Poli- UFRJ celebra 45 anos da Ponte Rio-Niterói
com palestras e homenagem

A Ponte Rio-Niterói completa 45 anos neste ano. Para
celebrar, ex-alunos e ex-professores que participaram do
projeto farão apresentações no próximo dia 30. O professor
emérito da Poli-UFRJ Benjamin Ernani Diaz, um dos
responsáveis técnicos pelo projeto, será homenageado com a
Medalha André Rebouças em Sessão Solene da Congregação
no mesmo dia.
LEIA MAIS

VII Semana da Energia Nuclear será de 14 a 19/10
A SEN vai debater os avanços e o futuro do setor nuclear no
país. Em pauta também a inserção das mulheres no mercado, o
uso alternativo da engenharia nuclear, os acidentes nucleares
e radiológicos e os reatores do futuro, entre outros temas.
LEIA MAIS

Interpoli Talks: intercambistas trocam experiências
no dia 10/10
Alunos brasileiros que fizeram intercâmbio na Politecnico
di Milano e na Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP) e intercambista português contam
suas experiências e vivências em evento aberto no dia 10.
LEIA MAIS

Poli realiza evento para discutir bem-estar e saúde
mental
Em setembro, a DAPE promoveu a Semana da Saúde
Mental. O “Cola Aí! Semana da Saúde Mental”, ocorreu
de 16 e 20, e apresentou discussões sobre saúde mental,
maneiras de lidar com o conceito de masculinidade e como
identificar sinais de depressão em alguém ou em si mesmo.
Teve yoga, meditação e muito mais. A seguir os links para
textos sobre o que foi apresentado.

Cola Aí! Semana da Saúde Mental
Setembro Amarelo: conscientização de prevenção ao
suicídio
Saúde Mental no Ensino Superior: como anda a sua?
Como lidar com a procrastinação e organizar os estudos

Jovens de escolas municipais e estaduais concluem
curso de introdução à Programação na UFRJ

A quarta turma do curso de extensão de ‘Introdução à
Lógica de Programação’, do Laboratório de Informática
para Educação (LIpE), fechou o programa em setembro.
A capacitação dos 35 alunos contou com a participação de
25 monitores, a maioria de graduações da Poli-UFRJ e de
Ciências da Computação. LEIA MAIS

ciência e tecnologia
Pesquisadores constroem robôs bio-híbridos
microscópicos impulsionados por músculos, nervos.
leia mais

Pesquisadores nos EUA usaram sinais Wi-Fi para
detectar a marcha de pessoas através das paredes e
combiná-las com imagens de vídeo para identificar
indivíduos. leia mais

poli na imprensa

O caderno Boa Chance, do jornal O Globo e o portal UOL
registraram o prêmio conquistado pelos alunos Murilo
Rodrigues, Jonas Chaves, Polyana Domingues e Armando
Sobrinho no V Concurso Construtora Queiroz Galvão
de Pontes de Macarrão, realizado durante a Semana da
Engenharia Civil.
O RJTV (TV Globo) e jornal O Globo entrevistaram a
professora Eva Vider, do Departamento de Engenharia de
Transportes (DET), para falar sobre a decisão do Governo
do Estado de aterrar a estação do metrô da Gávea. A
professora também foi consultada para comentar o excesso
de sinalização nas vias, em reportagem do jornal O Globo.
A ideia do governador Wilson Witzel de mudar a localização

da Rodoviária Novo Rio e começar as obras do metrô da
Linha 3 também foi comentada pela professora Eva Vider,
em reportagem da BandNews FM. Já o jornal O Dia produziu

reportagem sobre Mobilidade Urbana e também consultou a
engenheira de transportes.
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