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1. INTRODUÇÃO

O Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão) é uma instituição de Ensino 
Superior privada situada na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Funciona desde 
2001, através da Portaria 1.149 do MEC. Tornou-se o primeiro centro universitário da 
Região Metropolitana do Cariri Cearense em 2016 e possui três unidades de ensino 
(campi Crajubar, Saúde e Lagoa Seca). Conta, ainda, com o Núcleo de Prática Jurídica, 
Clínica-Escola na área da Saúde, Núcleo de Apoio do Serviço Social, Complexo Esportivo, 
Fazenda-Escola e um Hospital Veterinário. Atualmente, a IES forma profissionais em 
15 cursos de graduação e mais de 20 cursos de pós-graduação, atendendo mais de 
10 mil alunos.

A Unileão possui uma política ambiental onde a sustentabilidade é premissa para 
o desenvolvimento da sua missão, visão e valores. A Instituição é comprometida com 
as gerações futuras e a educação ambiental é um dos seus pilares institucionais. 
A partir desse pensamento, surgiu a necessidade da criação de um Núcleo de 
Sustentabilidade, implantado na Instituição com o objetivo de gerenciar as ações das 
políticas ambientais destinadas ao desenvolvimento sustentável da IES.

A gestão sustentável da Unileão atua na edificação de uma política ambiental 
que consiste em difundir, em todos os campi, práticas sustentáveis introduzidas no 
cotidiano da Instituição, entre elas, destacam-se: áreas verdes internas e externas; 
torneiras com fechamento automático visando a redução do desperdício de água, 
assim como descargas com sistema dual flush que dispensa a quantidade de água 
necessária para cada situação; uso de lâmpadas em LED em toda a Instituição visando 
a economia de energia; coleta e destinação correta de resíduos sólidos; produção e 
utilização de fontes de energias renováveis, mais de 3.000 módulos estão instalados 
no campus Lagoa Seca, garantindo que a unidade seja autossuficiente em energia 
solar, tornando-se referência para a região do Cariri cearense. A reutilização de 
quase 100% da água também é um diferencial da Instituição que, por meio de sua 
unidade de tratamento, consegue redirecionar a água tratada para conservação e 
manutenção dos jardins, limpeza da unidade e construção civil.

As ações de educação ambiental impactam colaboradores, comunidade 
acadêmica e sociedade, que são incentivados a adotarem práticas sustentáveis, 
ao tempo em que se desperta uma consciência ambiental ativa. Todas essas ações 
reafirmam diariamente o compromisso da Instituição com a promoção da educação 
ambiental, resultado dos projetos desenvolvidos na IES, que impacta diretamente 
nas comunidades circunvizinhas.



2. INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS DA UNILEÃO

2.1 Ecoeficiência e Energia Solar

Diante do atual cenário ambiental observado no Brasil e no mundo, fomentado 
pela exploração desenfreada dos recursos naturais e que acarretam na escassez e 
extinção de diversas fontes de recursos naturais da fauna e da flora, entre outros 
impactos nocivos ao meio ambiente que contribuem para a manutenção da 
desigualdade social e diversos outros problemas frequentemente noticiados pela 
mídia, a Unileão vem buscando inserir, em sua cultura organizacional, medidas e 
ações voltadas à promoção da sustentabilidade, visando contribuir para a garantia 
de uma melhor qualidade de vida para as gerações atuais e futuras da região do 
Cariri cearense. 

A Unileão escolheu a energia solar como 
uma opção na busca de alternativas menos 
agressivas ao meio ambiente. Tem a premissa de 
ser uma instituição que atua com a consciência 
e o compromisso ambiental, assumindo uma 
rotina de práticas sustentáveis, sem poupar 
esforços ou investimentos para alcançar a 
efetiva promoção da sustentabilidade através 
de ações e práticas. Destaca-se, entre elas, a 
criação do parque de energia solar situado 
no campus Lagoa Seca. Tal investimento vem 
gerando energia limpa e renovável, garantindo 
a eficiência energética de todo o campus. 

