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EDITORIAL EXPEDIENTE

SUDOKU

Clarice Lispector nos disse: “Por-
que, quanto a mim, sinto de vez 
em quando que sou o persona-

gem de alguém. É incômodo ser dois: 
eu para mim e eu para os outros”.  
Essa edição d’O Politécnico liquefaz-
-se nessa única palavra: incômodo. 
Incômodo vem daquilo que não apre-
senta comodidade, isto é, daquilo que 
não é comodo, fácil, comum. Recen-
temente, alguns episódios da nossa 
Escola revelam uma tendência de  
normalizar situações anormais, como 
os roubos nas mesinhas dos centros 
academicos, os relatos abusivos de 
#queridospolitécnicos e #queridos-
professores ou o lixo pela nossa Uni-
versidade. No palco desses recentes 
episódios, protagonizam persona-
gens que não descobriram o que são 
para si e fingem apenas ser outras 
pessoas para os outros. 

Assim, você leitor, digira os textos 
como se vestisse lentes para a sua 
miopia e descubra seu papel nesse 
pedaço de Terra. Afinal, a verdade é 
essa: apenas reagimos à algo se isto 
nos incomoda. Se o bandejão está em 
greve, passamos a notá-la e procurar 
outros lugares para comer (Na pági-
na 11, confira o guia Comer&Beber 

na USP). Se formos roubados, passa-
mos a nos revoltar. Se a tela do nosso 
celular quebra, percebemos que esse 
risco era possível em qualquer mo-
mento e que no final tudo passava de 
uma previsão asteca, como voce verá 
no Engenheirando. Se o lixo nos inco-
moda, não mais o ignoramos (Leia a 
matéria na página 9).  

Confira também, na sessão ETC, o 
novo personagem do nosso Jornal: 
Harry Poli. Não, não iremos relatar 
quando os gêmeos Weasley rouba-
ram da sala do Filch o mapa do ma-
roto no primeiro ano de escola deles. 
Você lerá as aventuras de Hary recém 
chegado na Escola, após o Torneio 
Tribuxo, também conhecido como 
IUSP. 

Agradecemos à revista superinte-
ressante, a qual nos permitiu uma 
super visita (pág 9) e nos instigou 
uma grande vontade de se reiventar. 
Se voce quiser fazer parte dessa rein-
venção, mande-nos ideias, fotos, opi-
niões, textos ou apareça  na reunião: 
toda quarta-feira, às 11 horas, no Grê-
mio. Abraços da Equipe.
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POLI

Calote nos centros acadêmicos
A Suprema Corte italiana deter-

minou que o roubo de comida 
quando alguém passa fome não 

é crime, fazendo com que o ucraniano 
que tinha pegado um queijo e um pa-
cote de salsicha do supermercado não 
fosse condenado. A Corte ainda afirmou 
que “ele tomou posse de uma pequena 
quantidade de comida frente à necessi-
dade imediata e essencial de se alimen-
tar, agindo portando em estado de ne-
cessidade”. Felizmente, não temos casos 
assim dentro de nossa Escola. Além de 
pagarmos R$1,90 pelo almoço ou janta 
e R$0,60 pelo café da manhã, os alunos 
carentes podem obter auxílio com uma 
Bolsa Alimentação oferecida pelo SAS.

Mesmo assim, o calote parece estar 
muito presente em nosso ambiente. Não 
precisamos realizar nenhum “teste do 
Picolé”, como foi feito na faculdade do 
Paraná, em que um freezer com sorve-
tes a R$2,00 foi colocado no corredor do 
campus para que cada um pegasse o seu 
e colocasse o dinheiro em uma urna, e 
de 2400 picolés, 50 foram retirados sem 
pagamento. Para saber sobre a honesti-
dade dos Politécnicos, basta olhar para 
os nossos Centros Acadêmicos.

Sendo assim, entramos em contato 
com os 8 centros acadêmicos (CAs) da 
Poli (AEQ, CAEP, CAM, CAPS, CEC, CEE, 
CEN e CMR) onde ficam as famosas “me-
sinhas”, em que alimentos são vendidos 
e cada aluno faz seu próprio troco. E, la-
mentavelmente, somente um deles afir-
mou nunca ter tido déficit no fechamen-
to de contas da mesinha.

