PROGRAMA DE LOCAÇÕES ESPECIAIS
QUEM SOMOS:
Nazaré Uniluz é um Centro de Práticas Meditativas, uma Comunidade Espiritual e uma Universidade que
oferece vivências, formações e cursos ligados às várias áreas do saber, contribuindo para o
desenvolvimento da consciência integral do ser humano e sua inter-relação com o Todo.
Fundada em 1982, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como marca registrada a Simplicidade e o
Trabalho Voluntário. Somos a primeira escola de Mindfulness do Brasil e recebemos cerca de 1.800
pessoas por ano nos cursos e vivências oferecidos e contamos com dezenas de voluntários e
funcionários que cuidam das atividades e manutenção de uma propriedade com área de 70.000 m².

PROGRAMA DE LOCAÇÃO ESPECIAL
Para estar habilitado a ser um Parceiro no campus Nazaré Uniluz, é necessário:
 Expor a temática do evento/vivência para análise da Gestão de Programas;
 Conhecer o espaço Uniluz seja através de visita ao Campus;
 Demonstrar respeito e reconhecimento pela história, princípios e ordem cerimonial implantada no
campus;
COMPROMISSOS DO PARCEIRO PARA LOCAÇÃO
O Parceiro deverá assumir os seguintes compromissos:
 Responder pelas atividades que se desenvolverão no espaço oferecido, buscando qualidade,
organização e integração com o restante do campus.
 Manter-se presente com seu grupo, sustentando-o durante todo o período de estadia no campus,
sem se ausentar e chegando com a devida antecedência aos participantes.
 Não são aceitas parcerias terceirizadas, isto é, locar o espaço para trazer uma outra pessoa
facilitar o evento.

RITMO DAS ATIVIDADES:
O Campus funciona em um ritmo próprio e o convite é que todas as vivências e cursos possam fluir na
mesma pulsação principalmente nos horários das meditações, refeições e períodos de silêncio para
mantermos a harmonia e organização das atividades:
07h00 – Meditação
07h20 – Desjejum em silêncio
08h15 – Roda de Abertura das Atividades
12h00 – Meditação
12h20 – Almoço
14h30 – Roda de Abertura das Atividades
16h30 – Lanche
19h00 – Meditação
19h20 – Jantar
22h00 – Recolhimento e silêncio

Abrimos exceção sobre o ritmo acima em casos onde o Campus seja exclusivamente utilizado para o
evento e em comum acordo com a Unidade Pedagógica.
IMPORTANTE: Pedimos que contemple na programação do seu evento um tempo para Equipe Uniluz
realizar a Reunião de Boas Vindas com os participantes do evento (máximo de 40 minutos) onde
falaremos do Campus e dos acordos de convivência.
ESTRUTURA FÍSICA:


Acomodações, Estacionamento privado, Centro Comunitário, Cozinha comunitária, Biblioteca,
Lojinha, Livraria, Sala de Meditação, Jardins e Horta, Espaço para fogueira e Labirinto meditativo.

DIÁRIAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO:
As acomodações e os espaços estão em sintonia com a simplicidade e beleza da natureza e a Mata
Atlântica nativa que acolhe Nazaré Uniluz. São oferecidas:
 Acomodações em quartos individuais;
 Cinco refeições/ por dia: desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar (alimentação
ovolactovegetariana, isenta de café; que não atende dietas ou regimes individuais.
 Haverá possibilidade de oferecermos cortesias para hospedagem dependendo do tamanho do
grupo.
CHECK-IN:
Como não oferecemos serviços de hotelaria, nem recepção 24 horas, é necessário a chegada dos
participantes nos horários de chegada acordados entre as partes.
ACORDOS IMPORTANTES:
 Não fazemos uso de café e nem permitimos seu uso em áreas comuns do campus, nem o uso de
qualquer tipo de drogas, álcool ou cigarros dentro do campus;
 O uso de celular somente é permitido na área externa do campus (Recepção e Estacionamento) e
fotografias ou filmagens deverão ser previamente acordadas entre Campus e Parceiros;
 O Campus silencia diariamente das 22h até 08h do dia seguinte;

Para encaminharmos uma proposta baseada em sua necessidade, preencha o formulário no final dessa
página do site e aguarde nosso retorno!

Locações Especiais
E-mail: locacoes@nazareuniluz.org.br

