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Boas-vindas a todos no novo período letivo!

É com satisfação que damos início ao segundo período letivo de 2020. Chegamos aqui 
depois de um ano atípico e difícil e começamos mais um período letivo de forma remota, 
em função da pandemia da Covid-19. Superamos muitos desafios, e foi um ano de 
aprendizado para todos. Gostaríamos de agradecer o empenho e o compromisso dos 
professores, técnicos-administrativos, alunos e gestores da Politécnica (diretores adjuntos, 
coordenadores, chefes de departamento, secretarias acadêmicas e a administração da 
Sede) em proporcionar a continuidade das atividades e manter a excelência em formação 
de engenheiros da nossa Escola. Retomamos a publicação do nosso informativo eletrônico 
mensal, agora com novo nome, Politécnica Informa, e trazemos boas notícias. Bem-vindos 
calouros, veteranos, professores e técnico-administrativos a mais um período letivo. 
Saúde, bons estudos e bom trabalho a todos!

— Cláudia Morgado, Diretora da Escola Politécnica da UFRJ

Recepção remota aos calouros com acolhimento e integração

Na última semana foi realizada a Semana de Acolhimento aos Calouros 2020.2. De segunda 
a sexta-feira, de forma remota, uma programação variada proporcionou aos ingressantes 
um panorama do funcionamento da Escola Politécnica e da Universidade, apresentando 
um pouco das peculiaridades acadêmicas dos cursos de engenharia e os canais e serviços 
de apoio com os quais contarão no percurso que iniciam. Quem perdeu pode assistir a 
gravações das atividades no site preparado especialmente para os calouros, onde também 
estão o Manual do Estudante e outros materiais de interesse. 
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Escritório de Carreira oferece orientação profissional         
a alunos e egressos

Criado em dezembro, o Escritório de Carreira é o mais recente serviço com o qual alunos 
e ex-alunos da Politécnica-UFRJ podem contar para construção de suas trajetórias 
profissionais. A Diretoria Adjunta de Carreira e Empreendedorismo (DACE), sob a 
responsabilidade da professora Alice Ferruccio, coordena o projeto que orienta alunos e 
ex-alunos da instituição em relação às diferentes possibilidades de trilhas de carreira na 
engenharia e também no planejamento ou aperfeiçoamento de projetos empreendedores.
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Departamento de Recursos Hídricos da Politécnica coordena 
monitoramento de esgotos para combate à Covid-19

Os primeiros resultados do estudo Monitora Corona, promovido pela Cedae, com 
coordenação executiva do Drhima/Politécnica-UFRJ, foram apresentados em janeiro. O 
objetivo é auxiliar a adoção de políticas públicas e medidas preventivas contra a Covid-19, 
a partir da análise da concentração do SARS-COV-2 nos esgotos sanitários da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro.
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Professor da Politécnica é eleito para presidência da 
Sociedade Brasileira de Automática (SBA)
O professor João Carlos Basilio, do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE), e ex-diretor 
da Politécnica-UFRJ, foi eleito para a presidência da Sociedade Brasileira de Automática 
(SBA), para o biênio 2021-2023. Também integra a nova diretoria, que tomou posse no 
dia 8, o professor Fernando Lizarralde, do Departamento de Engenharia Eletrônica e de 
Computação (DEL), como diretor tesoureiro. E os professores Marcos Vicente Moreira e 
Lilian Kawakami Carvalho, do DEE, foram eleitos para coordenar o Comitê de Automação.
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Retrospectiva: Premiados da Politécnica em 2020

O professor João Carlos Basilio, do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE), e ex-diretor 
da Politécnica-UFRJ, foi eleito para a presidência da Sociedade Brasileira de Automática 
(SBA), para o biênio 2021-2023. Também integra a nova diretoria, que tomou posse no 
dia 8, o professor Fernando Lizarralde, do Departamento de Engenharia Eletrônica e de 
Computação (DEL), como diretor tesoureiro. E os professores Marcos Vicente Moreira e 
Lilian Kawakami Carvalho, do DEE, foram eleitos para coordenar o Comitê de Automação.
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