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O QUE É O LUPPA RIO?

A participação social é um dos pilares para o
exercício da cidadania, e para isso é fundamental
fortalecer os espaços democráticos de decisão.

 

Com esse foco, surge, em 2019, o projeto LUPPA Rio, projeto de
extensão universitária e iniciativa apartidária de estudantes de
Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Os alunos buscam colocar em prática os ensinamentos, adquiridos
ao longo da sua formação, em ambientes além dos muros da
academia, e assim, cumprir seus papéis sociais e de cidadania.

O objetivo do projeto é ser um instrumento
de aproximação entre as questões de

políticas públicas ambientais e a população.

O LUPPA Rio visa ampliar o acesso da sociedade civil aos
espaços decisórios relacionados às políticas públicas
ambientais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Constrói-se assim uma práxis de base socioambiental e
acadêmica e contribui para o melhor entendimento dos
temas trabalhados, por meio de atividades educacionais
aplicadas e parcerias com iniciativas socioambientais da
região de atuação. 
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COMO TRABALHAMOS?
O LUPPA Rio é segmentado em
4 Grupos de Trabalho:
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LUPPA Político

A ideia aqui é promover o debate de questões
socioambientais relacionadas à atuação de todos os setores
da economia brasileira, a saber:

Divulgação das informações ambientais para a
sociedade civil em geral, sem nenhuma distinção de
grupo específico;

Participação em audiências e
consultas  públicas;
Promoção de entrevistas e bate
papos com profissionais de
destaque;
Prestação de apoio técnico para a
concepção e execução de
legislações, resoluções e projetos
socioambientais.



4

LUPPA Educação Ambiental

As atividades deste grupo de trabalho são voltadas aos atores
responsáveis pelas escolas públicas, foco das ações
desenvolvidas.

Realização de atividades de Educação Ambiental em
Escolas Públicas e ONGs parceiras do projeto;
Formação de professores e outros agentes
multiplicadores do conhecimento ambiental;
Produção de conteúdo técnico para a realização das
atividades presenciais e online, levando em
consideração formatos específicos a serem
desenvolvidos para deficientes audiovisuais e físicos.

LUPPA Social

Esse grupo de trabalho dedica-se às atividades de forma
conjunta (parcerias) com projetos e iniciativas socioambientais
já existentes em comunidades vulneráveis.

Participação em Ações Sociais;
Parcerias com ONGs, Lideranças e outras inciativas
socioambientais;
Apoio técnico a iniciativas já existentes em
comunidades vulneráveis e tradicionais.



LUPPA Comunicação
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Esse grupo de trabalho faz a conexão das atividades
desenvolvidas por todos os outros três grupos, tendo como
foco a divulgação no site e nas mídias sociais do projeto LUPPA
Rio

Atualização das redes sociais do projeto (Site,
Instagram, Facebook, Twitter e Linkedin);
Interação com os outros grupos de trabalho para a
elaboração de conteúdo informativo de suas atividades;
Manutenção de calendário de atividades - com data,
horário, local e pauta dos encontros.

CLIQUE AQUI PARA
CONHECER NOSSAS REDES!

https://linktr.ee/luppaufrj
https://linktr.ee/luppaufrj


6

ATIVIDADES REALIZADAS
Entrevistas sobre temas atuais

Bate Papo com especialistas renomados

Participação em ações sociais

https://youtu.be/je_cHTKvPpA
https://www.youtube.com/watch?v=Pp07PvE7svE&t=4s
https://www.instagram.com/p/CZs0pnjLvVx/
https://youtu.be/otLzC5P1-j4
https://www.youtube.com/watch?v=4VjUZsn7P9s&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=RkSswcI9P0Y
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Na sua ampla atuação, o LUPPA Rio busca sempre agir em
consonância com os ODS - Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. Dos 17 objetivos, alguns são o foco do
nosso trabalho, mas buscamos atuar com a maioria deles. 

Você pode descobrir um pouco mais de
cada um deles clicando nas imagens abaixo.

NOSSOS PARCEIROS

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4


Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações."

- Art. 225, Constituição Federal do Brasil, 1988

CLIQUE AQUI PARA ENTRAR EM
CONTATO COM A GENTE POR E-MAIL
OU PELAS REDES SOCIAIS!

Ficou com alguma dúvida?

https://linktr.ee/luppaufrj
https://linktr.ee/luppaufrj

