destaque
Docente da Poli-UFRJ recebe título de professor
visitante honorário em universidade chinesa

O professor Oscar Rosa Mattos embarca para Pequim, na
China, nesta quarta-feira (4/12), a convite da University of
Science and Technology Beijing (USTB). Receberá o título
de professor visitante honorário da instituição chinesa e dará
uma palestra e curso aos alunos. LEIA MAIS

na agenda
Seminário para construção de novos rumos dos cursos
de Engenharia da Poli-UFRJ acontece nesta quartafeira, 4/12
A Diretoria da Escola Politécnica da UFRJ realizará o

Seminário Poli-UFRJ de Educação em Engenharia, nesta
quarta-feira (4/12), das 9h às 15h, no Auditório André
Rebouças. LEIA MAIS

na agenda
Engenheiros formados em 1969 recebem homenagem
da Poli-UFRJ
Na última sexta-feira de novembro, houve uma
comemoração pelos 50 anos de formatura da turma de
1969. O encontro reuniu 51 alunos, que presenciaram o
descerramento de placa de homenagem, instalada no hall
do bloco A, e receberam um certificado de reconhecimento
da Escola Politécnica. LEIA MAIS

time de campeões
Alunos da Poli-UFRJ conquistam prêmios e são
finalistas em olimpíada internacional

Nas últimas semanas, alunos da Poli-UFRJ tiveram o esforço
e a competência reconhecidos diversas vezes. Chegaram à
final de olimpíada internacional, venceram desafios e tiveram
trabalhos premiados. Confira os principais feitos dos futuros
engenheiros clicando nos títulos a seguir.
Alunos de Engenharia Nuclear da Poli-UFRJ ficam entre
os melhores em competição internacional
VIII Prêmio CREA-RJ de Trabalhos Científicos e
Tecnológicos contempla 15 trabalhos da UFRJ, dos quais
8 da Poli-UFRJ
Equipe formada no HackaTruck MakerSpace UFRJ, com
maioria de alunos da Politécnica, vence a 4ª edição do
HackaSiemens do Brasil
Organização referência em classificação de navios premia
alunos de Engenharia Naval e Oceânica
Alunos de Engenharia Naval e Oceânica da Poli-UFRJ
vencem o maior desafio sobre cabotagem do país

ciência e tecnologia
Descoberto sinais da existência de uma 5° força da
natureza. leia mais
MIT lança robô modular com cubos que se montam
sozinhos. leia mais

poli na imprensa
O caderno Boa Chance, do jornal O Globo, produziu Edição
Especial sobre MBAs, na qual figuraram seis cursos da Poli-UFRJ,
os MBAs Big Data, Business Inteligence e Business Analytics,
Engenharia de Dados, Inteligência Artificial na Indústria,
Engenharia de Computação e Sistema, Segurança no Trabalho
e Gestão e Finanças. Na mesma edição, o vice-coordenador
do MBA Executivo em Economia do Petróleo e Gás da Escola
Politécnica da UFRJ (Poli-UFRJ), Carlos Carvalho, concedeu
entrevista sobre a retomada da área de petróleo.

A professora Rosemarie Bröker Bone, do Departamento
de Engenharia Industrial (DEI), foi consultada pelo Globo
Online para falar sobre a compra da Liquigás pela Copagás.
Rosemarie ainda foi procurada pela BBC, juntamente com
o professor Paulo Couto, também do DEI, para falarem
sobre autossuficiência em petróleo.
Em entrevista ao jornal O Globo, o professor Marcelo
Miguez, do Programa de Engenharia Urbana (PEU), opinou
sobre o Plano Verão de prevenção às chuvas, anunciado

pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Já Paulo Cesar Rosman,
professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio
Ambiente (Drhima) falou sobre o derramamento de óleo no
Nordeste na BandNews FM e em reportagem do jornal O
Globo.
Os portais Portos e Navios e Petro Notícias destacaram a
premiação dos alunos da Poli no VIII Prêmio CREA-RJ de
Trabalhos Científicos e Tecnológicos.

© ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
www.poli.ufrj.br coordcom@poli.ufrj.br
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola Politécnica
Av. Athos da Silveira Ramos, 149, CT - Bloco A, 2º andar - Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP: 21941-909 - Caixa Postal 68536 - Telefone: + 55 - 21 - 3938-7010 - Fax: + 55 - 21 - 3938-7718

