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CBA - Regularização de débitos
Ainda restam horários disponíveis para agendamento de proposta e contraproposta 
no 1º período de Regularização de Débitos de 2022.1. Os critérios, prazos e proce-
dimentos de negociação poderão ser consultados no site da VRC. (clique aqui). Não 
serão realizadas negociações fora dos prazos estipulados.

PROUNI - Atualização de Bolsas
Até o dia 8 de julho, os bolsistas ProUni matriculados nos cursos de Psicologia, 
Química, Relações Internacionais, Serviço Social, Sistema de Informação, Teologia 
e Tradutor em inglês devem comparecer à secretaria da CBA para a assinatura dos 
termos de atualização de bolsas referentes a 2022.1, 2021 e 2020. O calendário 
completo de convocação pode ser consultado no site (clique aqui).

VICE-REITORIA COMUNITÁRIA

Bem-Estar Mental
O programa Equilibrium, em parceria com o laboratório NEPPO (Departamento 
de Psicologia) e a AFPUC, oferece aos funcionários da PUC-Rio as oficinas: Re-
formulando Mentes e Redesenhando Vidas. As oficinas, que têm como objetivo 
a busca pela felicidade, pelo bem-estar mental e vida produtiva, têm a seguinte 
programação: Reformulando Mentes: 5 e 7 de julho, das 12h às 12h50; Redese-
nhando Vidas: 2, 4 e 9 de agosto, das 12h às 12h50. Haverá lanche e certificado 
aos participantes. Inscrições: até o dia 4 de julho no link (clique aqui). 

Bazar e Brechó FUM
Nos dias 5 e 6 de julho, a partir das 10h, ocorrerá no Pilotis do Edifício Cardeal 
Leme, o Bazar e Brechó FUM. A feira é organizada pelo grupo de proteção de 
gatos e animais silvestres dos arredores do campus Felinos Universitários do 
Marquês. O intuito é arrecadar fundos para ajudar na compra de medicamentos 
para o tratamento de um dos gatos, o Fumaça. 

Oportunidades de Estágio

Vale 2022
As inscrições para o Programa de Estágio do Vale 2022 foram prorro-
gadas até o dia 4 de julho. São mais de 700 vagas e o projeto procura 
candidatos que representem a diversidade do Brasil e tenham vontade de 
aprender e evoluir com a empresa. Os inscritos poderão se conectar a 
uma plataforma de realidade virtual, navegar com avatares pelas princi-
pais carreiras da empresa. A vaga é destinada aos estudantes com pre-
visão de formatura entre dezembro de 2023 e 2024. O Programa oferece 
oportunidades para as áreas de Engenharia, Tecnologia, Geologia, Admi-
nistração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros. A 
previsão de contratação é a partir de setembro. As inscrições devem ser 
feitas aqui.

EducationUsa PUC-Rio
Estão abertas as inscrições para estágio no EducationUSA PUC-Rio até 
o dia 10 de julho. A vaga é destinada a alunos dos cursos de Administra-
ção de Empresas, Economia, Engenharia ou Relações Internacionais, que 
tenham inglês intermediário, disponibilidade para trabalhar 20 horas se-
manais e facilidade com o Excel. O cargo é para lidar com atividades que 
envolvem principalmente a rotina administrativa / financeira de programas 
de estudos nos EUA, organização de viagens, confecção de planilhas, 
controle de rotinas de contas a pagar e receber, e suporte nas demandas 
de operação do escritório. Para inscrição é necessário enviar currículo, 
grade horária, e e-mail que detalhe o interesse na vaga para rio.puc@
educationusa.org com “Vagas Estágio” no campo do assunto.

Revistas de Teologia
O Departamento de Teologia da PUC-Rio publica as revistas CREatividade e Atu-
alidade Teológica. A primeira pertence ao setor de Cultura Religiosa do departa-
mento e apresenta, a cada semestre, temas relevantes para debate entre teologia 
e sociedade através de artigos, resenhas, trabalhos de alunos, revisões bibliográ-
ficas e de cinema. Já a segunda tem como objetivo publicar artigos de doutores 
e resenhas, contribuindo para a difusão e diálogo da Teologia com as Ciências 
da Religião e outros saberes. Para acessar as últimas edições da CREatividade, 
clique aqui, e da Atualidade Teológica, clique aqui.