O investimento para a implantação da primeira etapa do projeto foi orçado em R$ 
1,5 milhão e o custo total do projeto gira em torno de R$ 4 milhões. Com a economia 
de energia gerada por mês somente na primeira etapa,13 toneladas de resíduos 
deixaram de poluir a água, a terra e o ar, segundo dados da Coelce. Inicialmente, 



foram instalados 816 painéis solares oriundos do Canadá, os quais produzem 220 kW 
de energia limpa e renovável. Essa energia produzida é suficiente para abastecer toda 
a demanda de energia elétrica normalmente utilizada no campus onde o sistema está 
inserido. A montagem do sistema fixo de energia solar iniciou em novembro de 2015. 
As placas solares começaram a funcionar no mês de fevereiro de 2016 e produziram, 
naquele ano, 229.975 kWh de energia limpa. 

Em 2017, a Unileão aderiu ao sistema heliotrópico de painéis móveis Autoterm, 
que capta melhor a luz solar por seguir a posição do sol, imitando o “comportamento” 
de um girassol. A montagem do protótipo ocorreu em maio do mesmo ano, quando 
foram realizados os testes de produção. Em seguida, as demais placas foram 
adquiridas e as obras de instalação iniciadas em setembro de 2017. O sistema móvel 
teve sua montagem e funcionamento do teste de carga iniciados no ano seguinte, em 
julho de 2018. A primeira fileira de placas foi completamente instalada e começou a 
funcionar em setembro do mesmo ano. As primeiras placas instaladas na unidade 
são do Sistema Satrix, que é fixo. Esse sistema foi capaz de gerar, até janeiro de 
2019, 26.478 kWh de energia limpa. Quando comparado ao sistema heliotrópico de 
painéis móveis Autoterm, a Instituição conseguiu um aumento de 52% em relação ao 
sistema fixo. E, desde sua implantação, no ano passado, já foi capaz de gerar cerca 
de 63.000 kWh. 

As obras continuaram a todo vapor em 
2019. As fileiras dois e três de placas móveis 
foram totalmente instaladas nos meses de 
janeiro e fevereiro, respectivamente. O ano 
de 2020, por ter sido extremamente atípico 
no funcionamento presencial de alunos, 
professores e corpo técnico-administrativo, 
possibilitou a produção de 1.331.227 kWh, 
marcando a autossuficiência da Instituição.



2.2 Reciclagem de Papel 

A política de separação do resíduo “papel” do lixo comum já é realidade na Unileão. 
A prática ocorre por meio da distribuição de recipientes apropriados em todos os 
setores da instituição, permitindo que o resíduo seja destinado à reciclagem. Para 
viabilizar isso, foi firmada uma parceria entre a Unileão e a Associação Engenho 
do Lixo, localizada em Juazeiro do Norte (CE). Só em 2018, foram separados do lixo 
comum o equivalente a 1.042 kg de papel, doados à Associação para a reciclagem. Isso 
representa a preservação de até 90 árvores. No ano de 2019, foram contabilizadas 
2.322 kg, que significa que mais de 120 árvores deixaram de ser cortadas segundo a 
pegada ecológica. 

Nesse ano atípico, ao invés de reciclarmos o papel, deixamos 
de utilizar cerca de duas toneladas do material, porque os nossos 
processos de avaliação e atividades para os alunos passaram a 
ser conduzidos por métodos tecnológicos, utilizando-se de mídias 
digitais, inclusive nos processos avaliativos dos vestibulares. No 
setor financeiro, tivemos uma inovação sustentável: a implantação 
da assinatura digital, que também promoveu uma diminuição 
significativa na utilização de papel. 

2.3 Reaproveitamento de Água

A Unileão possui uma Estação de Tratamento de Água com capacidade para 
reutilizar 12.000 litros de água diariamente. Em 2020, foram contabilizados 4.380.000 
litros de água tratada e reutilizada para a irrigação de jardins, a limpeza do campus 
e construção civil.



2.4 Áreas verdes internas e externas

Visando minimizar os impactos crescentes do processo de urbanização e 
entendendo que a preocupação com a preservação do meio ambiente deve estar 
sempre presente em todos os âmbitos, a Unileão mantém em seus campi áreas 
verdes com gramado, bancos, árvores nativas e jardins, que oferecem à comunidade 
acadêmica e aos visitantes elementos naturais que contribuem para o relaxamento 
e bem-estar. Tal ambiente também é utilizado para o desenvolvimento de atividades 
extraclasse e de programas de educação ambiental e social.

2.5 Gestão do GeoPark Araripe

O GeoPark Araripe envolve os municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, 
Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, com uma dimensão aproximada de 
3.789 km² (IBGE/FUNCEME, 2001), área correspondente à porção cearense da Bacia 
Sedimentar do Araripe. A Unileão integra a comissão de gestão do GeoPark Araripe, 
atuando como empresa parceira desse patrimônio da Unesco que também defende 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na região do Cariri. 



