Aconteceu

Prêmio Edwiges Hor-meyll homenageia mulheres que se destacam
na engenharia
Diretora da Poli-UFRJ
é uma das agraciadas
com título da Abenge,
que carrega nome da
primeira engenheira do
Brasil, formada pela Escola Politécnica. Leia
MAIS.

Bots conquista três prêmios no
Salão de Robótica em Curitiba
Na categoria sumô LEGO,
os robôs MC Brinquedo e
Treta ficaram em 1º e 3º
lugares, respectivamente.
Piruba termina em 2º na
categoria LEGO seguidor
de linha. Leia mais.

XIII Semana da Civil debate
futuro da engenharia e promove
concursos

que incluiu palestras, workshops, minicursos e até concurso
de pontes de macarrão. Leia mais.

13ª Ambientável aborda novas resoluções da ONU para um mundo
melhor
Com objetivo de expandir e fortalecer a luta pela causa
ambiental no país, a semana acadêmica da Engenharia
Ambiental girou em torno dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas. Leia mais.

Com o intuito de fomentar a inovação na engenharia e atrair
alunos de outras áreas do conhecimento para os temas da
construção civil, a Poli-UFRJ promoveu, entre os dias 27
e 31 de agosto, a Semana Acadêmica de Engenharia Civil,

Ciência e Tecnologia

Poli responde
Haverá Poli pelo Mundo este ano?
Sim. O lançamento do edital do Poli pelo mundo está
previsto para a 3ª semana de outubro.

Cientistas desenvolvem lente que
permite entrelaçamento quântico
Desenvolvidas por pesquisadores do MIT e de Harvard,
as chamadas “lentes 0lhos-de-peixe de Maxwell” (em
referência ao físico escocês James Maxwell, que as previu
há 150 anos) têm um formato que possibilita o trânsito
de fótons. Isso ocasiona o famigerado entrelaçamento
quântico, mesmo a longas distâncias. Por isso, o novo
dispositivo pode revolucionar a computação quântica.
Clique para ler a reportagem do MIT News (em inglês).

Promovido pela Poli-UFRJ em parceria com diversas
instituições de ensino estrangeiras, o Poli pelo mundo é
um programa de intercâmbio que prevê isenções de taxas
e descontos nos serviços de alojamento, alimentação e
transporte das universidades de destino. Para participar,
o aluno deve ter um desempenho acadêmico adequado
aos critérios do edital, que estipula como nota de corte a
mediana do curso a que pertence o candidato. A duração
do intercâmbio é de um a dois semestres acadêmicos,
a depender da vaga, com início previsto para 2019/2.
Algumas universidades permitem que o segundo semestre
seja um estágio.
O Poli pelo mundo contempla cerca de 25 instituições
estrangeiras. Este ano, o programa traz uma novidade:
a participação do Grupo INSA (Institut Nacional des
Sciences Appliquées), localizado em Lyon, Toulouse,
Rennes, Rouen, Strasbourg e Val de Loire. Mais

informações no site da DARI: http://www.intercambio.
poli.ufrj.br/pt/. Fique atento(a).
Obs.: O Poli pelo mundo não concede bolsas, nem
custeia despesas de viagem para as universidades de
destino. Os créditos serão concedidos de acordo com
os planos de estudo aprovados pela Poli-UFRJ em
todas as suas instâncias.
Com a colaboração do Prof. Vítor Romano, diretor da
DARI.
Quer perguntar alguma coisa à Poli-UFRJ? Envie-nos
um e-mail: coordcom@poli.ufrj.br.

Poli NA IMPRENSA
Eventos e atividades desenvolvidos na Poli despertam o
interesse da imprensa. Em agosto, a XIII Ambientável foi
notícia em diversos meios e pauta de uma série de quatro
entrevistas no programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional.
Os professores Elen Vasques (resíduos sólidos), Isaac
Volschan (gerenciamento de recursos hídricos), Maurício
Tolmasquim (fontes de energia) e Monica Pertel (biomas e
florestas) foram entrevistados sobre os temas das palestras
do evento organizado pelos alunos da Engenharia Ambiental,
de 21 a 23/8. Clique aqui para ver outros destaques.

Fique Ligado

PetroTeam irá aos EUA disputar
torneio mundial
No dia 24 de setembro, a PetroTeam disputará em Dallas
a fase final do PetroBowl, campeonato internacional de
conhecimentos sobre petróleo. Veja a reportagem da TV
Escola veiculada no dia 10 de agosto.
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