No dia 6 de julho, às 10h, ocorrerá a inauguração da Sala de Leitura Pro-
fessora Elizia Pirozi, do espaço Padre Thierry Linard, S.J, e lançamento 
do almanaque “TMJ Rocinha para Brincar”, pelo Instituto TMJ Rocinha. 
A cerimônia é fruto do projeto apoiado pela FIOCRUZ e desenvolvido por 
funcionários e alunos da PUC-Rio, com lideranças da Rocinha. A sede do 
instituto fica na rua Travessa Campo Esperança, 2 SB. Rocinha (Valão).

Atariando
O Laboratório de Visualização, TV/Cinema Digitais e Jogos do Depar-
tamento de Informática (ICAD/VisionLab) e o Laboratório Linguagem, 
Interação e Construção de sentidos do Departamento de Artes e De-
sign  (LINC) da PUC-Rio promovem o “Atariando - Oficina de Criação 
e Desenvolvimento de Jogos para o Atari2600”, nos dias 12 e 14 de 
julho. O projeto tem como objetivo reunir 20 alunos (10 de informática 
e 10 de design) para que possam realizar 10 projetos funcionais em 
arquitetura 8bits para um sistema compatível com o Atari VCS, lan-
çado em 1977. As obras realizadas serão validadas em equipamento 
eletrônico dedicado e original. Para se inscrever, acesse os formulá-
rios a serem divulgados pelos respectivos departamentos.

TMJ Rocinha

Pós-Graduação em Letras
O Departamento de Letras está com o processo de seleção aberto para do-
centes no Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagem (PPGEL). 
A vaga é para Professor Assistente com carga horária de 40 horas. A Linha 
de Pesquisa é Discursos, Vida Social e Práticas Profissionais. As inscrições 
podem ser feitas entre o dia 20 de junho e 1º de agosto. Para mais informações 
acesse aqui. 

Professor em Administração
O Departamento de Administração está com vagas abertas para professor do 
Quadro Principal na área de Marketing e Estratégias. A carga horária é de 40 
horas semanais. Para concorrer à vaga é preciso ter Doutorado em Adminis-
tração com ênfase em Marketing, experiência em pesquisa na área e didática 
no ensino superior, produção científica relevante publicada em nível nacional e 
internacional, experiência em orientar discentes de graduação e pós-graduação 
na área de Administração, inserção na comunidade nacional e internacional 
na área e aptidão para lecionar em inglês. A documentação completa deve 
ser apresentada na inscrição pelo e-mail  zeni@iag.puc-rio.br com o assunto 
“Processo Seletivo IAG - Área de Marketing” até o dia 6 de julho.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
www.puc-rio.br/regularizacaodedebitos
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/prouni/index.html#renovacao
https://forms.gle/geDe8y2HHt5Acyyx8
http://www.vale.com/estagio
http://www.vale.com/estagio
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_cre.php
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_cre.php
http://www.periodicosmaxwell.vrac.puc-rio.br/index.php/ateo/index
http://www.letras.puc-rio.br/br/home/ppgel
http://www.letras.puc-rio.br/br/home/ppgel
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Abordagens com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social
Data: 16 de agosto a 22 de novembro
Horário: Terças-feiras, das 19h às 21h30
Valor: 4 parcelas de R$ 251 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

O Problema do Mal: dos primórdios da civilização à contemporaneidade
Data: 28 de agosto a 15 de dezembro
Horário: Quintas-feiras, das 19h30 às 22h30
Valor: 4 parcelas de R$ 372 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

CURSOS DE EXTENSÃO

Fotos de Formatura
As foto de turma dos alunos formados em 2020.2 e 2021.1 serão produzidas 
nos Pilotis do Edifício Kennedy, nas datas e nos horários mencionados a se-
guir.Orientações para o dia da foto da turma no site (clique aqui).