3. Programa de Educação Ambiental e Social

O Programa de Educação Ambiental e 
Social (PEAS) é desenvolvido em acordo 
com a Lei Nº 9.597/99 de Educação 
Ambiental. A iniciativa tem o objetivo de 
executar ações de educação ambiental 
em todos os cursos da Instituição, sendo 
a participação aberta para todos os 
alunos. Atualmente, existem 11 projetos 
associados ao Programa Ambiental, todos 
com duração de dois anos; 3 Mestrados 
nas áreas Jurídica, Negócios e Turismo, 
Educação em Saúde; e 1 Doutorado em 
Educação.



Ações virtuais 2020

Live do Dia do Meio Ambiente com prof. Reinaldo Canto (palestrante nacional)

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), o 
Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão), por meio do seu Núcleo de 
Sustentabilidade, promoverá um debate on-line com o tema “A sociedade como 
protagonista na construção de uma nova realidade mais sustentável”. A atividade 
será transmitida às 20h pela conta oficial da Instituição no Instagram: @unileao.

O evento on-line contará com a participação do especialista na área de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, prof. Reinaldo Canto, e será mediado pela profa. Tássia Pinheiro, 
integrante do Comitê Pedagógico da Unileão e coordenadora de Desenvolvimento 
Humano da Instituição.

A atividade será voltada para a comunidade acadêmica e para a população caririense. 
A participação no evento dispensa a necessidade de inscrição prévia.

Saiba mais em: https://unileao.edu.br/2020/06/05/unileao-promove-atividades-
em-alusao-ao-dia-mundial-do-meio-ambiente/

Unileão promove atividades em 
alusão ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente - 05/06/2020 17:08 pm

Comunidade acadêmica é incentivada à 
prática de ações sustentáveis que rea-
firmam diariamente o compromisso da 
Instituição com a Educação Ambiental.



Dia Internacional das Florestas e da Árvore / Dia Mundial da Água

Unileão celebra Dia Interna-
cional das Florestas e da Ár-
vore e Dia Mundial da Água  - 
20/03/2020 11:34 am

Comunidade acadêmica é incentivada à 
prática de ações sustentáveis que rea-
firmam diariamente o compromisso da 
Instituição com a Educação Ambiental.

Com o intuito de promover a conscientização sobre a importância das florestas e da 
água para a vida na Terra, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou, em 21 de 
março de 1971, o Dia Internacional das Florestas e da Árvore, e determinou, em 1993, 
a data 22 de março para celebrar o Dia Mundial da Água.

O Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão) é comprometido com 
as gerações futuras e, por isso, investe em práticas sustentáveis e na educação 
socioambiental por meio do Núcleo de Sustentabilidade e do Programa de Educação 
Ambiental e Social (Peas), conseguindo avanços importantes ano a ano.

As ações de sustentabilidade da Unileão incluem a coleta e a destinação correta de 
resíduos sólidos, a reutilização de 100% da água com a Estação de Tratamento de 
Água do campus Lagoa Seca, a produção e a utilização de energia renovável. Além 
disso, projetos de extensão ligados aos cursos de graduação da Instituição também 
promovem ações em conjunto com a comunidade do Cariri.

A Unileão é destaque na região como referência em geração de energia limpa por 
meio de quase 3 mil placas solares instaladas no campus Lagoa Seca. Em 2019, a 
Instituição produziu 577.283 kWh e finalizou o ano funcionando com cerca de 75% de 
energia solar. Pelo seu compromisso com a sustentabilidade, a Unileão foi premiada 
no X Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza, na categoria 
“Melhor Exemplo em Energia Solar”.

A Instituição também enviou para a reciclagem, no ano passado, 2.322 kg de papel, 
mais que o dobro do recolhido em 2018. Isso representa a preservação de até 200 
árvores. Além disso, 4.008.000 de litros de água foram reutilizados para a irrigação de 
jardins, limpeza e obras de construção civil realizadas na Instituição.

