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Festival Mundial da Paz 
 
• Ocorre a cada 03 anos desde 2006; 
• Promovido pela UNIPAZ, Universidade 

Internacional da Paz, em parceria com mais de 50 
entidades de cultura de paz, sustentabilidade e 
serviço; 

• 2006 em Florianópolis; 2009 em Goiânia; 2012 em 
SP; 

• Todas as atividades são gratuitas, realizadas por 
voluntários; 

• Não tem patrocinadores, atua com doações e 
recursos coletivos; 

• Respeita os recursos do planeta usando o mínimo 
de materiais; 

• Tem como valores a cooperação, a unidade e a paz; 



FESTIVAL MUNDIAL DA 
PAZ 

UNIPAZ, Universidade Internacional da 
Paz 
 
• Fundada em 1987 em Brasília pelo psicólogo francês 

Dr. Pierre Weil; 
• Funciona com 18 unidades no Brasil e 04 no 

exterior; 
• Seu atual reitor é Roberto Crema; 
• Sua missão é Educar para a Paz; 
• Oferece várias atividades para a transformação da 

consciência, com uma Formação Transdicisplinar 
Holística; 

• Seus valores são Integridade, Inclusividade e 
Plenitude. 
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I FESTPAZ 
 
•  Ocorreu em Florianópolis em 2006 e durou 6 dias; 
• A Chama da Paz foi acesa no extremo oeste catarinense, em 

uma tribo indígena, percorreu 5.000 km congregando todos 
os municípios de Santa Catarina; 

•  Foram 02 anos de preparação envolvendo mais de 1.000 
voluntários; 

•  Teve participação de 15.000 pessoas presencialmente e quase 
100.000 online; 

•  Custou U$ 400.000,00 
• Gerou mais de 20 projetos no ano seguinte envolvendo cerca 

de 3.000 pessoas. 
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II FESTPAZ 
 
• Ocorreu em Goiânia em 2009 e durou 4 dias; 
• A Chama da Paz foi acesa nos 4 pontos cardeais,  

congregando todos os municípios de Goiás; 
• Teve participação de 20.000 pessoas 

presencialmente; 
• Custou U$ 100.000,00 
• Gerou projetos no ano seguinte envolvendo mais 

de 20.000 pessoas. 
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III FESTPAZ 
 
• Ocorreu no Parque Ibirapuera em São Paulo em 

2012 e durou 4 dias; 
• A Chama da Paz foi acesa em mais de 100 

cidades no Brasil e no mundo; 
• Teve participação de 60.000 pessoas 

presencialmente e mais de 200.000 online; 
• Custou U$ 50.000,00 
• Gerou projetos envolvendo cerca de 5.000 

pessoas. 
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