2020.2

Dia 9/7 (sábado)
9h•Ciências Biológicas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Compu-
tação e Física
10h•Engenharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Engenharia de Controle 
e Automação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Materiais e Nano-
tecnologia, Engenharia Mecânica e 
Engenharia Química
11h•Engenharia de Produção
Dia 10/7 (domingo)
9h•Arquitetura e Urbanismo, Psico-
logia e Teologia
10h•Artes Cênicas, Filosofia, Letras 
e Pedagogia
11h•Design
Dia 16/7 (sábado)
9h•Geografia, História e Relações 
Internacionais
10h•Administração
11h•Direito (diurno e noturno)
Dia 17/7 (domingo)
9h•Química e Matemática
10h•Comunicação Social(Cinema, 
Jornalismo e Publicidade e Propa-
ganda)

2021.1

Dia 23/7 (sábado)
9h•Ciências Biológicas, Ciência 
da Computação, Engenharia da 
Computação, Sistemas de Informação 
e Química
10h•Ciências Econômicas 2020.2 e 
2021.1
11h•Engenharia de Produção

Dia 24/7 (domingo)
9h•Psicologia e Teologia
10h•Design
11h•Engenharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia Elétrica, En-
genharia de Materiais e Nanotecnolo-
gia, Engenharia Mecânica, Engenharia 
de Petróleo e Engenharia Química

Dia 30/7 (sábado)
9h•Ciências Sociais 2020.2 e 
2021.1, Geografia, História e Relações 
Internacionais
10h•Arquitetura e Urbanismo, Artes 
Cênicas, Letras e Pedagogia
11h•Direito (diurno e noturno)

Dia 31/7 (domingo)
9h•Administração
10h•Comunicação Social (Cinema, 
Jornalismo e Publicidade e Propa-
ganda)

Missas de Formatura 2022.1
As missas de formatura das turmas de 2022.1 serão celebradas na Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, às 19h, nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2022. No 
dia 25, a celebração será para as turmas do Centro de Ciências Sociais (CCS), 
do dia 26 de julho, será para as turmas do Centro Técnico Científico (CTC) 
e, dia 27 de julho, será a vez das turmas do Centro de Teologias e Ciências 
Humanas (CTCH) e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Para 
mais informações acesse o site www.puc-rio.br/formatura.

Ingressos de acesso às Cerimônias de Formatura
2019.2 •2020.1• 2020.2 • 2022.1

Para evitar ultrapassar a lotação adequada do espaço onde acontecerão as Ceri-
mônias de Formatura, haverá controle de acesso, e cada formando poderá retirar 
até 7 ingressos (1 formando + 6 convidados).  A retirada dos ingressos poderá 
ser realizada nos dias mencionados abaixo, de 9h às 12h e de 14h às 17h, no 
Pilotis Leme (em frente ao Bar das Freiras): 
De 11 a 15 de julho
De 18 a 22 de julho
De 25 a 29 de julho
De 1º a 4 de agosto

Observações: 
- É obrigatória a apresentação do ingresso para ter acesso ao local da solenidade;
- O formando deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento oficial com 
foto para retirar os ingressos;
- Caso não possa comparecer pessoalmente, o formando poderá enviar um por-
tador, que deverá levar preenchido um protocolo, que está disponível no site www.
puc-rio.br/formatura.

Cerimônias de Formatura de 2022.1 
As Cerimônias de Formatura de 2022.1 da PUC-Rio serão realizadas no Rio Cen-
tro, Pavilhão 6, localizado à Avenida Salvador Allende, 6.555, Barra da Tijuca, nas 
seguintes datas e horários: 

Dia 6 de agosto de 2022 (sábado)
• 9h | Artes Cênicas, Ciências Biológicas, Filosofia, Letras, Pedagogia, Psicolo-
gia e Teologia
• 14h30 | Arquitetura e Urbanismo e Design
• 20h | Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Enge-
nharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, Engenharia Mecânica, Engenharia de 
Produção, Engenharia Química, Física, Matemática, Química, Sistemas de Infor-
mação
 
