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Young Person's World Lecture 2017

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) convidou a Universidade Federal
do Rio de Janeiro a participar do Concurso Internacional Young Person´s World Lecture 2017,
promovido pelo Institute of

Material and Mining (IOM3) e patrocinado pela CBMM e Rolls

Royce.
O Concurso acontece desde 2005, contando com participantes do Reino Unido, USA, África
do Sul, Portugal, Singapura, Malásia, Irlanda, Hong Kong, Brasil entre outros.
Para estar qualificado a participar da semifinal nacional e representar o país

na etapa

internacional, que este ano se realizará na Austrália, o candidato precisa ser estudante ou
jovem profissional, com idade inferior ou igual a 28 anos e ter boa desenvoltura com a língua
inglesa.
Na ocasião, os participantes farão uma apresentação de 15 minutos, obrigatoriamente em
inglês, sobre um assunto de sua escolha, e que esteja relacionado, em algum aspecto, com
ciência e/ou engenharia de materiais, mineração e embalagens.
A proposta do concurso é promover uma competição saudável entre os participantes,
incentivando sua criatividade e desenvolvimento de sua habilidade de comunicação, premiando
o melhor trabalho em conteúdo e desenvoltura na apresentação.

Os candidatos competirão nos seguintes quesitos:
Forma da estrutura da apresentação e clareza na explanação;
Clareza e relevância dos recursos visuais usados;

Conteúdo técnico;
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Importância do desenvolvimento do seu projeto à sociedade;
Habilidade em resumir seu projeto ao final da apresentação;
Calma e objetividade ao lidar com as perguntas dos juízes;

Através do abstract apresentado, serão escolhidos 10 candidatos que farão parte da final
brasileira, que a acontecerá no inicio de Maio, em Araxá  Minas Gerais, na sede da CBMM,
(data a confirmar).

Programa:
Chegada em Araxá;
Apresentação e entrega de prêmio;
Visita técnica na CBMM e retorno.

O ganhador da etapa nacional será premiado com um valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) e participará na final mundial, na Austrália em Outubro.
Todos os custos com viagens e hospedagens nacional e internacional serão pagos pela CBMM.
Conheça um pouco mais sobre o projeto acessando o site e assistindo o vídeo da final mundial,
no Brasil

Processo Seletivo 2017 – Projeto UFRJINP Grenoble
O período de inscrições para o processo de pré seleção de candidatos para intercâmbio
acadêmico com o INP Grenoble foram ampliadas até o dia 31 de março. O edital foi divulgado na
página da MetalMat e está disponível na página da DARI.
As inscrições são exclusivamente para alunos dos cursos de
Eng. de Materiais ou
Metalúrgica e deverão ser feitas através do Formulário online de Inscrição. A documetação
física deverá ser entregue no Departamento de Metalurgia e Materiais.
Para maiores informações procurem a DARI e/ou o coordenador do projeto prof. Dilson Santos.
Coppe e Unirio selecionam projetos de inovação social
A Coppe/UFRJ promove, no próximo mês de abril, o Studio de Inovação Social no âmbito
da Latin American Social Innovation Network (Lasin). Aberto ao público em geral, o objetivo do
projeto é por em prática ideias socialmente inovadoras. Os interessados têm até o dia 31 de
março para enviarem uma curta descrição de suas ideias.

Os candidatos não precisam ter perfil típico de empreendedor. Pode ser um líder comunitário,
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quarteirão ou bairro, ou mesmo um projeto de proteção animal. Na Coppe, o Studio de Inovação
Social está sendo coordenado pela professora Carla Cipolla, do Programa de Engenharia de
Produção (PEP).
O Studio de Inovação Social é fruto de uma parceria entre a Coppe, a Agência de Inovação da
UFRJ, a Unirio e a ONG britânica Social Innovation Exchange (SIX). Conheça melhor o projeto e
saiba como se candidatar no Planeta Coppe Notícias.

Café Ergo  24/03
Projeto de extensão do Curso de Terapia Ocupacional (FM/UFRJ) em parceria com o Ergoproj
(PEP/COPPE/UFRJ) que tem como objetivo fomentar a discussão sobre o trabalho, a partir do
olhar da Ergonomia da Atividade. Esta iniciativa aposta no fortalecimento da formação e
produção de conhecimento neste campo por meio da troca entre profissionais, estudantes de
graduação e pósgraduação e pesquisadores.
Para saber mais, clique aqui.
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