ACONTECEU
Mulheres têm seu lugar de destaque na UFRJ

A médica Denise Pires de Carvalho tomou posse como reitora
da UFRJ, no Ministério da Educação, em Brasília, na terçafeira (2/7). Na próxima semana, no dia 9, haverá cerimônia
na universidade, no Auditório do CT. Trata-se de um marco.
É a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo de reitora
da maior universidade federal do país. Parabéns e boa sorte à
reitora!
O Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, criado pela
Women's Engineering Society (WES) do Reino Unido, foi
comemorado no dia 23 de junho. A discussão em torno da
presença feminina nas escolas de Engenharia e no mercado de

trabalho foi tema há poucas semanas da mesa-redonda “Mais
Mulheres na Engenharia”, com lançamento da campanha
#EsseLugarTambémÉMeu. A partir de agosto haverá novos
debates. Quem não participou do primeiro pode assistir à
íntegra pelo link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=Rin5QoABu2A&t=4s
Grupo de Eletrônica de Potência da UFRJ conquista prêmio
que vai acelerar as atividades de pesquisa. LEIA MAIS.

NA TORCIDA

poli na imprensa

UFRJ Nautilus representa o país pela terceira vez
na Robosub

As professoras Alessandra Conde, do Departamento de
Construção Civil (DCC), e Eva Vider, do Departamento de
Engenharia de Transportes (DET), foram entrevistadas pelo
jornal O Dia sobre, respectivamente, o aumento do risco de
desabamento provocado pelo acúmulo de lixo em morros e a
pesquisa que mostra que 76% dos brasileiros não se planejam
nos gastos com transporte.
A professora Rosemarie Bröker Bone, do Departamento de
Engenharia Industrial (DEI), participou do programa Sem
Censura, da TV Brasil, e explicou como o aumento do gás de
cozinha impacta a vida dos brasileiros. Consultado pela Revista
Exame, o professor Roberto Ivo, também do DEI, falou sobre
o desemprego no Brasil.
Já o professor Armando Carlos de Pina Filho, do Departamento
de Expressão Gráfica (DEG), foi ouvido para reportagem da
Revista Galileu, edição de junho, sobre como lidar com robôs
em casa, na educação e no trabalho. O professor Luiz Felipe
Assis, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica
(DENO), foi entrevistado pela Revista Portos e Navios,

A equipe de automação naval e submarina da UFRJ, Nautilus,
embarca no dia 23 para representar o Brasil na Robosub
2019, campeonato internacional de Veículos Submarinos
Autônomos (AUVs), que ocorre entre os dias 29 de julho
e 4 de agosto, em San Diego, nos Estados Unidos. Esta é a
terceira vez que o evento receberá a equipe da UFRJ, sendo
o único grupo da América Latina e única representante
brasileira. LEIA MAIS

ciência e tecnologia
Engenheiros criam o primeiro aparelho auditivo
controlado pelo cérebro

Engenheiros da Universidade de Columbia desenvolveram
uma tecnologia experimental que imita a capacidade natural
do cérebro de detectar e amplificar uma voz entre muitas
outras. leia mais

edição de junho, sobre planejamento e inteligência para
manutenção de navios.
Os MBAs de Gestão de Projetos de Audivisual e Jogos
Eletrônicos, Empreendedorismo e Novos Negócios e Gestão
Estratégica de Alta Performance foram destacados no especial
MBA & Pós do caderno Boa Chance/O Globo.

A Agência Brasil fez entrevista com a reitora Denise Pires
de Carvalho, no evento de lançamento da campanha
#EsseLugarTambémÉMeu. A campanha da Poli-UFRJ foi
citada no texto e a reportagem foi reproduzida em cerca de
60 veículos. Visualize todas as reportagens aqui
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