Dia 7 de agosto de 2022 (domingo)
• 9h | Administração (diurno e noturno), Ciências Econômicas (2021.2 e 
2022.1), Ciências Sociais (2021.2 e 2022.1), Geografia, História e Serviço Social
• 14h30| Comunicação Social (Cinema, Jornalismo e Publicidade e Propaganda)
• 20h | Direito (diurno e noturno) e Relações Internacionais

ATENÇÃO: 
• As solenidades das turmas formadas em 2022.1 acontecerão em conjunto 
com as turmas formadas em 2019.2/2020.1 e 2020.2, que celebraram apenas 
com eventos remotos e, agora, terão a oportunidade de participar do evento pre-
sencial;
• A Cerimônia dos cursos de Ciências Econômicas e Ciências Sociais de 2022.1 
reunirá também os formados em 2021.2, conforme a configuração que já existia 
para esses cursos no que tange à realização de suas solenidades de formatura;
• As turmas de Ciências Econômicas e de Ciências Sociais formadas em 2020.2 
terão suas Cerimônias de Formatura em conjunto com as turmas formadas em 
2021.1, em momento posterior, a ser divulgado pela PUC-Rio, possivelmente na 
ocasião das formaturas de 2022.2.
Para mais informações e orientações acesse o site www.puc-rio.br/formatura.

FOTO: PEXELS.COM

EXPEDIENTE. Coordenadora-Geral Comunicar: Professora Lilian Saback. Editora e Jornalista Responsável: Professora Julia Cruz (MTE 19.374). Subeditora: Pro-
fessora Adriana Ferreira. Editores de Arte: Professores Diogo Maduell e Mariana Eiras. Coordenadora Administrativa: Rita Luquini. Redação e Administração: Rua 
Marquês de São Vicente, 225, sala 401-K, 22451-900, Gávea, RJ. Telefone: 3527-1140. E-mail: pucurgente@puc-rio.br.

Captação de Recursos para Projetos Sociais
Data: 20 de agosto a 29 de outubro
Horário: Sábados, das 9h30 às 12h
Valor: 3 parcelas de R$ 205 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Literatura e História
Data: 1 de setembro a 20 de outubro 
Horário: Terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30
Valor: 2 parcelas de R$ 415 ou em 10 parcelas no cartão de crédito

Informações e matrícula: Site: www.cce.puc-rio.br | Telefone: 0800 970 9556 | Facebook: facebook.com/ccepucrio | WhatsApp: (21) 97658-6094 

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/ceic/formatura/formatura2020.html
http://www.puc-rio.br/formatura
http://site www.puc-rio.br/formatura
http://site www.puc-rio.br/formatura
http://site www.puc-rio.br/formatura
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ENVIE UM ABRAÇO A ALGUÉM.ENVIE UM ABRAÇO A ALGUÉM.

       Como
participar:

Abra espaço no seu armário: separe roupas, gorros, meias, casacos e mochilas. 

Pegue alimentos não perecíveis na dispensa. E corra para o abraço.

Deposite a sua doação nos pontos de coleta: Pilotis da PUC-Rio 

(prédio Kennedy) e DCE (na Vila dos Diretórios).
2

1

A Pastoral do Povo da Rua irá higienizar o material 
arrecadado, preparar as quentinhas
de alimentos e fazer a distribuição
para a população necessitada.

A Campanha Dar Calor é um Gesto de Amor está arrecadando roupas e alimentos para pessoas 
em situação de rua durante todo o inverno.

TERÇA-FEIRA, 5
9h. Palestra. Tema: Os povos indígenas na independência 
do Brasil. Palestrante: João Paulo Peixoto Costa (IFPI/UES-
PI). Organização: Laboratório de Pesquisa em Conexões 
Atlânticas e Departamento de HIstória. Por Zoom. Para as-
sistir clique aqui.

10h. Bazar e Brechó FUM. Presencial: Pilotis do Edifício Car-
deal Leme. Organização:  Felinos Universitários do Marquês. 
Informações no Instagram Felinos Universitários do Marquês.

