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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!

Desafio Solar Brasil
Esta semana esta acontecendo mais um Desafio Solar Brasil e a equipe da Escola
Politécnica viajou até Búzios para nos representar. A Equipe Solar Brasil (ESB) da Poli
passou os últimos dias trabalhando nos ajustes do protótipo esb Carine para a
competição e agora esta pronta para mais um desafio.
Na Solar Brasil os alunos de fato colocam a "mão na massa", fazendo um barco movido
por energia solar do zero, da idealização, para construção do casco, até os sistemas,
tudo sob a orientação do Professor Alexandre Alho, da Engenharia Naval. O barco que

equipe irá usar neste desafio foi elaborado do zero e pensado como uma homenagem a
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um membro da equipe. O esb carine como foi batizado, levou o nome da aluna membro
da equipe que faleceu repentinamente no ano passado.
A história da equipe apesar de recente é recheada de sucesso, assim como o Desafio
Solar Brasil, que vem crescendo a cada ano. A ESB foi campeã geral deste Desafio na
etapa de Florianópolis em 2011, e ficou com o segundo lugar, no mesmo ano e em
2010, ambos em Paraty. Desde 2009 a Equipe Solar participa de todas as edições do
campeonato nacional. Além dela, participam da competição outras 8 equipes, fundadas
em universidades e escolas técnicas ao redor do Brasil.
Para saber mais detalhes do Desafio Solar Brasil, clique aqui.

Livro publicado em parceria com professor da Poli recebe Prêmio Jabuti
O livro "Drenagem Urbana", dos autores Marcelo Gomes Miguez (Profº Escola
Politécnica/UFRJ e PECCOPPE/UFRJ), Aline Pires Veról (Profª FAU/UFRJ e PEC
COPPE/UFRJ) e Osvaldo Moura Rezende (Sócio Fundador da AquaFluxus Consultoria
Ambiental em Recursos Hídricos e Doutorando COPPE/UFRJ), publicado pela Editora
Elsevier em 2015, foi premiado com o 3º lugar, na categoria Engenharias, Tecnologias e
Informática do 58º Prêmio Jabuti (mais importante prêmio literário do Brasil), como pode
ser visto no link. No dia 24 de novembro foi realizada a cerimônia de entrega dos
prêmios como mostra a foto.
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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.

Projeto Integração MARÉ/UFRJ  "Compartilhando Idéias e Articulando Ações"
O Centro de Tecnologia da UFRJ (CT) vai receber, nesta semana, o Seminário: Projeto
Integração MARÉ/UFRJ  "Compartilhando Idéias e Articulando Ações" que será
realizado no dia 07 de dezembro, próxima quartafeira, a partir das 9:00h no auditório
da COPPE, Prédio do CT, bloco G  sala 122, Ilha do Fundão.O objetivo do Seminário,
que tem como referência inicial o Projeto Integração Maré (4ªCDS/SMDS), é propiciar a
identificação e o fortalecimento da articulação de diferentes trabalhos/projetos já
desenvolvidos no território da Maré.
Para mais informações, acesse o link.
V Seminário Internacional: Cultura Material e Patrimônio da Ciência e Tecnologia
O Museu de Astronomia e Ciências afins, por intermédio de seu grupo de pesquisa em
“Preservação de acervos culturais”, esta organizando esta semana um seminário para
discutir aspectos relacionados ao patrimônio cultural da ciência e tecnologia, tendo como
referencial o arcabouço da cultura material. O evento contará com especialistas de
várias instituições que se manifestarão sobre temas específicos, através de mesas
redondas e conferências, constituindose também em espaço para apresentação de
trabalhos a serem selecionados pelo Comitê Científico do evento.
Para mais informações, acesse o link.

Corpo Editorial:
Assessoria de Comunicação da Escola Politécnica
e
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Humano
Professora Maria Alice Ferruccio da Rocha
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