Novo site da Politécnica: organização voltada a serviços
O site da Escola Politécnica da UFRJ foi reformulado e está de cara nova. A ideia é melhorar
a experiência do usuário na plataforma, facilitando a localização das informações e serviços
mais relevantes, com tecnologias modernas e novas funcionalidades. Além disso, o novo
site conta com espaços exclusivos para estudantes, técnicos e docentes, e respeita todas as
exigências da Lei de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
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Estudo de segurança hídrica para Maricá
A Escola Politécnica da UFRJ vai elaborar um estudo de segurança hídrica para o
município de Maricá. Objetivo do contrato assinado no dia 29 de julho é garantir o
direito fundamental à água de abastecimento e a redução dos riscos decorrentes
de inundações. O estudo envolve a atuação dos professores Marcelo Gomes Miguez
e Paulo Canedo de Magalhães, coordenadores do projeto, Osvaldo Moura Rezende,
Iene Christie Figueiredo e Virgílio Noronha Ribeiro da Cruz); além de dois consultores
externos, um pesquisador de pós-doutorado, dois doutorandos, um mestrando e dois
estudantes da graduação da Politécnica-UFRJ.
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Confrarias falam do trabalho desenvolvido na pandemia
O contato entre os alunos dos diferentes cursos da Politécnica diminuiu com os períodos
letivos remotos. Para estimular a interação dos estudantes com as representações
estudantis de seus cursos e dar conhecimento a todo corpo social do que todas estão
fazendo, o Politécnica Informa tem apresentado entrevistas com as confrarias. Nesta
edição temos duas: a Confraria Acadêmica da Engenharia de Produção (CAEP) e a Confraria
Acadêmica da Engenharia Metalúrgica e de Materiais (CAMM).
CAEP: Integração, pertencimento e foco no mercado
CAMM: avaliação, feedback e apadrinhamento
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Ex-aluno e professor da Politécnica é um dos novos
membros da ANE
Um dos responsáveis pela implantação dos programas de mestrado e doutorado da Escola
Politécnica e da Estação Experimental de Tratamento de Esgotos em área da própria UFRJ,
o professor aposentado Eduardo Pacheco Jordão é um dos 19 novos membros titulares da
Academia Nacional de Engenharia (ANE), que tomaram posse no fim de julho.
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Reitora da UFRJ e diretora da Politécnica-UFRJ participam
do 5º EFEEng
O 5º Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia (EFEEng) acontece nos dias 13, 14 e
21 de agosto. Com o tema “A responsabilidade da engenharia no desenvolvimento de uma
sociedade sustentável”, o evento on-line gratuito é realizado pelo Clube de Engenharia. No
dia 14, a programação inclui a participação da reitora da UFRJ, Denise Pires, com o tema
“Investimentos nas Universidades Públicas: qual é o resultado na vida da sociedade?”, e da
diretora da Politécnica-UFRJ, Cláudia Morgado, com o tema “A Engenharia como ponto de
partida para o desenvolvimento”.
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Pós-graduações lato sensu ganham site próprio
Os cursos de pós-graduação lato sensu, especializações e MBA´s, da Escola Politécnica
da UFRJ agora têm um site próprio, onde estão apresentados o objetivo, público-alvo,
programa, metodologia, diferenciais, entre outras informações sobre cada um dos cerca
de 30 cursos - boa parte com turmas abertas. O site é moderno e responsivo (mobile
friendly) e os cursos ganharam páginas específicas com canais de comunicação que
incluem a opção de contato direto com as coordenações via WhatsApp.
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