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Com a chegada das férias, o Poli Notícias vai ser um pouco diferente,
apresentando uma versão de verão. Nestas próximas edições especias, vamos
apresentar algumas dicas de estágios e eventos, como congressos e palestras
na área da Engenharia. Fiquem de olho e boas férias!

Concurso para logo da comemoração dos 225 anos da Poli
Como parte das comemorações dos seus 225 anos, a Escola Politécnica fará um
concurso entre alunos para escolher uma logo que será usada nesta data especial. A
competição, que terá seu resultado final apresentado em março, premiará um aluno
com uma quantia de mil reais e a comissão julgadora será formada pela Diretoria da
Escola Politécnica, Diretoria da Associação de Antigos Alunos da Politécnica (A³P) e dois
membros do CAEng. O regulamento será enviado por email. Fiquem atentos e sejam
criativos!

Bolsas de Pesquisa na França
O Instituto de Estudos Avançados (STUDIUM) tem o prazer de informar que as
candidaturas para o Smart Loire Valley ProgrammeCampanha 2017 estão abertas. O
prazo para submissão vai até o dia 9 de Fevereiro de 2017 às 14:00 (horário de
Brasília). O programa é aberto a todas as disciplinas e oferece bolsas de pesquisa na

região CentreVal de Loire para profissionais com experiência internacional. Para saber
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mais informações, clique aqui.
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) abre inscrições para curso de
verão
Estão abertas as inscrições para a ‘XIV Atividades Formativas de Verão’, que ocorrerá
entre 24 de janeiro e 25 de fevereiro do ano que vem no do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro. A organização desse já tradicional curso
de verão – na forma de minicursos, bem como seminários e debates – é do grupo de
pesquisa ‘Teoria de campos e partículas elementares’, do CBPF. A edição do ano que
vem desse evento comemorará os 50 anos da teoria eletrofraca. Para saber mais, clique
aqui.
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Como uma maneira de incentivar o sistema em crescimento de startups no Brasil, a
Johnson & Johnson Innovation está lançando este desafio focando empreendedores
baseados no Brasil que estejam desenvolvendo produtos e serviços criativos nesta área.
O desafio irá focar em: envelhecimento com saúde, envelhecimento na era do auto
cuidado e envelhecimento na era digital.
Os vencedores receberão mentoria de cientistas, engenheiros e pesquisadores da
Johnson & Johnson, exposição às companhias do grupo Johnson & Johnson e seis
meses de incubação tecnológica em um dos Johnson & Johnson Innovation LABS nos
Estados Unidos.
As regras e regulamentos do desafio estão disponíveis (apenas em inglês) aqui.

Congressos nas áreas da Engenharia
 Para submissão de artigos:
SEPVASF VII Simpósio de Engenharia de Produção do Vale do São Franscisco
Os trabalhos serão submetidos, exclusivamente, pelo envio para o endereço de email
até às 23h 59min (horário oficial de Brasília), do dia 03 de fevereiro de 2017.
CLME2017 8º Congresso LusoMoçambicano de Engenharia, Maputo/Moçambique
A data limite para apresentação dos resumos de duas páginas é 15 de Janeiro de
2017.

Corpo Editorial:
Assessoria de Comunicação da Escola Politécnica
e
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Humano
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