
Os desafios da participação feminina na universidade 
e no mercado de trabalho são temas de debate na 
Poli-UFRJ
A mesa-redonda “Mais Mulheres na Engenharia e seu lugar 
no desenvolvimento do país #EsseLugarTambémÉMeu”, 

ACONTECEU
promovida pela Escola Politécnica da UFRJ, discutiu a 
importância da presença feminina em cargos de liderança e 
os desafios no combate à discriminação por gênero, no dia 
30 de maio. LEIA MAIS.

Homenagem ao professor Benzecry (in memoriam) e ao 
criador da Frente Parlamentar de Educação Alex Canziani

Uma ala do segundo andar do Bloco A do Centro de 
Tecnologia recebeu o nome de Pavilhão José Haim Benzecry. 
A cerimônia de descerramento da placa que registra o 

www.tinyurl.com/yyvynygx


CiêNCiA E TECNOlOgiA

pOli NA imprENsA

Destaques de Maio Os professores Marcos Barreto e Eva Vider 
foram entrevistados pelo jornal O Globo para reportagem 
sobre a interdição da Avenida Niemeyer. Já o professor 
Marcelo Miguez  falou ao mesmo jornal sobre as intervenções 
que a Prefeitura planeja para tentar acabar com alagamentos 
no Jardim Botânico.
O professor Julio Torres foi entrevistado pelo programa 
Conexão, do Canal Futura, e falou sobre o projeto 
“Audibilização de Áreas Urbanas”, que simula ruídos das 
cidades em ambiente virtual. A situação estrutural precária da 
ponte da Barrinha foi tema de entrevista da professora Maria 
Cascão à TV Band.
Consultado pelo jornal Extra, o professor Marcelo Castro 
Pinto falou sobre um novo aplicativo de transporte que está 
causando polêmica no mercado. A Agência Brasil produziu 
reportagem sobre a ida da equipe PetroTeam para competição 
internacional de conhecimento sobre o mercado de petróleo.
O professor Leonardo Becker acompanhou equipe de 
reportagem do jornal O Dia e destacou risco de novos 

batismo aconteceu no dia 30 e precedeu a Sessão Solene 
da Congregação da Escola Politécnica da UFRJ convocada 
para homenagens ao muito querido professor da Escola, 
falecido em janeiro, e ao ex-deputado Alex Canziani, que 
exerceu mandato por quatro legislaturas consecutivas 
(2003-2019). Ele recebeu a Medalha André Rebouças pelas 
contribuições em prol da Engenharia, Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, no período de 2011 a 2019, quando 
presidiu a Frente Parlamentar Mista da Educação, criada 
por ele. LEIA MAIS.

Equipe da Poli vence pela quarta vez o Petrobowl 
Regional e vai ao mundial. LEIA MAIS

UFRJ se destaca entre universidades que mais 
colaboram com a indústria. LEIA MAIS

Há 100 anos, a Teoria da Relatividade Geral, de 
Albert Einstein, conseguiu ser comprovada por um 
grupo internacional de astrônomos.  LEIA MAIS

www.tinyurl.com/y6gnn6q5
www.tinyurl.com/y3je3am2
www.tinyurl.com/y3bz4vy5
www.tinyurl.com/y2hrk9vv


deslizamentos no Maciço da Tijuca. E a professora Eva Vider 
comentou em reportagem do mesmo veículo o teste do BRT 
para evitar calotes.
Em reportagem do G1, o professor Respício Espírito Santo avaliou 

o setor de aviação. E a campanha “#EsseLugarTambémÉMeu” 
foi tema de entrevistas da diretora Cláudia Morgado para Rádio 
Nacional e Agência Brasil. Visualize todas as reportagens aqui
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