
SÃO LUCAS SUSTENTÁVEL 

Política SocioAmbiental - UniSL 



• Contribuir com a Missão Institucional que consiste em estimular 
o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos 
talentos e das atitudes de seus alunos; para que atinja a realização 
profissional, pessoal, social, além da preparação do individuo 
para o exercício pleno da cidadania e bem-estar social; 
 

• Estabelecer a integração entre ensino, pesquisa, realidade social e 
a Inclusão de Catadores de materiais recicláveis; 

 
• Implantar Política de Educação Ambiental no Centro 

Universitário São Lucas, promovendo ações de sensibilização e 
orientação contribuindo para a melhoria da sustentabilidade 
ambiental e qualidade de vida.  

OBJETIVOS do Programa 

São Lucas Sustentável... 



O programa São Lucas Sustentável, visa atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável...  



Projeto Sala Verde UniSL - MMA 

É um Programa do Ministério do Meio Ambiente MMA, que consiste na 
implantação de espaços de múltiplas potencialidades para o 
desenvolvimento de programas e ações, ambientais, sociais e culturais. 

 

Sala Verde UniSL – 2005 

• Programa Sala Verde Itinerante; 

• Participação no Programa de Ressocialização Ambiental – MP; 

•  Participação no Programa 2Rs – MP e SEJUS 

•  São Lucas Sustentável entre outros. 

 

 

 

 

No UniSL têm.... 





 



 



 



 





 







Programa São Lucas 
Sustentável 

Campanha de Sinalização Ambiental 

Impressão Consciente 

Economia de Energia 



Diálogo Mensal de Saúde e 
Sustentabilidade – DMSS 

 Com o objetivo de discutir práticas saudáveis e ecologicamente corretas 
no ambiente de trabalho, serão realizadas Blitz educativas denominadas Diálogo 
Mensal de Saúde e Sustentabilidade – DMSS em parceria com o SESMT e a CIPA 
UniSL. 
 
 Todos os meses serão abordadas temáticas especificas de acordo com a 
necessidade como resultado em 2018, foi realizado um trabalho de conclusão de 
curso na área de Meio Ambiente com o tema: A IMPLANTAÇÃO DE 
CAMPANHAS EDUCATIVAS COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA GESTÃO 
AMBIENTAL EMPRESARIAL: Estudo de caso de uma Instituição de ensino 
superior em Porto Velho – RO.  

(1ª segunda feira do mês) 



 



 



Vamos Praticar? 



Inclusão de Catadores de Materiais 
Recicláveis 

•  Bolsa de Estudos “Graduação” nas áreas de 
Administração, Ciências Biológicas e Ciências Contábeis. 

 

•  A cada 2 anos é disponibilizado 1 bolsa de estudos 100% 
gratuita para a capacitação de Catadores de Materiais 
Reciclados, regularizados em cooperativas de Porto 
Velho – RO. 



Programa São Lucas 
Sustentável 

Campanha Adote um Copo (colaboradores) 



Trote Solidário – São Lucas no 
combate ao AEDES. 

Promover Campanha de Sensibilização dos moradores do 

bairro Areal sobre os perigos da proliferação do Aedes 

Aegypit. 

Fazer visitas aos domicílios (Mutirão) para eliminação de 

possíveis criadouros. 



 



Responsabilidade Ambiental 

... O UniSL reaproveita o papel que descarta! 



Produção de Cartões de Visita, 
Capas de Agendas, Envelopes... 



PROGRAMA 2Rs – Reabilitando para 
a Reciclagem MP - SEJUS - UniSL 

 Capacitação de Reeducandas para a Produção de 
bolsas e acessórios com lonas descartadas na natureza. 

 





UniSL é parceiro do Programa! 

Disponibilizando 
docentes/facilitadores para ministrar 

temas como: 

 

•  Percepção Ambiental; 

•  Poluição Sonora; 

•  Ecologia e outros. 





...Em 2018 

Foram realizados 2.763 atendimentos por 
meio de palestras, capacitações, Oficinas, Pit 
Stop entre outras atividades de cunho 
educativo voltadas as questões ambientais. 



 

Núcleo de Atividades Comunitárias e 
Sustentabilidade / Sala Verde. 

  
(069) 3211 8040 

extensao@saolucas.edu.br  

mailto:extensao@saolucas.edu.br

