Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades começa no dia 19
A Escola Politécnica da UFRJ promove na próxima semana, do dia 19 a 21, a sua 2ª Feira
Virtual de Carreiras e Oportunidades. Além da oferta de vagas de estágios e trainees, a
programação gratuita inclui webinars, palestras, videoconferências e mentorias gratuitas
sobre empreendedorismo, carreira e processo seletivo. Já confirmaram presença empresas
como Itaú, Stone, Smarthis, BTC, Across, MRV, Baker Hugues, BTC, Visagio, CIEE e Fluxo
Consultoria.
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Anunciados os projetos contemplados no edital do CIP
A Escola Politécnica da UFRJ divulgou, no dia 24 de setembro, o resultado com os
selecionados no edital para projetos apoiados por recursos do Custo Indireto de
Projetos (CIP). Do total de projetos inscritos, 11 foram considerados aptos e dividirão
o recurso de cerca de R$ 650 mil para modernização e inovação de Laboratórios de
Informática da Graduação (LIG) e de Laboratórios Didáticos da Graduação (LDG),
vinculados à Escola. Alguns dos professores responsáveis pelos projetos selecionados
comentam os impactos em seus laboratórios.
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Foco na Engenharia Nuclear
Entrevista com integrantes da Seção Estudantil da Engenharia Nuclear (SEEN) aborda as
atividades desenvolvidas para apoiar os alunos e para promover e desmistificar a energia
nuclear. A equipe já anuncia a realização da IX SEN para novembro, com o tema “Nuclear é
hoje: as inovações no setor que já estão sendo implementadas no seu dia a dia”.
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Congregação renovada
Na última quarta-feira de setembro (29/9), novos membros da Congregação tomaram
posse como representantes de professores e técnicos-administrativos eleitos em agosto.
Desde então, pela primeira vez a composição da Congregação passou a contar também com
representação discente da pós-graduação stricto sensu.
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Escola Politécnica forma 201 engenheiros
Entre os dias 21 e 30 de setembro, foram realizadas quatro sessões de colação de grau pela
Escola Politécnica da UFRJ, totalizando a formatura de 201 novos engenheiros. Realizadas
em ambiente virtual, em função da pandemia de Covid-19, não faltou alegria e emoção às
cerimônias presididas pela diretora da Escola, professora Cláudia Morgado, e pelo vicediretor, professor Vinícius Cardoso, com a participação de diretores adjuntos da Politécnica,
da Escola de Química e da Coppe, além do presidente do Crea-RJ, Luiz Antônio Cosenza.
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Escolha da direção da Politécnica-UFRJ será no fim
de novembro
A votação para eleição da chapa que vai ocupar a direção e a vice-direção da Escola Politécnica da
UFRJ de 2022 a 2026 será do dia 23 a 25 de novembro, no ambiente virtual do Sistema de Votação
Online da UFRJ. O Regimento da Consulta foi aprovado na última reunião da Congregação, no dia
29 de setembro e todo o processo será conduzido pela Comissão da Consulta.
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