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Movimento Paraná Educando na 
Sustentabilidade

O Movimento Paraná Educando na Sustentabili-
dade é uma iniciativa do Núcleo das Instituições de 
Ensino Superior (NIS) do Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial (CPCE), entidade ligada 
Serviço Social da Indústria (Sesi). Criado em 2010, o 
movimento tem como objetivo promover estraté-
gias, dar visibilidade e ampliar os atores protagonis-
tas da educação para a sustentabilidade. 
A missão do Movimento é tornar o estado do 
Paraná referência e modelo sobre o tema e os ben-
eficiários são prioritariamente o corpo discente e do-
cente das instituições. Os resultados das ações reali-
zadas impactam diretamente de forma positiva na 
indústria, que conta com mão de obra qualificada e 
preparada para os desafios da área de sustentabili-
dade socioambiental corporativa.
               Para nortear a ação do Movimento, foram 
estabelecidos oito princípios:

Apresentação
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Estabelecer alianças estratégicas entre as instituições, a iniciativa 
privada, o poder público e a sociedade para desenvolver ações 
conjuntas de  educação para a sustentabilidade.

Promover diálogos sobre educação para a sustentabilidade envolvendo 
a comunidade interna e externa.

Adotar modelos de gestão coerentes com os princípios da  sustentabilidade.

Preparar o corpo docente para os modelos de educação para a 
sustentabilidade. 

Inserir nos projetos políticos pedagógicos institucionais diretrizes volta-
das à educação para a sustentabilidade.

Disseminar internamente as políticas institucionais de educação para a 

sustentabilidade.         

Formar uma rede entre as instituições para a troca de experiências em 

educação para a sustentabilidade. 

Desenvolver ações que visem erradicar a cultura da sustentabilidade para 
a sociedade.



Bases conceituais para o Movimento 
         
      O Movimento Paraná Educando na Sustentabili-
dade se baseia em alguns documentos fundamen-
tais publicados nestas últimas décadas, são eles: 
Carta da Terra, Declaração do Milênio - Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio, Pacto Global e 
Princípios para Educação em Gestão Sustentável 
(PRME).

2.1 Carta da Terra (2000)
A Carta da Terra é uma declaração criada pelas 
Nações Unidas com princípios fundamentais para a 
construção de uma sociedade global no século XXI, 
que seja justa, sustentável e pacífica. O documento 
procura inspirar em todos os povos um novo sentido 
de interdependência global e de responsabilidade 
compartilhada pelo bem-estar da família humana e 
do mundo em geral. É uma expressão de esper-
ança e um chamado a contribuir para a criação 
de uma sociedade global num contexto crítico na 
História.
Saiba mais: 
http://cartadaterrabrasil.org/prt/text.html
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2.2 Declaração do Milênio - Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio 
(2000)
Em setembro de 2000, 191 países-membros da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), entre eles o 
Brasil, elaboraram a Declaração do Milênio, um 
pacto que estabelece um compromisso compar-
tilhado com o desenvolvimento humano susten-
tável: o compromisso de atingir até 2015 os Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio:

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome.
2. Atingir o ensino básico universal.
3. Promover a igualdade de gênero e a autono 
    mia das mulheres.
4. Reduzir a mortalidade infantil.
5. Melhorar a saúde materna.
6. Combater o HIV/Aids, a malária e outras doen
    ças.
7. Garantir a sustentabilidade ambiental.
8. Estabelecer uma parceria mundial para o de
    senvolvimento.

A Declaração do Milênio estabelece os desafios 
centrais enfrentados pela humanidade no limiar 
do novo milênio, esboça uma resposta a esses 
desafios e estabelece medidas concretas para 
medir o desempenho mediante 
uma série de compromissos, objetivos e metas 
inter-relacionados sobre desenvolvimento, paz, 
segurança e direitos humanos.
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2.3 Pacto Global 
O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das 
Nações Unidas (ONU) cujo foco é reforçar (e consci-
entizar) em empresas de todo o mundo a importân-
cia da responsabilidade social corporativa. Conta 
com a participação de agências das Nações Unidas, 
empresas, sindicatos, organizações não-
governamentais, entre outros parceiros. Esta iniciativa 
é composta por um total de dez princípios. A partir 
deles, o intuito é mobilizar a comunidade empresarial 
para a adoção de práticas baseadas em valores 
fundamentais e internacionalmente aceitas nas 
áreas de direitos humanos, relações de trabalho, 
meio ambiente e combate à corrupção.

Princípio 1: Respeitar e proteger os direitos humanos
Princípio 2: Impedir violações de direitos humanos
Princípio 3: Apoiar a liberdade de associação no
                   trabalho
Princípio 4: Abolir o trabalho forçado
Princípio 5: Abolir o trabalho infantil
Princípio 6: Eliminar a discriminação no emprego
Princípio 7: Apoiar uma abordagem preventiva aos 
                   desafios ambientais
Princípio 8: Promover a responsabilidade ambiental
Princípio 9: Incentivar tecnologias ambientalmente 
                   amigáveis
Princípio 10: Combater a corrupção em todas as 
                   suas formas, inclusive extorsão e propina

Saiba mais: http://www.pactoglobal.org.br/
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2.3.1  Princípios para Educação em 
Gestão Responsável (PRME)
Criado em 2007, o PRME é o braço educacional do 
Pacto Global e sua premissa é a formação dos 
líderes que atuam ou irão atuar no mercado. Das 
mais de 500 instituições signatárias no mundo, 19 
estão no Brasil e, destas, 9 no Paraná. Assim como o 
Pacto Global, os Princípios para Educação em 
Gestão Sustentável (PRME) é uma plataforma vol-
untária de envolvimento para instituições acadêmi-
cas e escolas de negócios, que reúne um total de 
seis princípios. As signatárias expressam sua con-
vicção na adoção de valores universais nos seus 
currículos e pesquisas, para contribuir na con-
strução de uma sociedade mais justa.
Saiba mais: http://www.unprme.org/

2.3.1.1 Princípios do PRME
1. Propósito: Desenvolver as capacidades dos es-
tudantes para serem futuros geradores de valor sus-
tentável para negócios e sociedade no geral e 
para trabalharem a favor de uma economia global 
sustentável e inclusiva.

