ESPECIAL DAS eLEIÇÕES

POLI RESPONDE

PARA REITOR(A) DA UFRJ

EDIÇÃO: INTERCÂMBIO

A eleição para a escolha do novo reitor(a) da UFRJ está
prestes de começar. A votação do 1° turno será de amanhã
(2/4) a quinta-feira (4/4). Técnicos, professores e alunos
irão decidir entre Denise Pires (Chapa 10), Roberto Bartholo
(Chapa 20) e Oscar Mattos (Chapa 40). Pedimos aos alunos
da Poli-UFRJ que apresentassem questões que gostariam de
ver respondidas pelos candidatos e fizemos uma seleção dos
temas mais recorrentes. As respostas dos candidatos das três
chapas estão a seguir para serem analisadas. Esperamos que
as respostas ajudem na sua escolha. LEIA MAIS.

A Diretoria Adjunta de Relações Internacionais (DARI)
é a diretoria responsável por promover editais de seleção
para vagas de intercâmbio em universidades estrangeiras
e também por incentivar, apoiar e fornecer informações
relativas à mobilidade acadêmica internacional de alunos,
professores e funcionários da Escola Politécnica. Estudantes
da Poli enviaram suas dúvidas sobre intercâmbio no nosso
Instagram (@poliufrjoficial) e o Diretor Adjunto de Relações
Internacionais, Vitor Romano, e o Chefe Administrativo
de Relações Internacionais da Escola Politécnica, Rogério
Nascimento, responderam. LEIA MAIS.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Veículos
de transporte
de massa
funcionando
autonomamente há muito deixaram de ser cenas de ficção
científica. O portal UOL veiculou reportagem sobre o tema
e procurou um professor da Poli para falar sobre “a tecnologia
por trás do metrô que anda sozinho”. LEIA MAIS

poli na imprensa
Em janeiro, o projeto Solução Habitacional Simples (SHS)
e a Plataforma do Conhecimento em Desastres (P-CON)
foram assuntos apresentados em entrevistas pelo prof.
Leandro Torres, do Departamento de Construção Civil,
nos programas Sem Censura (TV Brasil), Conexão (Canal
Futura) e Sintonia Nacional (Rádio Nacional).
Já em fevereiro, Torres também foi ouvido pelo jornal O
Globo para comentar e fazer recomendações sobre como
proceder para evitar riscos em situações de chuvas fortes.

No mesmo mês, o prof. Eduardo Qualharini, coordenador do
Núcleo de Pesquisas em Planejamento e Gestão (NPPG),
também foi entrevistado para reportagem do jornal
Globo sobre problemas estruturais no Sambódromo RJ.
Paralelamente, o prof. Marcos Barreto, do Departamento
de Construção Civil, falou sobre o rompimento da Barragem
de Brumadinho para edição online da Revista Piauí.
Em março, o workshop do Departamento de Recursos Hídricos
e Meio Ambiente (DRHIMA), em parceria a Universidade de
Stuttgart (USTUTT), foi destacado no caderno Boa Chance, do
jornal O Globo; a profª Eva Vider contribuiu para reportagem
sobre os 40 anos do metrô do Rio no jornal O Dia; e o prof.
Gilberto Fialho foi entrevistado pelo Informativo dos Portos
sobre a descentralização dos portos.
Todas as reportagens podem ser visualizadas em:
http://www.poli.ufrj.br/noticiassobreapoli.php
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