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Calouros de 2017.1 são recebidos na Poli para inscrição em disciplinas
Na última sextafeira (17), a Escola Politécnica deu as boasvindas aos seus novos
alunos, que puderam fazer as inscrições de matérias para o semestre de 2017.1. O
evento começou com um palestra da Vice diretora Elaine Garrido e do Diretor Adjunto,
Thiago Ritto. Juntos, apresentaram diversas informações sobre a Poli para os
estudantes, como a quantidade de alunos, quais engenharias são oferecidas, as
possibilidades de intercâmbio que são exclusivas para alunos da Politécnica e ao final,
foi realizado uma recepção como comidas e bebidas, organizada pela Diretoria Adjunta
de Desenvolvimento Humano (DADH).
Durante a Palestra, a ViceDiretora falou também da Atlética da Poli, ressaltando sua
invencibilidade em diversos esportes, e a torcida organizada “Cachorrada do Fundão”,
uma referência aos cachorros do campus, como ela explicou as novos ingressantes.
Elaine falou da sobre a importância do esporte para ajudar os estudantes a lideram com
os desafios que serão encontrados no passar dos anos na Poli até a formatura. Além
disso, as equipes de competição também foram citadas como uma excelente opção
para adquirir mais prática na área da engenhara e para se envolver mais com a escola.
Para continuar a ler, clique aqui.

Cursos de Capacitação SINTUFRJ
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O SINTUFRJ, está oferecendo cursos de capacitação para os servidores sindicalizados.
Seguem os dados dos cursos e de inscrição:
O curso de Lingua Portuguesa Instrumental será no Auditório  Bloco I(fundos do bloco
D)  Sala 014(subsolo), e não na Tenda da COPPE.
As inscrições também poderão ser feitas no RH da Decania do CT  sala 2, no horário
de 9 às 16h.

Congressos nas áreas da Engenharia
ICNP  International Conference on Natural Polymers, Biopolymers
biomaterials
O período para inscrição promocional vai até o dia 30 de Abril de 2017.
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