Amigas e Amigos,
Gostaríamos de compartilhar as novidades e as atividades que foram desenvolvidas pelo
fundo ao longo do 4º trimestre de 2017.

Projetos Apoiados em Editais

Nova Disciplina: "Desenvolvimento de
soluções médico-hospitalares", criada com o
apoio do Amigos da Poli!
Confira também: Design Factory Aalto
University (Finlândia).
Três estudantes nossos participam de kickoff de projeto internacional de inovação

Prótese Mecânica: Em projeto apoiado pelo
Amigos da Poli em 2015, alunos testam a
prótese eletromecânica de baixíssimo custo
produzida por impressões 3D.

Seminário de Educação: evento contou
com palestras e workshops sobre os
sistemas de acreditação e avaliação
americano, europeu e sulamericano, assim
como discussões sobre as novas diretrizes
curriculares de engenharia no Brasil.

Nossas Equipes: Confira o desempenho e
as novidades das nossas equipes: Keep
Flying, Equipe Poli Racing, Equipe Poli de
Baja e ThundeRatz. Destaque para a equipe
de robótica, medalha de ouro em
competição na China

Mais Notícias

Obrigado: O Amigos da Poli está criando a
cultura de retribuição na Poli: em Novembro
tivemos mais de 1300 doações e dobramos
nossa base de doadores.

Programa de Carreira: Confira o vídeo
sobre o inovador Programa de Carreira,
desenvolvido pela Poli, com o apoio de
diversas empresas do mercado e do Amigos
da Poli.

VaticanHack: O Amigos da Poli viabilizou a
seleção de 5 alunos para representarem a
USP na Vatican Hack, a competição de
programação no Vaticano que visa
solucionar problemas sociais.

Dia dos Professores: Homenagem aos
docentes, promovida pelo Amigos da Poli,
contou com a apresentação do Acappolli,
um grupo de estudantes da USP,
principalmente de engenharia, que canta
Acappella.

Vídeos Institucionais

Evolução

O fundo continua sua trajetória de crescimento acelerado, graças aos cerca de 50
voluntários, e aos mais de 2.000 doadores pontuais e recorrentes.
O Amigos da Poli dá as boas-vindas aos seus novos doadores:
Beneméritos:
Luis Guilherme Ronchel Soares
Patrice P. Nogueira Baptista Etlin
Associados:
André Reginato
Estanislau Mendes Llobatera Bassols
Ettore Bottura
Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras
Mauro Piccolotto Dottori
Máximo Hernández González
Reynaldo Dabus Abucham
Ricardo Rittes de Oliveira Silva
Rodrigo Figueiredo de Souza
Tiago Pessôa
*até dezembro/2017

Apoie mais projetos inovadores na Poli!
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