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SEMANA DAS MULHERES DO FUNDÃO

Universidades sulamericanas discutem formas para aumentar cooperação
Pela primeira vez, a UFRJ foi sede de um encontro de delegados da Associação de Universidades
Grupo Montevidéu. Nos dias 13 e 14/3, a Universidade recebeu representantes da entidade, criada em
1991, que reúne 32 instituições públicas, autônomas e autogovernadas de seis países sulamericanos:
Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.
A reunião foi de caráter operacional e discutiu procedimentos internos da associação. Nos dois dias de

evento, os delegados estudaram formas de aprimorar o trabalho que vem sendo feito. A dupla
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Além de estimular a integração e a cooperação acadêmica entre universidades da região, a rede tem
como objetivo a defesa da autonomia universitária e da educação superior pública e de qualidade.
Fonte: CoordCOM UFRJ
Continue a ler...

UFRJ e Unirio selecionam projetos de inovação social
A Coppe/UFRJ, em parceria com a Agência de Inovação da UFRJ, a Unirio e a ONG britânica Social
Innovation Exchange (SIX), promove, em abril, o Studio de Inovação Social, no âmbito da Latin
American Social Innovation Network (Lasin). O objetivo é disponibilizar a ampla gama de
conhecimentos voltados para a inovação social reunidos na universidade pública a fim de pôr em
prática ideias socialmente inovadoras. O projeto é aberto ao público em geral, e os interessados têm
até o dia 31/3/2017 para enviarem uma curta descrição de suas ideias. Os resultados serão divulgados
no dia 14/4/2017.
Para se candidatar a uma vaga no Studio, os interessados devem mandar email com a sua ideia de
inovação social para lasinstudio@gmail.com, contendo a descrição do desafio a ser resolvido e a sua
solução em até 300 palavras. Separadamente, deverão ser escritas informações pessoais: nome,
instituição e telefone.

Fonte: CoordCOM UFRJ
Continue a ler...

MBTI DEL: Turmas com inscrições abertas para o mês de abril 2017!
O MBTIDEL é constituído por sete cursos de pósgraduação ”lato sensu” (MBA), oferecidos pelo
Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação, da Escola Politécnica da UFRJ, com
estruturas pedagógicas estrategicamente elaboradas para atender às necessidades das empresas e
dos profissionais, formando um conjunto competitivo que colabora para o desenvolvimento de ambos.
Os nossos cursos são:
Engenharia de Software – MBA ENGSOFT
Garantia de Qualidade de Software – MBA MBQA
Gestão Estratégica da Informação – MBA GEI
Inteligência de Negócios – MBA MBBI
Tecnologia de Informação em Gestão Estratégica de Programas e Projetos – MBA GEPP
Gestão Comercial – MBA GECOM (novo)
Inovação em Engenharia de Software – MBA MBI (em breve)

Subscribe

Share

Past Issues

Translate

Para mais informações e préinscrição, acessem: http://mbtidel.com.br/images/emark/form/

Agita CT 28/03
Evento mensal da Poli, a edição de março vai debater temas como sedentarismo e alimentação
saudável. O Agita CT acontece nesta terçafeira, no Bloco H do CT às 10h.
Semana Fluxo 37/04
A Semana Fluxo é um evento anual, organizado pela Fluxo Consultoria e realizado no prédio do Centro
de Tecnologia da UFRJ, localizado na Cidade Universitária.
Esta é a 14a edição do Evento e, durante os 13 eventos anteriores, mais de 16 mil congressistas
assistiram as palestras e workshops oferecidos, que sempre levantaram temas visando a inspiração,
reflexão e, sobretudo, transpiração.
Para saber mais, clique aqui.

Coppe promove segundo seminário sobre conteúdo local na indústria do petróleo 28/03
A Coppe/UFRJ promove, nesta terçafeira, 28 de março, o segundo seminário sobre Conteúdo local na
indústria do Petróleo. Aberto ao público, o evento será realizado, das 14 às 16 horas, no auditório da
Coppe, sala 122, bloco G, Centro de Tecnologia, Avenida Horácio Macedo, 2030, Cidade Universitária.
Coordenado pelo professor Luiz Pinguelli Rosa,diretor de Relações Institucionais da Coppe, o
seminário contará com a participação do vicepresidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras
(AEPET), Fernando Siqueira; do presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino; e do diretor
executivo de Petróleo, Gás Natural e Petroquímica da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e

Equipamentos (ABIMAQ), Alberto Machado.
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