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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!

Alunos da Politécnica ganham Prêmio de Sustentabilidade

Alunos da Politécnica ganham Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento
Sustentável
Os alunos da Escola Politécnica Alexander Kataoka Ishikawa e Lucas Portes
foram vencedores da 9ª edição do Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento
Sustentável. O anúncio aconteceu no último dia 16 de dezembro e a empresa
organizadora premiou ainda mais quatro projetos de universidades de Mato Grosso do
Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No prêmio os
projetos foram analisados por uma comissão julgadora sob a ótica da viabilidade

econômica, responsabilidade ambiental e inclusão social. O valor total da premiação
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será divido entre o autor, ou grupo de autores, orientador e universidade, que ganham
R$ 20 mil reais cada.
A premiação tem como objetivo estimular a geração de conhecimento sobre temas
relacionados à contribuição das engenharias, arquitetura e agronomia para o
desenvolvimento sustentável e difundilos junto à comunidade acadêmica brasileira e à
sociedade. Os estudantes autores dos trabalhos terão a oportunidade de participar de
processos seletivos para vagas nas empresas da Organização Odebrecht.O Prêmio
Odebrecht é uma iniciativa dos negócios da Organização Odebrecht. Além de ser
realizada no Brasil, a premiação também é feita em outros dez países: Angola,
Argentina, Estados Unidos, México, Panamá, Peru, República Dominicana, Venezuela,
Equador e Colômbia.
A premiação acontecerá no inicio de 2017 e para saber mais detalhes sobre o prêmio,
clique aqui.

A Associação de Antigos Alunos da Politécnica (A³P) homenageia professores e
funcionários
Aconteceu na última quartafeira, 21 d dezembro, na Escola Politécnica, a Congregação
Solene, onde foram 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 Computação) e Nestor Alberto
Zouain Pereira (Departamento de Engenharia Mecânica).
Quem compareceu ao evento também pôde ver a exposição intitulada "O passado e o
presente da Escola Politécnica: no olhe do artista e na visão do fotógrafo". Esta
homanagem foi feita pela Associação de Antigos Alunos da Politécnica (A³P) e marca as
celebrações de fim de ano da Poli.
Para ver fotos do evento, clique aqui.

Edital de Intercâmbio Acadêmico

A Diretoria Adjunta de Relações Internacionais da POLI divulga o Edital DARI/POLI 09/16
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 Rede Magalhães (SMILE) para seleção de candidatos para o Programa SMILE de
intercâmbio Acadêmico da Rede Magalhães. As vagas são para as diversas escolas
parceiras da Escola Politécnica na Europa e América Latina e estão disponíveis para
alunos da POLI, FAU e do curso de Engenharia Química da EQ. Todas as informações
necessárias à inscrição estão contidas no edital que deve ser lido com atenção e que já
está disponível na página da DARI. A primeira etapa da inscrição acontecerá entre os
dias 02/01/2017 ao dia 12/02/2017.
Para mais a DARI indica aos alunos que busquem mais informações nas páginas da
escolas estrangeiras parceiras.

Calendário Acadêmico 2017
Já está disponível no site da Escola Politécnica o calendário acadêmico de 2017. Para
acessálo clique aqui.
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