
O que é o PETMecatrônica?

Bixetes e Bixos, vocês já devem estar cansados de ouvir parabéns, então o PETMecatrônica resolveu falar o
que realmente significa passar na Engenharia Mecatrônica da Poli. Significa que você conseguiu passar
num curso que não só é muito difícil de entrar, mas, também muito difícil de sair. Significa que você vai ter
oportunidades únicas de aprender sobre mecânica, eletrônica, automação, tudo em um só curso  e de
preferência em cinco anos. Significa que você vai passar mais tempo na Poli do que em casa, construindo
carrinhos e robôs (Venha conhecer a sala do PET, temos puff). Significa que você vai amar e odiar um troço
chamado Arduino. Significa que você vai ter de lidar com mosquitos, aranhas e ratos, mas logo entra em
simbiose. Significa que você está a um coração de metal de construir a armadura do Homem de Ferro. E
significa, no fim, que você merece ouvir com todo o orgulho: PARABÉNS E BOAS VINDAS AO PMR!

Não, PET não tem nada a ver com um cachorro ou qualquer animal de estimação (apesar do nosso
mascote na capa, mas ok). PET na verdade significa Programa de Educação Tutorial. “Mas que nome
pomposo é esse e que continuo não entendendo nada?”. Pois é, mesmo com o título ninguém tem nem
ideia do que significa... Vamos lá.

Bom, você vai ver que a universidade não é só feita de listas de exercício, provas, festas, e etc,
lembrese que estamos também num dos maiores centros de pesquisas, onde milhares de cabeças altamente
capacitadas estão debruçadas sobre algum problema que possivelmente irá melhorar a sociedade
posteriormente, ou irá trazer novos conhecimentos para a humanidade usufruir. Porém, a academia não é
constituída somente pela pesquisa, na verdade a essência do ambiente acadêmico é formado por um tripé
muito robusto de ensino, pesquisa e extensão. Esse tripé deve permear a universidade inteira, mas,
infelizmente, principalmente nos primeiros semestres, os alunos não têm a plena oportunidade de
vivenciar essa essência. Pois bem, o PETMecatrônica auxilia justamente o aluno a se aproximar desse lado
da academia, e é nesse sentido que ele é uma espécie de miniuniversidade dentro da universidade.

Agora que você entendeu a essência, então esclareceremos o que fazemos. Nós somos um grupo de
alunos assistidos por um Tutor (por isso tutorial), e o tutor auxilia os alunos a executarem projetos, e
promove discussões como meio de aprimoramento do aluno, baseado neste tripé. Exemplos de alguns
projetos que promovemos: Workshops de Lego e Arduino na graduação, Minicursos, Semana de Iniciação
Científica, Oficinas de Robótica para Ensino Médio. Todos esses projetos aproximam os PETianos à essa
“essência universitária”, e à parte aplicada da engenharia (em diversos espectros) fornecendo uma visão
diferenciada para formar melhores profissionais, pesquisadores, educadores e formar uma melhor
universidade.

Bemvindos bixos e bixetes!



O PET Mecatrônica em parceria com a
Poli Cidadã organiza, pelo quinto ano
consecutivo, o projeto de Inclusão Digital para
os funcionários da USP. Nesse projeto, você é o
monitor e organizador de todo o curso, tendo
como objetivo ensinar os alunos sobre o bom uso
dos computadores e computação básica (não se
preocupe, nada de linguagem Python ou C!).

Durante os próximos dias haverá o
recrutamento de monitores para as aulas – Por
que não ser você um deles? Então fique de olho
nos cartazes espalhados pela Escola e nas
postagens no Facebook do PET Mecatrônica! O
curso ocorrerá durante o primeiro semestre em
horários escolhidos pelos
monitores. Para se ter uma
melhor ideia do que é esse
programa, visite o site e veja
como foi ano passado (QR
Code)

Programa de Mentoria

E aí, bixo! Não perca a oportunidade
de participar de um novo projeto do PET que
vai acontecer agora nesse começo de ano: o
programa de mentoria especial para a
Engenharia Mecatrônica.

Quando chegamos na Poli temos
vários objetivos, mas sem orientação é quase
certo que muitos desses sonhos acabem
ficando de lado, seja por não termos a
maturidade necessária para lidar com as
dificuldades existentes na graduação ou por
não conhecermos muito bem os caminhos
possíveis para alcançar nossas metas. E isso
acontece sobretudo na Engenharia
Mecatrônica, que é um curso exigente, porém
repleto de possibilidades.

Nossa proposta é que você tenha
como orientador um aluno que já tenha mais
vivencia na universidade, esteja ingressando
no ambiente profissional ou já tenha
participado de diferentes atividades no
ambiente acadêmico e que possa te passar um
pouco das experiências que adquiriu. Um
aluno que pode ensinar a você bixo ou bixete,
a ter uma visão diferenciada de veterano sobre
os desafios que irá enfrentar para trilhar sua
carreira dentro da Engenharia.

Por isso, não deixe de participar e se
tiverem alguma dúvida conversem com a
gente. Esperamos muito poder ajudar vocês a
serem futuros
engenheiros de sucesso!

Utilize o QR
Code ao lado para se
inscrever no programa
de mentoria!

Projeto Inclusão Digital

Caça Palavras

Nesse caçapalavras propomos que você procure
algumas palavras familiares dessa época de bixo
Boa diversão!

P
alavras:

bixo,bixete,tried
rod

efrenet,poli,evid
encias,navalcrau

,petm
ecatronic

a,integrapoli,recepçao

Contato

Site: http://sites.poli.usp.br/pmr/pet/

Fique à vontade para entrar em contato com a gente e

nos visitar! Curta nossa página no facebook e fique

atento aos próximos projetos!

petmecatronica@gmail.com

www.facebook.com/petmecat

Sala: MS29 no Prédio da Mecânica (Próximo à secretaria

da mecatrônica no andar superior)




