Aconteceu

Engenharia Ambiental da UFRJ
está entre os primeiros aprovados
no Programa Brasil – Estados
Unidos de Modernização da
Educação da CAPES-Fulbright
O projeto, viabilizado através do edital CAPES-Fulbright,
prevê interação com instituições renomadas de ensino
dos EUA como as universidades da Califórnia, Columbia
e Carnegie Mellon, dentre outras. O investimento total
será de aproximadamente R$ 2,6 milhões, ao longo de
oito anos. Leia mais.

Docentes da Poli premiados em
Ensino, Pesquisa e Inovação
Os professores Alexandre Alho, Marta Tapia e Peter
Kaleff, do Departamento de Engenharia Naval e
Oceânica, recebem o Prêmio Inventor Petrobras 2018 no
dia 12. Já os professores do Departamento de Engenharia
de Petróleo Paulo Couto e Juliana Baioco recebem da
Society of Petroleum Engineers (SPE), o prêmio pelo
destaque na Distinção do Ensino e Pesquisa, e Espírito de
Liderança e Contribuição para Sociedade e Profissionais
de Engenharia, respectivamente. Leia mais.

Criada diretoria adjunta de
Políticas Estudantis na Poli-UFRJ
A professora Marta Tapia, do
Departamento Engenharia
Naval e Oceânica, é a
nova diretora da recémcriada Diretoria Adjunta
de Políticas Estudantis
da Escola Politécnica da
UFRJ. A iniciativa tem
como objetivo apoiar e criar oportunidades para que os
alunos possam se desenvolver e se manter na instituição, num
ambiente motivador e acolhedor. Leia mais.

Fundador da Coppe-UFRJ, Alberto
Luiz Coimbra deixa legado na pósgraduação brasileira
Aluno e professor do Instituto de Química da UFRJ, o
engenheiro químico Alberto Luiz Coimbra foi homenageado
na Coppe-UFRJ no último dia 14, com a inauguração de
um busto. Amiga do professor Coimbra, a diretora adjunta
de Ensino e Cultura da Poli-UFRJ professora Juliana Braga

Loureiro e a neta dele, Anna Bárbara Coimbra, que cursa
Engenharia Mecânica na Poli-UFRJ, comentaram a vida e
o espírito revolucionário de um dos maiores idealizadores
da pós-graduação pública brasileira. Leia mais.

Engenheiros da turma ‘Povo
Brasileiro’ celebram 50 anos de
formatura
Um grupo de engenheiros formados em 1968 pela Escola
Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, como
era denominada a Escola Politécnica da UFRJ (PoliUFRJ), reuniu-se em novembro para celebrar os 50 anos de
formatura da primeira turma de Engenharia da instituição
a concluir o curso no campus do Fundão. LEIA MAIS

Comunidade
acadêmica
pede
ampliação do debate sobre novas
diretrizes curriculares

Ciência e Tecnologia

A Audiência Pública do Conselho Nacional de Engenharia
realizada no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, no
dia 21 de novembro, resultou em nova versão da minuta
de Resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Engenharia. Mesmo assim, a comunidade
acadêmica entende que a discussão precisa ser ampliada.
Leia a carta que as instituições de ensino subscreveram.

Tempo e Energia são discutidos em
eventos da Poli-UFRJ
Com o objetivo de promover o debate sobre os rumos da
matriz energética no país e questionar como as pessoas se
relacionam com o tempo, alunos da Escola Politécnica da
UFRJ (Poli-UFRJ) realizaram no último mês o workshop
“A energia que moverá o Brasil” e a 2° edição da Semana
Enactus, na Ilha do Fundão. Leia sobre os eventos:
Enactus | Elétrica.

Universidade russa lidera projeto
de drone tripulado
Em parceria com a iniciativa privada, a Universidade
Nacional de Ciência e Tecnologia da Rússia desenvolve
quadricóptero de 60kg que funcionará como “táxi aéreo
pessoal”. Previsão de lançamento no mercado comercial
é para 2020. Leia no site Inovação Tecnológica.

Poli Responde

O que é necessário para obter a
bolsa para monitoria?

didático semestral da disciplina, realizar estudos teóricos
sob a orientação do professor e participar das reuniões de
integração promovidas pelo departamento.

Para concorrer a uma bolsa de monitoria da Poli-UFRJ, é
imprescindível que o aluno tenha CRA igual ou superior
a 6 e CR igual ou superior a 7 na disciplina escolhida,
além de realizar uma prova de conhecimento e aptidão.
As bolsas se baseiam em um edital que é publicado
anualmente pela Pró- Reitoria de Graduação (PR-1) que,
geralmente, concede um total de 86 bolsas para a Escola
Politécnica a serem distribuídas entre os departamentos.
Durante o processo seletivo, o aluno deve ficar atento ao
departamento da disciplina onde esteja aberta vaga para
realizar a sua inscrição.

Caso tenha interesse, o aluno também pode ser monitor
voluntário. De acordo a Técnica em Assuntos Educacionais
da Poli-UFRJ Mariana Fernandes, em 2018, foram
ofertadas 50 vagas nessa categoria. Segundo ela, a
atividade de monitoria “é importante para, no caso do aluno
concorrer a um exame de mestrado, validar a bolsa como
uma atividade complementar especial e motivar a atividade
de ensino”. Mais informações podem ser obtidas no site:
http://www.poli.ufrj.br/graduacao_monitoria.php.

A bolsa tem duração de um ano e o benefício é de R$ 400.
Entre as diversas atividades a serem desenvolvidas pelo
monitor, estão: participar da elaboração do planejamento

Poli NA IMPRENSA
Em novembro, a audiência pública para debater sobre as
Novas Diretrizes Curriculares dos cursos de Engenharia
foi noticiada pela Agência Brasil e repercutiu em mais
de 50 veículos. O jornal O Globo Online publicou
artigo da diretora da Poli-UFRJ chamando atenção
para os resultados e desdobramentos da audiência e
também concedeu entrevista à Rádio Nacional com
posicionamento sobre o tema.

A premiação do professor Paulo Couto, do departamento
de Engenharia de Petróleo, foi notícia em veículos
especializados, como o Portal da Federação Nacional dos
Engenheiros e Petro Notícias.
Uma seleção das reportagens com os professores e alunos
da Poli é publicada no site:
http://poli.ufrj.br/noticiassobreapoli.php.

Outro assunto que repercutiu foi o workshop “A energia
que moverá o Brasil”, com divulgações em veículos
especializados nas áreas de Educação e Engenharia
Elétrica. O caderno Boa Chance, do jornal O Globo,
ainda publicou nota sobre o evento.
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