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O Poli Notícias é o resumo semanal do que acontece na Escola Politécnica da UFRJ. Aqui você encontra
os destaques da semana e também a programação dos próximos dias. Não perca mais nenhum evento
dentro do Campus!

A³P homenageia professores e funcionários

A Associação de Antigos Alunos da Politécnica (A³P) homenageia professores e funcionários

Como parte das comemorações de fim de ano, a Associação dos Antigos Alunos da Politécnica
(A3P) em parceira com a Escola Politécnica tem o prazer de convidar os professores e
funcionários da Poli para a Congregação Solene, que vai acontecer na próxima quartafeira,
21/12.
No evento serão homenageados os funcionários Rogério Santos Nascimento (Diretoria Adjunta
de Relações Internacionais) e Sérgio Ferreira dos Santos (Departamento de Engenharia
Elétrica); e os professores Carlos Fernando Teodósio Soares (Departamento de Engenharia
Eletrônica e de Computação e Nestor Alberto Zouain Pereira (Departamento de Engenharia
Mecânica).

Essas homenagens são uma maneira da nossa Escola dizer muito obrigado a todos os seus
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funcionários e professores nas pessoas desses colegas que têm se destacado ao longo de
suas carreiras.

Para mais informações sobre o evento, clique aqui.

Calendário Acadêmico 2017
Já está disponível no site da Escola Politécnica o calendário acadêmico de 2017. Para acessálo clique
aqui.
Cursos de TI e Gestão
A Bridge Consulting, uma das primeiras consultorias do país especializadas em gestão e governança de
Tecnologia da Informação, acaba de lançar a plataforma de ensino Bridge Academy, com cursos
presenciais e à distância sobre frameworks, governança de TI e ferramentas de gestão. Com 12 cursos
disponíveis – entre aulas presenciais, EAD e incompany – o portfólio do Bridge Academy receberá
constantes atualizações. Há também a possibilidade de elaborar cursos sob demanda, customizados de
acordo com as necessidades dos clientes.
Para mais informações, acesse o link.
Curso intensivo de Inglês e Alemão
A Universidade de Freiburg, na Alemanha, oferece curso intensivo de Inglês e Alemão, nas férias de Julho
e Agosto ou de Fevereiro e Março. É uma universidade publica fundada em 1457, conta com mais de 20
mil alunos. Após a conclusão do curso, o aluno ainda receberá um certificado atestando o seu
conhecimento adquirido de inglês ou alemão. Para maiores informações acesse o link.

Sessão da Congregação Solene
Neste semana, acontece na Escola Politécnica, a Sessão da Congregação Solene. A sessão será realizada
nesta quartafeira, 21 de dezembro, às 10:30, no Salão Nobre da Decania (2° andar do Bloco A do Centro
de Tecnologia). A Poli gostaria de convidar professores e funcionários para o evento.
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Corpo Editorial:

Assessoria de Comunicação da Escola Politécnica
e
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Humano
Professora Maria Alice Ferruccio da Rocha
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