A ideia é que esses alimentos sejam 
vendidos a um preço baixo para o bene-
fício dos próprios alunos e que o peque-
no lucro obtido seja utilizado no CA, ou 
seja, também em benefício dos próprios 
alunos. Contudo, esse pequeno lucro 
tem sido utilizado para cobrir a falta de 
pagamento de outros produtos. O tesou-
reiro do CMR, Fábio Waisenberg, afir-
mou “O objetivo do CA não é ter lucro, 
cobramos a mais pelos itens pois existe 
inadimplência. Se todos que frequentam 
o CA e usam seus serviços fossem ho-
nestos, os preços tenderiam aos preços 
de custo, melhorando a qualidade do 
serviço prestado aos alunos.”. Gustavo 
Lima, diretor financeiro do CAM, salien-
tou que “roubando o seu CA, você acaba 

roubando benefícios que poderíamos 
oferecer aos alunos”. E Leonardo Yasu-
naka, tesoureiro da AEQ, disse que a me-
sinha não é uma grande fonte de renda 
para o CA, mas qualquer produto não 
pago afeta significativamente o balanço.

A frequência que ocorrem déficits no 
fechamento de contas é, em geral, bas-
tante alta. Além disso, as taxas de ina-
dimplência variaram de 5 a 50%. Lucas 
Veloso, diretor de patrimônio do CEC, 
disse que o déficit sempre ocorre, já que 
“as compras e preços são planejados 
com uma simulação de honestidade.”. 
Em contrapartida, também questio-
namos se já houve superávit no fecha-
mento e, na maioria dos CAs, isso não 
ocorreu ultimamente. Somente na AEQ, 
no CEC e no CMR, mas não sem justifica-
tivas. Os representantes dos CAs expli-
caram que isso ocorre porque às vezes 
alguns alunos pagam um valor a mais 
para ir retirando produtos ao longo da 
semana ou quando os alunos são cobra-
dos pela falta de pagamento.

Por conta desses calotes, alternativas 
para tornar este sistema mais seguro 
vêm sendo pensadas. Rodrigo Seto, te-
soureiro do CAPS, afirmou ter diminuído 
a variedade de produtos e transformado 
o preço em números redondos para faci-
litar o troco, ele disse “o CAPS é um CA 
bem jovem e a mesa de doces e bebidas 
é uma das nossas principais fontes de 
fluxo de caixa”. Outros CAs pensam na 
inclusão de câmeras de segurança, como 
fez o CMR, no controle diário das vendas 
ou até mesmo na venda controlada ao 
invés do troco livre. Vinícius Pacheco, 
tesoureiro do CEN, falou que “como não 
há problemas com o dinheiro da caixi-
nha, não aplicamos nenhum método al-
ternativo de controle”, mas sugeriu uma 
alternativa: “O uso de uma lista de ven-
das. Junto da caixinha, ficaria uma lista 
na qual o comprador assinaria seu nome 
e escreveria o item que está comprando. 
Deste modo, ao realizar o balanço da 
caixinha, os tesoureiros sabem quem 
comprou algo e o que foi comprado. Isto 
ajudaria no balanceamento, no controle 
de tudo o que foi vendido, no entendi-
mento dos itens de maior demanda e de 
quem são os principais compradores. 
No entanto, a parte mais difícil é criar 
esta cultura de preenchimento da lista 

dentro do CA.”
Além de entrar em contato com os 

Centros Acadêmicos, fizemos um ques-
tionário direcionado aos consumidores 
das mesinhas, postado no grupo “Bixos 
e Bixetes Poli 2016” do Facebook e nele 
coletamos 190 respostas anônimas. De-
les, 81,8% afirmaram pagar no ato da 
compra e 4,7% demoraram tanto para 
pagar que acabaram não pagando mais, 
mesmo sabendo que estavam devendo. 
Incríveis 5,8% afirmaram que já deixa-
ram de pagar e disseram as quantias, 
que variaram até R$5,00, algumas des-
sas pessoas sabem exatamente o quanto 
deixaram de pagar e o que compraram. 
E mais incrível ainda, 28,9% já deixaram 
dinheiro a mais para o CA na caixinha, 
propositalmente, e os valores variaram 
de centavos a R$20,00 (alguns vieram 
sem unidade, então pode ser R$0,50 ou 
R$50,00) e as justificativas foram a falta 
de trocado, crédito para ir pegando pro-
dutos ao longo da semana e pagamento 
de dívida antiga.