Saiba mais em: https://unileao.edu.br/2020/03/20/unileao-celebra-dia-
internacional-das-florestas-e-da-arvore-e-dia-mundial-da-agua/



Dia da Árvore

Importância e preservação das 
árvores é debatida neste dia 21 
de setembro  - 21/09/2020 08:00 am

Data é celebrada em diferentes dias no 
planeta e faz alusão ao início da pri-
mavera no Hemisfério Sul, que começa 
geralmente no dia 22 de setembro.

Sabendo que as árvores são um bem de todos e que a sua preservação é uma 
responsabilidade compartilhada, o Núcleo de Sustentabilidade da Unileão realizou, 
em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte, uma ação de 
plantio de mudas nos três campi da Instituição em 2019. Além disso, a Instituição 
distribuiu mais de 100 mudas de árvores para os alunos e público visitante durante 
diferentes ocasiões.

“Estamos desenvolvendo uma cultura em nossos alunos para espalhar árvores. 
Desde 2019, todas as turmas de primeiro semestre da Unileão plantam árvores pelos 
campi e recebem uma formação sobre a importância de preservarmos as árvores e 
plantarmos o máximo que pudermos”, aponta a profa. Ana Isabel, coordenadora do 
Núcleo de Sustentabilidade da Unileão.

Saiba mais em: https://unileao.edu.br/2020/09/21/importancia-e-preservacao-das-
arvores-e-debatida-neste-dia-21-de-setembro/



Dia da Camada de Ozônio

Data enfatiza importância da 
preservação da camada de ozô-
nio- 16/09/2020 08:00 am

Data é celebrada em diferentes dias no 
planeta e faz alusão ao início da pri-
mavera no Hemisfério Sul, que começa 
geralmente no dia 22 de setembro.

O nosso planeta é envolto por uma camada protetora formada por gás ozônio (O3), 
responsável por absorver 95% da radiação ultravioleta do tipo B (UV-B), proveniente 
do sol. Essa radiação é nociva aos seres vivos, provoca danos à visão, atua no 
envelhecimento precoce e auxilia no desenvolvimento de câncer de pele.
“As agressões ambientais podem destruir a camada de ozônio e só através de atitudes 
favoráveis ao meio ambiente é possível evitar o desgaste dessa barreira natural”, 
avalia a profa. Ana Isabel, coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Unileão.

Segundo a docente, a redução da utilização de combustíveis poluidores e a substituição 
dos modelos de geração de energia tradicionais por tecnologias alternativas capazes 
de utilizar o vento e os raios solares, por exemplo, são formas de proteção da camada 
de ozônio.

Unileão tem compromisso ambiental

A Unileão entende que todas as atitudes contam na hora de preservar o nosso planeta. Com a 
premissa de ser uma instituição que atua com a consciência e o compromisso ambiental, assumindo 
uma política de práticas sustentáveis, a Instituição tem investido desde 2015 no aproveitamento da luz 
solar. O investimento vem gerando energia limpa e renovável. Dados do Centro Universitário mostram 
que, de janeiro a agosto de 2020, a Unileão gerou 789.116 kWh de energia sustentável com suas quase 
3 mil placas solares, o que impediu que mais de 500.000 kg de CO2 fossem emitidos na atmosfera.

Além disso, a Instituição realiza projetos por meio do Núcleo de Sustentabilidade, como o Unileão 
sem Plásticos, que possibilitou a redução de até 80% do uso de descartáveis entre os funcionários da 
Unileão. “Quando diminuímos o consumo, diminuímos também a produção de CO2 na atmosfera”, 
ressalta a profa. Ana Isabel.
Outro projeto que contribui para a proteção da Camada de Ozônio se refere ao plantio de mudas nos 
três campi da Instituição. Além disso, a Unileão distribui mudas de árvores para alunos e o público 
visitante durante diferentes ações institucionais.

Saiba mais em: https://unileao.edu.br/2020/09/16/data-enfatiza-importancia-da-
preservacao-da-camada-de-ozonio/



Consumo Consciente

Consumo consciente como forma 
de contribuir com o meio am-
biente durante o período de iso-
lamento social - 06/07/2020 15:46 
pm

Atitudes simples praticadas no dia a dia 
contribuem para a economia de recursos 
naturais e evitam o desperdício desses 
materiais.

Neste período de isolamento social, é preciso atenção ao uso responsável dos 
recursos naturais e a práticas de consumo consciente para evitar o desperdício desses 
materiais, contribuindo com a preservação do meio ambiente. Conforme a profa. Ana 
Isabel Calixto, coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Unileão, com parte da 
população em casa, a tendência é que algumas dessas pessoas procurem o máximo 
de conforto e praticidade, consumindo mais. No entanto, é fundamental que todos 
pensem sobre os produtos, serviços e alimentos que precisam ser adquiridos.