12h. Oficinas presenciais. Tema: Reformulando Mentes. Or-
ganização: Equilibrium, laboratório NEPPO (Departamento 
de Psicologia) e AFPUC. Inscrições: até o dia 4 de julho no 
link (clique aqui). 

19h. Aula Aberta. Tema: As Palavras e as Coisas de Michel 
Foucault: Origens, Descobertas e Ressonâncias Contempo-
râneas. Palestrante: Marcelo S. Norberto (Doutor em Filoso-
fia). Organização: Coordenação Central de Extensão (CCE). 
Plataforma Zoom. Para se inscrever, acesse: link.

QUARTA-FEIRA, 6
10h. Inauguração da Sala de Leitura professora Elizia Pirozi, 
do espaço Padre Thierry Linard, S.J, e lançamento do alma-
naque “TMJ Rocinha para Brincar”. Organização:  Instituto 
TMJ Rocinha e Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor 
(NEAM PUC-Rio) e Fiocruz. Presencial. Local: Rua Travessa 
Campo Esperança, 2 SB. Rocinha (Valão). 

10h. Bazar e Brechó FUM. Presencial: Pilotis do Edifício Car-
deal Leme. Organização:  Felinos Universitários do Marquês. 
Informações no Instagram Felinos Universitários do Marquês.

13h30. Palestra. Tema: Gênesis de Portas Abertas. Orga-
nização: Instituto Gênesis PUC-Rio. Plataforma Zoom. Para 
participar, acesse: aqui

20h. Live preparatória para o curso de Iniciação Teológica. 
Organização: Setor de Teologia a Distância. Tema: A busca de 
Deus, a minha alma tem sede por ti oh meu Deus! – Primeira 
Parte. Transmissão pelo YouTube ou pelo Zoom (acesse aqui). 
ID da reunião: 928 6375 5196. Senha de acesso: 531414

  QUINTA-FEIRA, 7
9h. Workshop de Encerramento do Programa de Ensino Tu-
torial. Tema: Racismo Ambiental a Partir do Sul Global. Con-
vidados: Mariana de Paula (LabJaca), Ruth Osório (Projeto 
CocôZap), Marcele Oliveira (Agenda Realengo 2030). Orga-
nização: Instituto de Relações Internacionais (IRI/PUC-Rio). 
Local: Edifício Cardeal Leme, sala L218. Para mais informa-
ções, acesse: aqui

12h. Oficinas presenciais. Tema: Reformulando Mentes. Or-
ganização: Equilibrium, laboratório NEPPO (Departamento de 
Psicologia) e AFPUC. Inscrições: até o dia 4 de julho no link 
(clique aqui).

  SEXTA-FEIRA, 8
9h30. Workshop de Encerramento do Programa de Ensino 
Tutorial. Tema: Racismo Ambiental a Partir do Sul Global. 
Palestrantes: Lorena Froz (Faveleira) e Fabbi Silva (Casa Flu-
minense). Organização: Instituto de Relações Internacionais 
(IRI/PUC-Rio). Local: Edifício Cardeal Leme, sala L-218. Para 
mais informações, acesse: aqui

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
BATE-PAPOS | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/93152488005?pwd=Nk5VYlIwZHNObTVVNEUxT1YrVllZUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/93152488005?pwd=Nk5VYlIwZHNObTVVNEUxT1YrVllZUT09
https://www.instagram.com/felinosuniversitariosdomarques/
https://forms.gle/geDe8y2HHt5Acyyx8
https://forms.gle/geDe8y2HHt5Acyyx8
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-do-curso-(traco)-as-palavras-e-as-coisas-de-michel-foucault:-origens,-descobertas-e-ressonancias-contemporaneas&nInst=cce
https://www.instagram.com/felinosuniversitariosdomarques/
https://youtu.be/kopSsf72bjo
https://puc-rio.zoom.us/j/92863755196?pwd=aEcxKzNROWRUam1zWEd4bFVoSDBiZz09
http://www.iri.puc-rio.br/evento/racismo-ambiental-a-partir-do-sul-global/
http://www.iri.puc-rio.br/evento/racismo-ambiental-a-partir-do-sul-global/
https://forms.gle/geDe8y2HHt5Acyyx8.
https://forms.gle/geDe8y2HHt5Acyyx8.
http://www.iri.puc-rio.br/evento/racismo-ambiental-a-partir-do-sul-global/
http://www.iri.puc-rio.br/evento/racismo-ambiental-a-partir-do-sul-global/
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ENTREVISTA // Marcelo Motta