Nessa mesma pesquisa, questionamos 
se o entrevistado se considerava uma 
pessoa honesta e 7,4% disseram que 
não, ademais 3,7% concordaram com 
a seguinte afirmação: “calote de pouco 
dinheiro não é corrupção”. É claro que 
nossa amostra de entrevistados é pe-
quena frente a quantidade de alunos 
que frequentam os CAs e consomem 
itens da mesinha, mas é suficiente para 
termos uma noção das proporções.

Infelizmente, esses não são os únicos 
casos de desonestidade na nossa Uni-
versidade. Houve o pagamento com no-
tas do “Banco Central do IME” na mesa 
de doces da FAU com um roubo de mais 
de R$20,00 e e o roubo das marmitas e 
dos bolos na Poli. Igor Tsuyoshi, conhe-
cido como Naruto, que vende marmita 
dentro do CEC, teve R$195,00 roubados. 
As marmitas ficam na geladeira, ao lado 
da caixinha de dinheiro, que não possui 
nenhum tipo de trava para impedir sua 
abertura, em cima da mesa de doces. 
Igor contou que tinha visto duas notas 
de R$50,00 dentro da caixinha, mas por 
conta da correria e de uma prova, esque-
ceu de pegar o dinheiro.  E ao final do 

dia, quando foi contabilizar, percebeu 
que só tinha R$25,00 e que os R$195,00 
haviam sumido. Mais recentemente, 
Randal Cubas, que já vendia brownies 
no CEC, passou a levar bolos de pote. 
Antes faltavam de R$2,00 a R$3,00 na 
caixinha, mas na última vez o calote foi 
de R$23,50, dos nove bolos que levou, 
quatro foram roubados além de um 
bombom, ou seja, 28% do que ele deve-
ria receber. Em sua postagem no Bixos 
e Bixetes Poli 2016, Randal disse “Todos 
que fazem os doces e vendem no CEC, 
fazem pois precisam do dinheiro de cer-
ta forma. Ainda fazemos a baixo lucro, 
cobrando o menor valor possível” e ele 
ainda alertou sobre o pagamento que 
deve ser feito na caixinha correta, já que 
pessoas diferentes vendem alimentos 
no mesmo local.

Não é necessário ter passado de Cál-
culo para imaginar o número de algaris-
mos significativos que teria a soma de 
todos esses roubos. Sim, roubos. Como 
pode uma geração que aprendeu a lutar 
por suas ideais, a sair nas ruas e clamar 
pelo fim da corrupção roubar de seus 
próprios colegas, de seu próprio cen-
trinho? Não importa se você acha que 
o seu CA não precisa de mais dinheiro, 
se a Minerva não precisa daqueles 50 
centavos que a tia disse “depois você me 
traz”, não importa a sua opinião: se você 
consumiu, você deve pagar. E se você es-
tiver em momento de greve e desespero 
total, basta pedir socorro que alguém irá 
lhe ajudar, é certo. Nenhuma desculpa é 
válida quando se trata de dívidas.

Nunca achei que fosse dizer isto, mas: 
aja com um Lannister! Afinal de contas, 
um Lannister sempre paga suas dívidas.

Rafa Baldy
Engenharia de Materiais - 2º ano

Fotografia por:
Samuel Ducca

Engenharia da Computação - 1º ano

Alunos assumem que deram calote nas mesinhas
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Ao longo de uma semana, o Escri-
tório Politécnico Internacional, 
também conhecido como iPoli, se 

propôs a dar aos politécnicos a chance 
de saber mais sobre as possibilidades 
de internacionalização na graduação e 
pós-graduação através da Semana In-
ternacional da Poli. 

Embora já em sua quarta edição, a 
semana que se estendeu de 16 a 20 de 
maio encontrou um novo desafio: mos-
trar que as oportunidades de intercâm-
bio não se esgotaram  com a ausência do 
Ciência Sem Fronteiras (CSF) , uma vez 
que a notícia do congelamento no se-
gundo semestre do ano passado surpre-
endeu muitos estudantes que contavam 
com o programa para financiar o sonho 
de estudar fora.