“Estamos vivendo um novo tempo, com mudanças na forma de ver o mundo e também nas relações 
de consumo. Como as pessoas estão mais tempo em casa, ficam mais tempo sendo bombardeadas 
por anúncios. As transportadoras, segundo sites especializados, estão realizando mais entregas na 
pandemia do que no mês de dezembro, que é apontado como o mês de maior fluxo de vendas e 
entregas. Então, devemos ficar atentos e comprar o que realmente temos necessidade”, frisa a profa. 
Ana Isabel.

Em relação ao consumo de alimentos, a profa. Ana Isabel alerta para que as pessoas tenham cuidado 
em não incorporar maus hábitos alimentares. Além disso, os consumidores devem repensar seus 
estilos de vida para, depois da crise que está sendo vivenciada, reconsiderar prioridades, fazer escolhas 
mais saudáveis e sustentáveis, bem como buscar produtos e empresas a partir de uma perspectiva 
mais consciente.

“É preciso continuar praticando a atitude de preciclar, que significa pensar antes de comprar. Sempre 
optar por produtos com embalagens reutilizáveis para gerar o mínimo de lixo. Optar por refil, que 
são embalagens que tem uma facilidade de degradação no meio ambiente, gerando menos lixo e 
contribuindo com um mundo mais sustentável”, orienta a profa. Ana Isabel.

Além de adotar hábitos para evitar o desperdício e praticar o consumo consciente na compra de 
produtos, é necessário, também, lembrar de usar os recursos essenciais, como energia elétrica e água, 
com responsabilidade.

Saiba mais em: https://unileao.edu.br/2020/07/06/consumo-consciente-como-
forma-de-contribuir-com-o-meio-ambiente-durante-o-periodo-de-isolamento-social/



Dia da Amazônia

Preservação da Amazônia é 
lembrada neste 5 de setembro - 
05/09/2020 08:00 am

Data foi escolhida como forma de home-
nagear a criação da Província do Amazo-
nas por Dom Pedro II, em 1850.

O Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão) busca desenvolver diversas 
ações sustentáveis por meio do seu Núcleo de Sustentabilidade. Como forma de 
auxiliar na redução das consequências do desmatamento no país e na Amazônia, 
a Unileão realizou, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Juazeiro do 
Norte, uma ação de plantio de mudas nos três campi da Instituição no ano de 2019. 
Além disso, a Instituição distribuiu mais de 100 mudas de árvores para os alunos e o 
público visitante durante diferentes ocasiões.

As ações de sustentabilidade da Unileão incluem a coleta e a correta destinação de 
resíduos sólidos, a reutilização de 100% da água com a Estação de Tratamento de 
Água do campus Lagoa Seca, a produção e a utilização de energia renovável e as 
atividades ligadas aos cursos de graduação e à promoção da qualidade de vida no 
trabalho para os colaboradores da Instituição. Os projetos de extensão da Instituição 
também promovem atividades voltadas para a comunidade do Cariri.

Saiba mais em: https://unileao.edu.br/2020/09/05/preservacao-da-amazonia-e-
lembrada-neste-5-de-setembro/



Dia da Amazônia Azul

Dia da Amazônia Azul aborda 
conservação e uso sustentável 
dos oceanos - 16/11/2020 19:04 pm

Lei Nº 13.187, de 11 de novembro de 
2015, instituiu o Dia Nacional da Amazô-
nia Azul, comemorado anualmente em 
16 de novembro

A Amazônia Azul, como ficou conhecido o território marítimo brasileiro, compreende 
uma área de grande importância para o país. Nela, encontram-se biodiversidades 
e reservas minerais que reforçam o seu destaque para a economia e as riquezas 
naturais do país.

A profa. Ana Isabel, coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Unileão, 
lembra que além do vasto oceano que banha a costa brasileira, o país tem hoje na 
Amazônia o maior reservatório de água doce do planeta. Ela destaca as condições 
hídricas do Cariri e lembra a importância de cuidar da natureza para a manutenção 
do abastecimento de água na região.

“No Cariri, somos abastecidos pelos lençóis freáticos oriundos da absorção das águas 
das chuvas. Manter a chapada do Araripe, cuidar dela, preservar e plantar o máximo 
de árvores possível garante que essa água chegue até o subsolo”, avalia a docente.