Qual o sentimento de se tornar diretor do 
NIMA?
Marcelo Motta: Em primeiro lugar me sur-
preendi quando o padre Josafá me chamou 
para esta indicação, mas recebi com grande 
honra, recebi a indicação como um grande re-
conhecimento. Eu acompanhei a construção 
do NIMA, portanto uma trajetória muito pró-
xima, entendendo as dinâmicas que o núcleo 
assumiu. Hoje me sinto desafiado com esta 
missão, diante da potência que o núcleo tem.

O meio ambiente é um assunto que está no 
centro das discussões mundiais. Como de-
vemos entender o meio ambiente neste sé-
culo XXI?
Marcelo: Devemos entender o meio ambiente 
como uma totalidade. O olhar deve ser inte-
grado, a realidade não é fragmentada. Quando 
você olha pela janela e vê uma paisagem, você 
vê esta totalidade: ela é cheiro, som, vai além 
da visão e é um conjunto. O meio ambiente 
não é só a natureza, é uma construção em que 
há relações sociais que interagem com as di-
versas dimensões que compõem o ambiente. 
Eu entendo o meio ambiente como o próprio 
espaço geográfico. O espaço é uma produção 
social, e ele desenha o ambiente.

E diante dos desafios que o mundo enfrenta 
com relação ao meio ambiente, qual a mis-
são do NIMA?
Marcelo: Temos uma missão enquanto uni-

dade da Universidade de fortalecer a rede de 
pesquisadores, de enlaçar todas aquelas pes-
quisas e ações de extensão e projetos que te-
nham o cunho ambiental. Se o ambiente é uma 
totalidade é possível encontrar na PUC-Rio, 
com seu valor de excelência, as pesquisas e 
as ações ambientais, para atuar na missão da 
Universidade, que é o tripé de pesquisa, ensi-
no e extensão nessa área de foco das ques-
tões ambientais que afligem a sociedade. O 
que não é ambiental? Em tudo que atuamos 
estamos transformando o espaço, o ambien-
te, das mais altas tecnologias às formas de 
pensar.

Quais as metas e os desafios que o NIMA 
deve atingir nos próximos anos?

Marcelo: A meta do NIMA é promover adapta-
ções ao novo. Há tradições no NIMA, como a 
Educação Ambiental, a parte jurídica e a justiça 
ambiental, as questões climáticas, as discus-
sões presentes no NIREMA (Núcleo Interdisci-
plinar de Reflexão e Memória Afrodescenden-
te), que é muito próximo ao NIMA. Há ainda 
a Agenda Ambiental da PUC-Rio, que envolve 
todas as ações de exemplo para gestão da pró-
pria estrutura do campus, desde os resíduos 
com a reciclagem, energia, água, o nosso re-
manescente de Mata Atlântica, com o campus 
como um laboratório vivo para as ações am-
bientais. Estamos revendo toda a estrutura do 
NIMA e nos adequando a este novo momento 
de transição da Universidade e da sociedade.

O professor Marcelo Motta, do 

Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo, assumiu a direção do 

Núcleo Interdisciplinar de Meio 

Ambiente da PUC-Rio (NIMA). Motta 

herda o legado na área ambiental 

da Universidade construído pelo 

professor  Luiz Felipe Guanaes, que 

morreu em fevereiro deste ano. Motta é 

geógrafo, pesquisador na área de risco 

geomorfológico nos programas de pós-

graduação de Arquitetura e Urbanismo e 

Geografia da PUC-Rio. 
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Missão: 
atuar no tripé 
pesquisa, 
ensino e 
extensão

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/