Vale lembrar que intercâmbios na Es-
cola Politécnica já aconteciam muito an-
tes da existência do CSF. Desde 2001 já 
foram mais de mil alunos enviados para 
duplo diploma, sendo que o programa 
federal durou apenas 4 anos, de 2011 
a 2015. E em Aproveitamento de Estu-
dos já foram mais de 1500 politécnicos 
e 950 estrangeiros. Há também bolsas 
para intercâmbio da USP, de diversas 
fundações e até mesmo de bancos. Por 
isso é importante que o aluno busque 
essas informações lendo e-mails como 
“Poli Informa” o mais cedo possível para 
que, assim, esteja preparado para o que 
quer que seja necessário e saiba qual 

tipo de intercâmbio mais se encaixa 
com o seu perfil. 

Os professores Fernando Josepetti 
Fonseca e Henrique Lindenberg Neto 
deram início ao evento apresentando 
aspectos gerais sobre oportunidades 
de intercâmbio da Poli e alguns mitos 
relacionados ao assunto. Assim, foram 
desmistificadas várias “verdades” que 
ouvimos sobre intercâmbio, dentre elas, 
a de que só conseguimos fazer inter-
câmbio com média acima de 7,0 e a de 
que se estamos indo mal em uma maté-
ria é melhor trancar do que ser repro-
vado. Sobre isso, foi esclarecido que não 
existe uma média de corte para toda a 
Poli, ela depende do curso e do ano de 
ingresso e a posição relativa no curso é 
mais importante do que a média abso-
luta e que o cálculo do Índice CRInt leva 
em consideração os trancamentos.

Além disso, as demais palestras ofe-
recidas buscaram compreender ao má-
ximo o interesse de todos os alunos ao 
contemplar destinos mais tradicionais 
como França, Alemanha e Itália, mas 
também muitos outros países para os 
quais é possível viajar: Hungria, Suécia, 
Finlândia, Holanda, Bélgica, Reino Uni-
do, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, 
Espanha, Portugal e alguns países da 
América Latina. Foram apresentadas 
também informações relevantes para 
os interessados em fazer pós-graduação 
no exterior ou estágios fora do Brasil 

para as engenharias química e de com-
putação.

Em alguns casos, parte importante do 
processo de seleção é a proficiência na 
língua do país. Assim, foram organiza-
dos workshops com profissionais espe-
cialistas no assunto para os principais 
exames de francês e inglês: DELF (Di-
plôme d’études en langue française), 
TOEFL(Test of English as a Foreign Lan-
guage ) e IELTS (International English 
Language Testing System).

Para fechar a semana, o vão do biênio 
foi transformado em uma feira de stands 
para que os estudantes pudessem ter 
um contato mais direto e pudessem ti-
rar duvidas com instituições ligadas à 

internacionalização, alunos que já parti-
ciparam dos programas de intercâmbio 
e estrangeiros politécnicos.

Caso tenha perdido alguma palestra, 
os vídeos estarão disponíveis na pági-
na da iPoli no Facebook (https://www.
facebook.com/ipoli.usp/), na qual você 
também pode enviar suas dúvidas sobre 
intercâmbio. Outras palestras individu-
ais sobre intercâmbio ainda irão ocorrer 
ao longo do ano, por isso, não deixe de 
curtir a nossa página para não perder 
nenhum evento!  

                                                 
 Marina Fujiwara e Rafaela Baldy

Escritório Politécnico Internacional 

Politécnicos sem Fronteiras
Saiba o que aconteceu durante a Semana Internacional da POLI

O último mês de maio foi de gran-
de agitação para os alunos de Pe-
tróleo do campus de Santos, pois 

aconteceram os XXXIII Jogos da Unisan-
ta que, apesar de serem apenas mais 
uma competição universitária, possuem 
um grande clima de IUSP, graças ao peso 
das faculdades participantes e sua tradi-
ção competitiva.

Os jogos foram organizados e acon-
teceram na Universidade Santa Cecília 
(Unisanta) e tiveram inscrições de cur-
sos de faculdades da Baixada Santista. 
Dentre essas, se inscreveram os cursos 
de grande tradição e rivalidade espor-
tiva da região, demostrando como essa 
é uma famosa e tradicional competição.

Nesse ano, a Poli participou pela pri-
meira vez dos jogos, sendo represen-
tada pelo CAPS, no intuito de adquirir 
experiência na competição. Apesar de 
não protagonizar uma grande vitória, 
os alunos mostraram garra e vontade de 
vencer características da Poli, com gran-
de emoção, principalmente nos jogos de 
futsal, society e vôlei.

