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Mensagem da Direção

Uma história de sucesso começou há 230 anos com a instituição da Real Academia 
de Artilharia, Fortificações e Desenho de 1792 sediada na Casa do Trem, hoje 
abrigada pelo Museu Histórico Nacional. A Escola Politécnica da UFRJ, sua 
descendente direta, formou gerações de engenheiros que contribuíram e contribuem 
para o fortalecimento da Engenharia no Brasil e em outros países. 

Muitos profissionais de renome: grandes engenheiros, matemáticos, educadores, 
cientistas, intelectuais e artistas engrandeceram e refletiram sobre a ciência e a educação 
brasileira, e outros, que se destacaram na liderança empresarial, política e social. 

Em sua trajetória, a Politécnica-UFRJ sempre foi protagonista no desenvolvimento 
de grandes projetos de engenharia e políticas públicas em prol da prosperidade 
econômica e bem estar social. 

É motivo de orgulho pertencer a esta instituição longeva onde se fomentam a riqueza 
de saberes, a capacidade intelectual e as inovações tecnológicas, atendendo aos 
diversos desafios apresentados através dos tempos. 

Parabéns a todos que fizeram e fazem, no dia a dia, parte desta história! 

A Diretoria da Escola Politécnica deseja Boas Festas e um 2023 de muitas realizações!

— Cláudia Morgado, Diretora da Escola Politécnica da UFRJ
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