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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!

Inscrições para participar do projeto "Alunos Contadores de Histórias"
O “Alunos Contadores de Histórias” é um projeto de extensão universitária que tem
como missão treinar e formar a cada semestre uma nova turma de Alunos Contadores
de Histórias. Os alunos, munidos de jalecos coloridos e sacolas repletas de livros
infantis, dedicam duas horas semanais ao projeto, doando e recebendo sorrisos ao
contar histórias infantis para as crianças atendidas no IPPMG, Instituto de Pediatria da
UFRJ, localizado na Ilha do Fundão.
As inscrições foram abertas hoje, 18 de janeiro, e o processo de seleção tem apenas um
critério: a ordem de chegada das inscrições, juntamente com a porcentagem de vagas
atribuida a cada curso (respeitando a demanda analisada).
O aluno, após participar de um processo de treinamento, deverá doar, durante seis
meses, 2 horas semanais (à sua escolha) para contar histórias infantis para as crianças
e adolescentes atendidos nos diversos setores do IPPMG( Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira).

Para saber mais clique aqui.
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Congressos nas áreas da Engenharia
 Para submissão de artigos:
XVI Brazilian MRS
A data limite para apresentação dos resumos é no dia 31 de Janeiro de 2017.
SBAISimpósio Brasileiro de Automação Inteligente
Os trabalhos serão submetidos, exclusivamente, até às 23h 59min (horário oficial de
Brasília), do dia 31 de março de 2017.
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