No vôlei masculino, em uma entrevista 

dada à cobertura televisiva da compe-
tição, o jogador e presidente do CAPS, 
Eriky Kunitake, reafirmou esse posicio-
namento, enfatizando o principal obje-
tivo da participação da Poli-Santos nos 
jogos, que segundo ele é a de proporcio-
nar uma grande união da Engenharia de 
Petróleo da USP, o que, vista a animação 
e alegria da torcida, foi alcançado com 
sucesso.

Na visão de Thabata Reis, jogadora 
do time de vôlei feminino, com o qual 
a Poli-Santos conquistou sua primeira 
medalha nos Jogos da Unisanta, a com-
petição foi de extrema importância para 
os próprios alunos perceberem a gran-
diosidade de todo o evento e poderem 
adquirir experiência na preparação 
para os próximos anos. 

A Engenharia de Petróleo da USP ti-
nha pouca experiência de competição 
se comparada com cursos de outras fa-
culdades, os quais há anos já possuem 
times montados, técnicos e treinos re-
gulares. Agora, ao experimentar os jo-
gos pela primeira vez, a Poli-Santos tem 
como começar sua própria estrutura-

ção, até mesmo com planos futuros de 
originar uma Atlética em Santos (assun-
to a ser ainda muito discutido).

Ainda segundo a atleta, o objetivo prin-
cipal da participação nos jogos desse 
ano era o de proporcionar maior visibili-
dade à Poli-Santos, ao CAPS e ao campus 
da USP em Santos, visto que, por ainda 
serem poucos os alunos de Engenharia 
de Petróleo, muitas pessoas de outras 
faculdades locais ainda não sabem da 
existência desse campus e do curso da 
Poli na baixada. 

Essa visibilidade ganhou força ainda 
maior devido à participação de Diego 
Rizzo e Juliana Nogueira no concurso de 
rei e rainha dos Jogos da Unisanta, no 
qual a Poli-Santos conseguiu o terceiro 
lugar para rei.

Algo que também já é tradição da Poli 
e que se mostrou presente nos Jogos da 
Unisanta foi a participação em massa da 
torcida. Nos dias de jogos com maior ex-
pectativa, como o futsal e o society, por 
exemplo, os alunos da Poli-Santos com-
pareceram em grande número e não 
fizeram silêncio durante as partidas. 

Destaque para uma partida de society, 
quando alunos mais entusiasmados or-
ganizaram até mesmo uma arrecadação 
de dinheiro por toda a faculdade para a 
compra de fogos de artifício, marcando 
presença e mostrando a supremacia da 
torcida politécnica. 

Para as próximas edições dos jogos       
existe agora experiência adquirida 
dessa arriscada, porém bem-sucedida, 
primeira participação da Poli-Santos. A 
expectativa agora é de que mais moda-
lidades sejam criadas para os próximos 
eventos, contemplando também times 
femininos. 

Além disso, espera-se maior apoio, por 
parte até mesmo de professores, quanto 
a esse caráter esportivo da faculdade, a 
partir dos resultados mostrados nessa 
edição dos jogos. Assim a Poli poderá in-
flar seu nome e levar toda sua tradição 
esportiva também na Baixada Santista.

Guilherme Antonio Pereira Pinto
Engenharia de Petróleo – 1º ano

XXXIII Jogos da Unisanta : “esquenta” para o IUSP
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(R)existência 
No dia 26 de abril deste ano, a 

página “Politécnicas .R.exis-
tem” foi criada com o intuito 

de compartilhar relatos de machismos 
advindos de alunos e professores com 
as hashtags #MeuQueridoPolitécnico e 
#MeuQueridoProfessor. Em sua descri-
ção no Facebook, a página diz que “num 
ambiente hostil como a Poli, todas nós, 
politécnicas, sabemos o que é conviver 
com o machismo em nosso cotidiano, 
sentimos o que é ser menosprezada por 
certos professores e ter nossa capacida-
de questionada apenas por não sermos 
homens”. Além das postagens na página, 
cartazes com os depoimentos foram co-

locados nos murais dos Centros Acadê-
micos, dos corredores dos prédios e nos 
pontos de ônibus.

