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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!

Minerva Náutica é campeã brasileira!
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A equipe Minerva Náutica da Escola Politécnica conquistou um feito incrível na última semana,
garantindo o primeiro e também segundo lugar no Desafio Universitário de Nautimodelismo
(DUNA). Competindo com diversas universidades nacionais e ainda uma equipe de
Montevidéu, no Uruguai, o time da Poli se tornou o campeão e vice campeão brasileiro de
nautimodelismo universitário, uma dobradinha inédita na competição. Para garantir esta
vitória, a equipe partiu do Rio a Joinvillecom com dois barcos e um total de 19 membros.
A equipe, que conta com o patrocínio máster da OceanPact,

foi formada a partir da

experiência do primeiro capitão e atual colaborador, Arthur Pereira, que em seu intercâmbio
na Memorial University of Newfoundland – Canadá, teve a oportunidade de participar da
competição de veleiros autônomos (International Robotics Sailing Regatta – Sailbot).
continue a ler aqui...
Alunos da Poli chegam a final de competição de negócios
O serviço de consultoria de empresas é um mercado bastante promissor para profissionais de
engenharia, no entanto, ainda não é o maior foco dos estudantes na Universidade. Envoltos
em competições de robótica, criação de carros e barcos, poucos alunos conhecem os
benefícios de participar de uma competição de negócios.
Para entendermos um pouco mais sobre essas competições, aluno da Poli Pedro Rosset, de
Engenharia de Produção, contou um pouco sobre o Desafio Bain. O time composto por ele e
mais três alunos da Poli, Lucas Resende (Eng. Civil), Victor Ramos (Eng. Mecânica) e Nicollas
Cozzolino (Eng. Mecânica) competiu na final SulAmericana do desafio neste final de semana
e mesmo antes de sair o resultado, já são muito vitoriosos. Classificados na etapa regional, a
equipe foi premiada com mil e quinhentos reais e ainda garantiram uma entrevista no
processo seletivo da empresa, pulando a etapa das provas.

continue a ler aqui..

Inscrições Colação de Grau da Poli 31/10
Se encerram na próxima segundafeira as inscrições para colação de grau da Escola
Politécnica. Para mais informações clique aqui e para saber quais documentos devem ser
apresentados, clique aqui.
Inscrições PEU

Fica aberta até o dia 30 de outubro a seleção do Programa de PósGraduação em
Subscribe
Share
Past Issues
Translate
Engenharia Urbana (PEU)  Mestrado Profissional  da Escola Politécnica. Para mais
informações clique aqui.
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
O curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Escola Politécnica
oferece uma nova atribuição profissional no CREA, buscando nas disciplinas eletivas e nas
inovações dos métodos pedagógicos, formar profissionais capazes de orientar seu
aperfeiçoamento nas atuações cada vez mais amplas. Inscrições até 11 de novembro. Para
mais informações clique aqui.

Agita CT 25/10
Evento mensal da Poli, a edição de outubro vai debater temas como Outubro Rosa,
Alimentação Saudável e Terapia Ocupacional. O Agita CT acontece amanha no Hall do
Auditório Horta Barbosa/ CT, Bloco A  Térreo de 10h às 12h30.
Workshop em Métodos Computacionais Aplicados às Ciências Farmacêuticas 25/10
O evento tem como objetivo introduzir, popularizar e aperfeiçoar os estudos de métodos
computacionais nas diferentes áreas das ciências farmacêuticas a alunos de graduação, pós
graduação e profissionais da área de Farmácia e afins. Saiba mais em http://bit.ly/2ezSto3
XVI Colóquio Anual de Engenharia Química PEQ/ COPPE
O Colóquio Anual de Engenharia Química é realizado pelo Programa de Engenharia Química
(PEQ) da COPPE/UFRJ. A proposta da edição de 2016 fundamentase na temática de
inovação e empreendedorismo nas diferentes esferas organizacionais da sociedade, tendo
como título “Universidade Empreendedora e Necessidade de Empreender”. Saiba mais
em http://bit.ly/2dCPkXH
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