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Congregação de Abril e exposição do Museu da Escola Politécnica

Quem compareceu a Congregação da Escola Politécnica a última semana pode admirar a exposição
criada pelo Museu da Poli no Salão Nobre da Decania, para homenagear o aniversário da Poli, que
completa 225 anos. Para compor a exibição, peças do museu foram selecionadas para serem expostas
na Congregação que anunciou o aluno vencedor do concurso "Logo 225 anos".
O Museu da Escola Politécnica da UFRJ foi inaugurado em 1977 e conta com um acervo de mais de
600 itens que revelam a história da mais antiga escola de engenharia do País e seu desenvolvimento
científico e tecnológico. O Museu conta, ainda,com serviço de documentação onde é possível encontrar
vídeos relacionados a diversos temas ligados à Engenharia, que servem de apoio didático aos cursos
de engenharia e eventos promovidos pela Escola.
.

Summer School
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A Direção adjunta de Relações Internacionais (DARI) anunciou na a última semana dois cursos livres
em nosso parceiro institucional Polito em Torino na Italia em Julho. Infelizmente, não há apoio
financeiro associado, mas para quem puder arcar com o custo, pode ser uma oportunidade para fazer
um curso nas férias.
A data final para inscrição é no dia 31 de maio e mais informações podem ser encontradas no link.
Olimpíada Brasileira de Informática
Para aqueles que tem um interesse especial em algoritmos e programação, gostaríamos de anunciar a
data da Olimpíada Brasileira de Informática. O evento vai acontecer no dia 12 de maio e para fazer a
inscrição bastar acessar este formulário. E para quem quer se preparar, as provas de edições antigas
da Olimpíada podem ser encontradas aqui.

Impulsionando a Inovação
O Parque Tecnológico da UFRJ abre novamente suas portas, contando com o apoio e colaboração
da Elsevier para a apresentação "Impulsionando a Inovação", a ser ministrada por Justin Mytton e
Matteo Caligaris. Uma parte da palestra será proferida em inglês, sem tradução simultânea e ocorrerá
no dia 03 de maio (quartafeira), às 13h30, no Auditório do Parque Tecnológico da UFRJ.
Faça sua inscrição através do link e logo entraremos em contato confirmando a sua participação.

Reunião Magna da ABC
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) realiza na segunda semana de maio – dias 08, 09 e 10 – a
sua tradicional Reunião Magna. O evento acontece no Museu do Amanhã, Praça Mauá (Centro do Rio
de Janeiro) e vai reunir os principais nomes da ciência do Brasil e do mundo. Na reunião, a ABC vai
apresentar também os resultados da iniciativa "Um projeto de ciência para o Brasil", conjunto de
propostas que visa ao fortalecimento de setores estratégicos para o desenvolvimento do país. A ação
mobilizou cientistas brasileiros de excelência.
Para participar da Reunião Magna, é preciso fazer a inscrição no link, até o dia 5 de maio (sextafeira).
O encontro é gratuito e será emitido certificado de participação aos presentes. As vagas são limitadas!
A programação completa pode ser conferida no site da ABC.
Feira de estágio da UFRJ
Nesta semana, entre os dias 3 e 4 de maio, vai ocorrer a feira de estágio da UFRJ, no CT, bloco A. Para
mais informações clique aqui.

Corpo Editorial:
Assessoria de Comunicação da Escola Politécnica

Subscribe

Past Issues

e
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Humano
Professora Maria Alice Ferruccio da Rocha
Responsável pela redação:
Thais de Morais Vieira
redacao@poli.ufrj.br
Telefones:(21) 39387301
Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Translate

