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Mãe: um exemplo de mulher, conselheira, amiga, companheira, exemplo de amor e persistência. Por
isso é mais que merecido que exista um dia só para homenageálas.

No próximo domingo, dia 14 de maio, comemoramos o dia das mães, um dia dela que representa um
amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo. Mas se instinto materno é
um só, os tipos de mães são muitos, afinal, cada mãe tem sua particularidade, suas necessidades e
problemas para enfrentar, mas o objetivo é comum, cuidar, criar e educar seus filhos para se que
transformem em cidadãos exemplares e que transformem o mundo num lugar melhor.

Para todas as mães da Escola Politécnica gostaríamos de desejar um excelente Dia das Mães!

Professores da UFRJ são diplomados pela Academia Brasileira de Ciências (ABC)
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11 de maio, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) diploma cinco novos cientistas.
Os jovens pesquisadores passarão a compor o quadro de membros afiliados da Regional Rio de
Janeiro da ABC por um período de cinco anos. A cerimônia acontece na sede da Academia, a partir das
9h, e é aberta ao público. Para participar, é preciso fazer a inscrição no link.
No encontro, os cinco pesquisadores diplomados apresentarão seus projetos de pesquisa. O primeiro a
se apresentar será o professor e diretor do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento SócioAmbiental da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJMacaé), Rodrigo Nunes da Fonseca. Ele vai falar sobre
a biologia evolutiva do desenvolvimento dos artrópodes, os conhecidos insetos. Logo em
seguida, o virologista da Fiocruz, Thiago Moreno Lopes e Souza, vai contar um pouco sobre as
atividades do grupo que coordena, dedicado ao desenvolvimento de novas drogas antivirais.
Já o químico biológico e professor adjunto da UFRJ, Wagner Seixas da Silva, vai abordar doenças
associadas ao hipertireoidismo e à diabetes. A única mulher do grupo de novos afiliados, a química e
professora adjunta da Uerj, Nakédia Freitas Carvalho, vai apresentar seus estudos sobre o
desenvolvimento de catalisadores para aplicações ambientais. Tiago Roux de Oliveira, engenheiro
elétrico, com ênfase em Telecomunicações, será o último a se apresentar. Professor da Uerj e
pesquisador da Coppe, ele dedicase às áreas de sistemas de controle, automação e robótica.
A cerimônia contará também com palestras de dois Acadêmicos convidados. A neurocientista Rosalia
MendezOtero, que trará novidades em pesquisas que envolvem célulastronco e medicina
regenerativa, e o engenheiro Nelson Ebecken, que vai falar sobre processamento de dados. O evento
contará com a presença do presidente da ABC Luiz Davidovich, da presidente da Fiocruz Nísia
Trindade Lima, do reitor da UFRJ Roberto Leher e do reitor da Uerj Ruy Garcia Marques. As boas
vindas aos novos afiliados ficará por conta do biofísico e membro afiliado da ABC, cujo mandato se
encerra neste ano, Kildare Miranda.
Para saber mais, clique aqui.

Hacking Health
O Parque Tecnológico da UFRJ está apoiando Hacking Health, movimento global que reúne
profissionais das áreas de saúde, tecnologia, design e empreendedorismo em um hackathon para
pensar e criar soluções sobre o sistema de saúde. Criado no Canadá em 2012, o Hacking Health está
presente em mais de 21 países e já gerou mais de 650 projetos e soluções de melhoria nas condições
de saúde nos locais de atuação. No Rio de Janeiro, o Hacking Health Rio (HH Rio) em sua 1ª edição
acontecerá na Nave do Conhecimento, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. O evento é gratuito
e as inscrições estão abertas, com vagas limitadas.
O Hacking Health chegou ao Brasil em 2016, com edições já realizadas em Ribeirão Preto (SP),
Londrina (PR) e Joinvile (SC). No Rio de Janeiro a proposta é reunir, em três dias, especialistas e
entusiastas para romper as barreiras na inovação nas áreas de saúde pública, saúde no ambiente de
trabalho e saúde no esporte. No hackaton será possível construir protótipos das ideias elaboradas e
apresentálos para uma banca de especialistas, investidores, parceiros e apoiadores que irão avaliá
los como negócios possíveis de serem desenvolvidos e aplicados na sociedade.
Para saber mais, clique aqui.

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho  POLI / UFRJ

O curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Escola Politécnica da
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do Rio de Janeiro 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, demandadas pelos paradigmas de
Qualidade, Segurança e Meio Ambiente no cenário industrial brasileiro. A previsão de início é em julho
de 2017 e as inscrições vão de 08/05 a 17/06/2017. Para mais informações acesse o link.

Seleção de empresas da Incubadora da COPPE/UFRJ
A Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ vai receber, até o dia 26 de maio, inscrições para a
seleção de novas empresas focadas em tecnologia e inovação. As propostas apresentadas deverão
atender aos critérios: o produto ou serviço deve ser inovador, interagir com a UFRJ e apresentar
viabilidade técnica e econômica. Os candidatos devem agendar uma entrevista, através do telefone
fornecido no edital para retirada do roteiro da proposta a ser apresentada. Para se inscrever, acesse o
link.

Aula inaugural de mestrado profissional: Trabalho, formação e desenvolvimento social
Nesta quintafeira, dia 11 de maio, vai acontecer na Escola Politécnica a aula inaugural do mestrado
profissional com o tema "Trabalho, formação e desenvolvimento social", com a apresentação do
professor Gaudêncio Frigotto. O evento vai acontecer às 14h, no auditório G122 do Centro de
Tecnologia.
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