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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!

XI Semana de Petróleo e Gás SPE/UFRJ

Subscribe

Share

Past Issues

Translate

Apresentamos o Capítulo de Estudantes
Para quem não conhece o Capítulo UFRJ, aqui vai uma dica: ele está por trás de
inúmeras palestras, minicursos e eventos que acontecem dentro do campus, voltados
para a divulgação do conhecimento sobre a Engenharia do Petróleo. Essa semana, o
Capítulo está organizando a XI SPEtro, Semana Acadêmica de Petróleo e Gás, com o
tema "Reinvenção da Indústria em tempos de crise".
O Capítulo de estudantes é vinculado a SPE, Society of Petroleum Engineers, de quem
recebem uma pequena verba e para quem, ao final do ano, devem mandar um relatório
de todas as atividades que foram conduzidas, como palestras na faculdade, mas
também trabalhos sociais. “A nossa missão é ser um intermediário entre empresa,
comunidade e faculdade”, explica Bruna Lobo, integrante do Capítulo UFRJ.
Para continuar a ler, clique 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.
Programa de PósGraduação da COPPE/UFRJ
Estão abertas as inscrições para o Ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado do
Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica da COPPE/UFRJ para o ano
letivo de 2017. Para início do curso em Março de 2017, as inscrições encerramse em
25/11/2016.
Para mais informações clique aqui.

Agita CT 23/11

Evento mensal da Poli, a edição de novembro vai debater temas como Saúde
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Osteomuscular e Terapia Ocupacional. O Agita CT acontece nesta quartafeira, no Salão
Nobre da Decania do CT às 10 horas. Para saber mais clique no link.
XI Semana de Petróleo e Gás
Acontece nesta semana, entre os dias 21 a 25 de novembro, a XI SPEtro, a Semana
Acadêmica de Petróleo e Gás, com o tema "Reinvenção da Indústria em tempos de
crise". O evento, organizado pelo Capítulo de Estudantes da UFRJ, contará com a
presença de grandes nomes do setor, como o Presidente do IBP, Jorge Camargo, a
gerente executiva para Libra (Petrobras), Anelise Lara, e a diretora executiva de
Exploração e Produção da Petrobras, Solange da Silva Guedes.
Para mais informações, acesse o link.
Semana da Consciência Negra
A partir de amanhã, a Escola Politécnica vai receber a " Semana da Consciência Negra 
Endina Alves Marques", que recebe o nome da primeira engenheira negra brasileira. O
evento é promovido pelo Centro Acadêmico de Engenharia (CAEng) e do Diretório
Acadêmico da Escola de Química (DAEQ). Dos dias 21 a 25 de novembro, vão
acontecer palestras com diversos convidados, entre eles Marielle Franco, Comissão de
Direitos Humanos da Alerj e Luciene Lacerda, Psicóloga pela UFRJ e integrante do
Comitê Técnico de Saúde da População Negra, entre outros. Para mais informações
sobre locais e horários, clique aqui.
Palestra Clube de Engenharia 24/11
Vai acontecer no próximo dia 24, a palestra com o Presidente do Clube de Engenharia, o
Engenheiro Pedro Celestino, às 10 horas na sala G122.
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