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O Poli Notícias é o resumo semanal do que acontece na Escola Politécnica da UFRJ.
Aqui você encontra os destaques da semana e também a programação dos próximos
dias. Não perca mais nenhum evento dentro do Campus!

Professor da Poli é um dos finalistas do Prêmio Jabuti 2016

Livro publicado em parceria com professora da Poli é finalista do Prêmio Jabuti
O livro "Drenagem Urbana", dos autores Marcelo Gomes Miguez (Profº Escola
Politécnica e COPPE/UFRJ), Aline Pires Veról (Profª FAU e COPPE/UFRJ) e Osvaldo
Moura Rezende (Sócio Fundador da AquaFluxus Consultoria Ambiental em Recursos
Hídricos), publicado pela Editora Elsevier em 2015, foi selecionado como um dos 10
Finalistas da categoria Engenharias, Tecnologias e Informática do 58º Prêmio Jabuti
(mais importante prêmio literário do Brasil), como pode ser visto no link. No dia 11 de
novembro, serão conhecidos os 3 ganhadores da categoria.
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A Escola Politécnica da UFRJ recebeu, no último mês, a visita de Claire Delhomme,
funcionária da Ecóle Centrale de Nantes, uma das universidades parceiras da Poli no
esquema de intercâmbio de duplo diploma. Claire veio ao Rio através do SustainT, um
projeto do Erasmus Mundus, que busca unir a União Europeia e a América latina através
do intercâmbio de funcionários das Universidades.
Claire, funcionária do setor de relações internacionais da Ecóle Nantes, como é
comumente conhecida a universidade, veio a UFRJ para entender melhor como
funciona a Poli, em termos de estrutura, organização e disciplinas.
continue a ler aqui..

MBA Poli
Além dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, a Escola Politécnica da UFRJ
oferece cursos de especialização/ pósgraduação lato sensu, com duração de 360
horasaula ou mais. São mais de 30 variedades de cursos em áreas como Engenharia,
Gestão, Marketing e Negócios.
Para saber mais sobre cada curso e datas de inscrição, acesse o link.
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
O
curso
de
especialização
em
Engenharia
de
Segurança do Trabalho da Escola Politécnica 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. Inscrições até 11 de novembro. Para mais informações clique aqui.

200 Anos da EBA UFRJ
Será inaugurada dia 10 de novembro, quintafeira às 18 horas, no Museu Nacional de
Belas Artes, a exposição Escola de Belas Artes: 18162016. Duzentos anos construindo
a arte brasileira. Sob a curadoria de Angela Ancora da Luz, a mostra faz um recorte da
produção artística da instituição que formou – e ainda forma – centenas de artistas
brasileiros.
Para mais informações, acesse o link.
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O Centro Acadêmico de Engenharia da UFRJ, a partir dessa semana, estará
realizando encontros com os(as) alunos(as), em conjunto com as confrarias. A
campanha também ocorreu no período passado quando conseguiram resolver diversos
problemas pautados pelos(as) alunos(as). Esse evento que durará mais duas semanas,
vai acontecer nos próximos dias 14 e 28 de novembro.
Para mais informações, acesse o link.
III Seminário do NIDES 1618/11
Na semana que vem, acontece no auditório do 122 DO bLOCO G o III Seminário do
NIDES, com o tema " Tecnologia e Desenvolvimento Social". O evento vai contar com a
presença do Reitor Roberto Leher e terá mesas de debate e apresentação do filme " Um
sonho intenso" .
Para mais informações, acesse o link.
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