,  onde reúne profissionais de diversos setores, 
para discussão deste mesmo tema. Alguns resultados são os livros 
editados pela UNILIVRE, pelo Grupo  sobre Mobilização Social em 
Comunidades, Coletânea de Atividades em Educação Ambiental e 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.   

Simone Regina Senna 
Coordenadora de Desenvolvimento  
Institucional   
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