2.Valores: Incorporar nas nossas atividades 
acadêmicas e currículares os valores da responsa-
bilidade social global apresentados em iniciativas 
internacionais, como o Pacto Global da Organi-
zação das Nações Unidas.
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3.Método: Criar modelos, materiais, processos e 
ambientes que possibilitem experiências eficazes 
de aprendizado para liderança responsável.

4.Pesquisa: Engajar-se em pesquisas conceituais e 
empíricas que melhorem nossa compreensão 
sobre o papel, a dinâmica e o impacto de empre-
sas na criação de valores de sustentabilidade 
social, ambiental e econômica. 

5.Parcerias: Interagir com gestores das corpo-
rações de negócios para incrementar o conheci-
mento sobre os desafios na ampliação de respon-
sabilidades sociais e ambientais e explorar conjun-
tamente abordagens eficazes para enfrentar esses 
desafios.

6.Diálogo: Facilitar e apoiar o diálogo e debate 
entre educadores, empresas, governo, consumi-
dores, organizações da sociedade civil e outros 
grupos interessados (stakeholders) sobre questões 
críticas relacionadas à responsabilidade e sus-
tentabilidade social global. 
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2.3.1.2 Instituições signatárias do PRME no 
Paraná 

Estação Business School
Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba
Centro Universitário UNINTER
Centro Universitário FAE
Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR
Instituto Superior de Administração e Economia da 
Fundação Getúlio Vargas - ISAE FGV
Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profis-
sional - FEITEP 
Faculdades Integradas do Brasil - UNIBRASIL
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI PR
Serviço Social da Indústria do Paraná - SESI PR
Universidade Federal do Paraná – UFPR
Universidade Positivo
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR

2.3.1.3 Vantagens em aderir ao PRME
      -Diferencial competitivo;
 -Estratégia de negócio;
 -Reconhecimento no mercado;
 -Contato com rede global que trabalha a
        educação voltada para a sustentabilidade
        corporativa;
 -Contribuição com a construção de um futuro
        suportado por bases mais sustentáveis 
        (legado). 

(*) Algumas instituições estão no processo de adesão do PRME:  Centro 
Universitário – FAE, Faculdades Maringá, UNICESUMAR e UNIESP. Várias 
instituições de ensino aderiram ao Pacto Global mas ainda não estão 
no PRME. 
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3. Breve Histórico do Movimento

2009 - ODM nas universidades: O CPCE realizou Cír-
culos de Diálogos em diversas universidades como 
forma de discutir e sensibilizar os estudantes a res-
peito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
2011 - No dia 2 de agosto de 2011, foi realizado o 
lançamento do Movimento Paraná Educando na 
Sustentabilidade que contou com a participação do 
teólogo Leonardo Boff. Em outubro do mesmo ano, 
iniciou-se o primeiro curso de formação de do-
centes, iniciativa do MPES.
2012 - Em agosto, foi realizado um diálogo sobre o 
Movimento Paraná Educando na Sustentabilidade 
para estimular a inserção do tema sustentabilidade 
nas propostas curriculares e na prática educacional. 
Estiveram presentes mais de 20 instituições, com 100 
participantes. O debate insere no Movimento as em-
presas do ramo de comércio, serviços e indústria 
que possuem universidades corporativas ou que pos-
suem uma política educacional, como a partici-
pação da Itaipu, CREA e Brasken entre outras. 
2013 - A rede do Movimento foi fortalecida nas re-
gionais do interior por meio da realização do I En-
contro das Instituições do Ensino Superior em Cas-
cavel e o III Encontro das Instituições do Ensino Supe-
rior em Maringá no qual ocorreu a adesão de 
quatro instituições ao PRME, são elas: União Nacional 
das Instituições de Ensino Superior Privadas (UNIESP), 
Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profis-
sional (FEITEP), Centro Universitário de  Maringá 
(UNICESUMAR) e Faculdade Maringá.
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3.1 Resultados já alcançados

- Realização do II Governança Socioambiental para 
Sustentabilidade do Planeta - Tema: Educação para 
Sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior 
(2008);
- Concurso de Trabalhos ODM (2009);
- 06 Diálogos nas universidades sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (2010);
- Lançamento oficial do Movimento com a palestra 
de Leonardo Boff (2011);
- Curso de formação de docentes em sustentabili-
dade (2011);
- Divulgação do Movimento nas palestras realizadas 
em universidades sobre o Curso EaD Empresário do 
Terceiro Milênio, tais como: em Cascavel na Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná  (UNIOESTE), na 
Faculdade Assis Gurgacz (FAG), no Instituto Tec-
nológico e Educacional de Cascavel (ITECNE), na 
Universidade Paranaense (UNIPAR); em Ponta Grossa, 
na Faculdade Sagrada Família (FASF) em 2012; e em 
Maringá no Centro Universitário Cesumar 
(UNICesumar);
- Realização do I e II Encontro das Instituições do 
Ensino Superior em Maringá (2011 e 2012);
- Diálogo com os docentes universitários sobre as ex-
periências das universidades europeias em relação a 
Sustentabilidade (2013);
- Inserção de universidades no Pacto Global e PRME.
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