
Acolhimento e integração na recepção remota aos calouros de 
2021.2  LEIA

2ª edição da Feira Virtual de Oportunidades atrai mais de 3 mil 
visitantes LEIA

Crea-RJ premia dez trabalhos científicos da Politécnica-UFRJ LEIA

Bacia do Rio Piraquê-Cabuçu sob análise de pesquisadores da 
Escola Politécnica, Coppe e FAU/UFRJ LEIA

Projeto do PEA/UFRJ é contemplado com recursos do edital Nossa 
Escolha 2021LEIA

PEA/UFRJ garante recursos para internacionalização do ensino
LEIA

GAEA: ciclo de afeto, suporte e mobilização na Engenharia 
Ambiental LEIA

Grêmio de ECI: currículo e laboratório estão na pauta LEIA

Debate com candidatos à direção da Escola Politécnica será no 
dia 18/11 LEIA

Semana da Engenharia Elétrica – Senel 2021 – 22 a 25/11
LEIA

Semana de Energia da UFRJ – 22 a 28/11 LEIA

XVI UFRJ Ambientável – 29/11 a 3/12  LEIA

VII Semana Metalmat e Painel PEMM 2021 – 29/11 a 1/12
LEIA
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Mensagem da Direção

Boas-vindas a todas e todos no novo período letivo!

Com satisfação damos início ao segundo período letivo de 2021, onde a retomada 
das atividades presenciais se dará de forma planejada, gradual e segura. 
Seguiremos as orientações de biossegurança da Reitoria e trabalharemos juntos 
com representantes estudantis, professores e técnicos-administrativos da Escola 
Politécnica no sentido de planejar a transição para o futuro retorno integral ao 
ensino presencial de forma segura. Enfrentamos juntos a implementação do 
ensino remoto e agora, nesta empreitada mais complexa de retomada presencial, 
encontraremos um caminho razoável para todos. Seguimos firmes no nosso 
propósito maior de formação de excelência para entregar engenheiras e engenheiros, 
cada vez mais preparados para os desafios do mundo contemporâneo. Convido à 
leitura do nosso informativo que está repleto de boas notícias, numa evidência de 
que a Politécnica está a todo vapor. Saúde, bons estudos e bom trabalho!

— Cláudia Morgado, Diretora da Escola Politécnica da UFRJ

EM DESTAQUE

ENTREVISTAS

PARA COLOCAR NA AGENDA
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http://www.poli.ufrj.br/noticia/bacia-do-rio-piraque-cabucu-sob-analise-de-pesquisadores-da-escola-politecnica-coppe-e-fau-ufrj/
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