Saiba mais: https://unileao.edu.br/2020/11/16/dia-da-amazonia-azul-aborda-
conservacao-e-uso-sustentavel-dos-oceanos/



Sustentabilidade Doméstica

Saiba como manter hábitos sus-
tentáveis em casa - 26/08/2020 
10:06 am

Sustentabilidade pode ser praticada dia-
riamente nos lares com pequenas atitu-
des adotadas na rotina doméstica.

A sustentabilidade se refere à capacidade do ser humano interagir com o mundo 
ao seu redor de forma harmônica. Embora sejam frequentes as notícias alertando 
sobre a necessidade de preservação do meio ambiente e da utilização sustentável 
dos recursos naturais, muitas pessoas não sabem que a sustentabilidade pode ser 
praticada diariamente com pequenas atitudes adotadas na rotina doméstica.

Luz

“Estamos passando mais tempo em casa e, como consequência, os gastos com água e eletricidade 
aumentam, assim como a produção de lixo”, alerta a profa. Ana Isabel, coordenadora do Núcleo de 
Sustentabilidade da Unileão. Segundo a docente, para reduzir o consumo de energia, as pessoas 
devem ficar atentas aos aparelhos conectados nas tomadas enquanto não estão sendo utilizados, 
bem como devem trocar as lâmpadas comuns por LED, que possuem uma boa capacidade luminosa, 
mantendo a produção de luz com menor uso de energia.

“Além disso, devemos utilizar ao máximo a luz do sol mantendo janelas e portas abertas, abrir 
menos a geladeira e ter controle para desligar as luzes quando não estivermos precisando do espaço 
iluminado”, completa.

Água

Com relação à água, a dica é tentar reaproveitar os líquidos residuais da máquina de lavar roupas para 
limpar pisos, fazer limpeza nos banheiros ou, ainda, irrigar plantas. Outras atitudes a serem tomadas 
são: certificar-se de fechar torneiras após lavar a louça, escovar os dentes ou lavar as mãos e evitar o 
desperdício durante o banho.
Lixo doméstico

 “Separar em casa o lixo seco do molhado, assim como as latas e as garrafas PET, antes de colocarmos 
para coleta auxilia os catadores a identificarem e fazerem o processo de reciclagem na nossa rua”, 
observa a coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Unileão.

Cuidados pelas futuras gerações

 Lembrar que a Terra pertence a todos, inclusive aos futuros habitantes do planeta, permite a 
compreensão da importância da preservação do meio ambiente. “Todos nós devemos colaborar para 
a sustentabilidade. Ao tomar medidas simples em nossas casas, estaremos não só diminuindo os 
custos com água e energia, mas contribuindo para a sustentabilidade da nossa cidade e do nosso país, 
de modo que as futuras gerações tenham a mesma qualidade de água e energia que temos hoje”, frisa 
a profa. Ana Isabel.

Saiba mais: https://unileao.edu.br/2020/08/26/saiba-como-manter-habitos-
sustentaveis-em-casa/



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se notar os esforços que a Unileão vem empreendendo ao 
longo dos anos visando o desenvolvimento sustentável da região do Cariri cearense, 
atuando para além das suas obrigações legais de maneira consciente e contínua. 

Enraizar uma cultura sustentável é um desafio necessário em meio às 
circunstâncias que vivemos atualmente e é com esse olhar no futuro das novas 
gerações que a Unileão seguirá investindo e aprimorando suas iniciativas, mantendo 
o compromisso com as ações que já vêm sendo realizadas, assim como fomentar 
uma maior integração entre as dimensões econômica, social e ambiental, por meio 
de seus programas e políticas institucionais de  proteção social e respeito ao meio 
ambiente, difundindo entre a comunidade acadêmica ações que beneficiem toda a 
sociedade e o planeta, tornando-se referência e modelo para outras instituições em 
se tratar de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.
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ANEXOS

Link do Catálogo Ambiental da Unileão: https://www.leaosampaio.edu.br/leao-
admin/anexos/ec87fe31ab3fd5e0ca322d0d91be2a35.pdf

Vídeo institucional das iniciativas sustentáveis da Unileão: https://drive.
google.com/open?id=11LG8pPMlPXaBPwS9TpFWV6uX6kX_IbOr
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