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Novos projetos Brafitec Poli UFRJ

Editais para novos projetos Brafitec  Poli UFRJ
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) confirmou na última
semana a aprovação de dois novos projetos BRAFITEC para a POLI/UFRJ. Dessa forma, a DARI e os
professores Gisele Barbosa e Ricardo Naveiro, elaboraram um edital de seleção para a vagas abertas,
desta vez exclusivamente para alunos da Ambiental, Civil, Mecânica e Produção
O início do intercâmbio é para 2017/2 com viagem prevista para agosto/setembro e os alunos
aprovados poderão ser indicados para receber uma bolsa de estudos da CAPES de acordo com a sua
classificação.
O Edital para o processo estará em breve disponível na página da DARI e as s instituições envolvidas
neste edital são Université de technologie de Troyes, École nationale supérieure d'arts et métiers
(ENSAM), EIVP : École des Ingénieurs de la Ville de Paris. Os interessados devem providenciar a
documentação o mais breve possível pois as inscrições ficarão abertas por somente até 05/05/17.

Edital RUA 2017 – 2º Semestre

Nesta semana foi divulgado o Edital de Registro Único de Ações de Extensão (RUA Extensão), que é
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usado para
cadastrar,
(Programa, projeto, cursos e eventos) que estão prevista para o 2º semestre de 2017.
O Edital encontrase disponível na página da PR5 e a data limite para submissão de propostas é
até dia 15/05/2017 por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj).

Desafio Big
O Desafio BIG é o primeiro programa de aceleração de ideias, projetos e empreendimentos de impacto
voltados para a sustentabilidade da Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro e as inscrições para a
competição foram prorrogadas até o dia 30 de abril. Podem participar do desafio todos os interessados
que apresentem soluções nas áreas de Biodiversidade Marinha e Disponibilidade Hídrica.
Para esta primeira etapa, basta inscrever sua proposta de solução preenchendo dois campos:
 A relação com o(s) alvo(s) do Desafio (até 1000 caracteres)
 Seu potencial de impacto (até 1000 caracteres)
Para saber mais, acesse o link.

Conhecendo UFRJ 2017
O Conhecendo a UFRJ 2017 acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio na Escola de Educação Física e
Desportos da UFRJ (Cidade Universitária  Ilha do Fundão).
Podem participar do evento escolas públicas e particulares de ensino médio e cursos preparatórios
para o acesso ao ensino superior. A inscrição é realizada pelo/a dirigente da instituição de ensino (não
há inscrições individuais), exclusivamente por este site. Cada escola pode trazer de 20 a 80
estudantes. Para cada 20 participantes, a escola deve indicar um profissional que se responsabilize e
acompanhe o grupo durante a participação no evento.
Para saber mais, acesse o link.

Corpo Editorial:
Assessoria de Comunicação da Escola Politécnica
e
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Humano
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