
Palestras sobre a construção e a manutenção da Ponte 
Rio-Niterói celebram 45 anos de sua inauguração

Evento reuniu os principais 
engenheiros que participaram 
do projeto, construção, 
melhoria de desempenho 
dinâmico e manutenção da 
ponte, no dia 30 de outubro. 

Na ocasião, o professor emérito Benjamin Ernani Diaz foi 
homenageado em Sessão Solene da Congregação da Poli-
UFRJ com a medalha André Rebouças. LEIA MAIS

Professores da Poli-UFRJ são contemplados em 
editais da Faperj
Sete professores vinculados à Poli-UFRJ tiveram seus 
projetos aprovados nos editais Programa Cientista do 

Nosso Estado (CNE) e Programa Jovem Cientista do 
Nosso Estado (JCNE), da Faperj. Entre as 25 instituições 
contempladas, a UFRJ foi a que recebeu o maior número 
de bolsas. LEIA MAIS

Entrevista com Alice Cunha da Silva, engenheira 
nuclear  

Formada pela Poli-UFRJ, a 
jovem profissional participou da 
Semana da Engenharia Nuclear 
e mostrou determinação 
aos participantes. Primeira 
brasileira a vencer uma 

Olimpíada Mundial Nuclear, ela trata nesta entrevista da 
sua trajetória acadêmica, dos desafios do mercado e da 
necessidade de estimular a participação de mulheres na 
área nuclear. LEIA MAIS

www.tinyurl.com/y3d94k8s
www.tinyurl.com/y4vfr3cp
www.tinyurl.com/y43my58a


ciência e tecnologia

poli na imprensa

A Globo News entrevistou o professor Leandro Torres, do 
Departamento de Construção Civil (DCC) para falar sobre 
os poucos investimentos feitos pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro em obras de infraestrutura na cidade. Consultado 
pelo jornal O Globo para falar sobre o desabamento do 
prédio em Fortaleza, o professor também opinou a respeito.
A VII Semana da Engenharia Nuclear foi registrada no 
Caderno Boa Chance do jornal O Globo. O evento também 
repercutiu em veículos do setor de Engenharia como Canal 

Homenagens e debates sobre equidade de gênero 
marcam o Dia do Professor na Poli

A Direção da Escola Politécnica 
da UFRJ aproveitou o Dia 
do Professor (15/10) para 
homenagear algumas das 
pioneiras na docência da 
Engenharia no Brasil e colocar 

em pauta o debate sobre equidade de gênero no “Café & 
Conversa”. LEIA MAIS

Assédio moral e importância do sono são temas em 
comemoração ao Dia do Servidor

No dia 28 de outubro comemora-
se o Dia do Servidor Público e 
para agradecer e homenagear 
aqueles que contribuem com 
o crescimento da instituição, a 
Direção da Escola Politécnica 

promoveu no último dia do mês o seminário "Ambiente 
Saudável, Trabalho Produtivo e Serviço Público de Qualidade".  
LEIA MAIS

Engenheiros do MIT descobrem nova forma de 
remover o Dióxido de Carbono do ar. LEIA MAIS
Astronautas vão reciclar plástico no espaço usando 
ciência brasileira. LEIA MAIS
Por que o buraco na camada de ozônio está no menor 
tamanho já registrado. LEIA MAIS

www.tinyurl.com/y5nocr7j
www.tinyurl.com/y44n9qro
https://tinyurl.com/y6kfrjn7
https://tinyurl.com/y3bacaat
https://tinyurl.com/y3oekkco
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Energia, Associação Brasileira de Energia Nuclear, O Setor 
Elétrico e Academia Nacional de Engenharia.
As palestras realizadas em comemoração aos 45 anos da 
Ponte Rio-Niterói, pelo Departamento de Estruturas 

da Poli-UFRJ, foram noticiadas pela BandNews FM, em 
edições online do Jornal O Dia e da Revista IstoÉ, e nos 
sites da Academia Nacional de Engenharia e do Clube de 
Engenharia.
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