O projeto nasceu da união das poli-
técnicas em grupos virtuais e a sua ade-
são foi enorme: várias alunas coloca-
ram o filtro “Sou politécnica e (r)existo” 
na foto do perfil do Facebook e a página 
já conta com mais de 5800 curtidas e 
110 relatos. Os depoimentos podem ser 
enviados através do chat da página ou 
por um link, se preferir fazê-lo anoni-
mamente.

Gostaria de convidar você a curtir a 
página e, além de ler os relatos, se colo-
car no lugar de cada colega. “Politécni-

ciclovias de Santos suportam bem a de-
manda da cidade com um custo de ma-
nutenção muito menor do que os mais 
de 400 quilômetros de São Paulo, que 
ainda não são acessíveis para grande 
parte da população. 

Algo que também poderia ser usado 
como justificativa é a segurança pública, 
já que muitas pessoas temem andar de 
bicicleta em São Paulo, tanto devido ao 
trânsito quanto à criminalidade. Apesar 
disso, se comparada à situação santista, 
esse argumento perde força, uma vez 
que Santos possui um nível de crimina-
lidade relativamente alto, podendo ser 
comparado a grandes cidades, particu-
larmente no que tange a roubo de bici-
cletas. Óbvio que a segurança deve ser 
melhorada em ambas as cidades se o 
poder público quer incentivar o uso de 
bikes, porém esse não é um argumento 
tão válido para explicar o que ocorre em 
São Paulo.

Dessa forma, podemos perceber que 
Santos não é uma cidade que opta em 
grande parte pela bike sem nenhum 

A vida do ciclista paulistano nun-
ca melhorou tanto em tão pouco 
tempo quanto ultimamente. Cla-

ro que não se pode dizer que São Paulo 
se tornou uma nova Amsterdã e também 
é gritante que muito do que foi feito 
deve ainda ser melhorado para maior 
qualidade para quem anda de bike pela 
capital paulista. No entanto, deve-se 
admitir que as ciclovias recém espalha-
das por certas regiões da cidade vieram 
para auxiliar muita gente (aumentando 
o número de ciclistas da capital de cerca 
de 85 mil, em 2014, para pouco mais de 
260 mil, em 2015, segundo uma pesqui-
sa do Ibope) e propor maiores debates 
da população acerca do tema da mobili-
dade urbana.

Como recente morador de Santos, ci-
dade na qual a bicicleta é um meio de 
transporte optado por grande parte da 
população, e também como novo expe-
rimentador de tal modal, devo dizer que 
optar por um transporte não poluente e 
que, na teoria, proporciona melhor qua-
lidade de vida, não é uma escolha toma-

da ao acaso. Além de que  proporcionar 
uma mudança de pensamento coletivo 
para  as pessoas  deixarem seus carros 
em casa e optarem pela bicicleta não é 
uma medida tomada do dia para a noite. 

Aspectos do município praiano deter-
minantes para a opção da bike são: a ci-
dade ser praticamente toda plana, sem 
grandes desníveis como os observados 
em São Paulo, e também ser provida de 
uma malha cicloviária abundante, alcan-
çando muitas avenidas importantes e 
permitindo grande acesso. Já aqui vemos 
um dos porquês de, em São Paulo, ainda 
ser difícil avistarmos grande número de 
ciclistas, por conta de problemas políti-
cos e de eficiência pública mais do que 
propriamente da capacidade urbana, 
uma vez que a cidade tem grande nú-
mero de vias com infraestrutura  viável 
para a implantação de ciclovias,

Outro fato o nessa comparação é o de 
a cidade de Santos ser muito menor do 
que a de São Paulo, o que, nos faz en-
xergar suas principais diferenças, uma 
vez que os cerca de 30,5 quilômetros de 
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fundamento, pois na verdade esse é um 
meio de transporte que recebe apoio da 
população, grande incentivo da prefei-
tura e, numa visão mais administrativa, 
até mesmo auxilia na economia local, 
uma vez que movimenta grande fluxo 
de trabalhadores todos os dias (segun-
do a Associação dos Ciclistas, em 2014 
o número de ciclistas em Santos já ultra-
passa os 300 mil).  Apesar de não contar 
com grande incentivo de seu relevo, a ci-
dade de São Paulo tem todo o potencial 
para conseguir aderência da população 
a partir, principalmente, de maior efici-
ência pública e política. 

Enquanto isso não ocorre, podemos 
ao menos torcer para que a segurança 
pública de fato melhore e que as cam-
panhas que pretendem fazer com que 
as pessoas troquem seus carros para 
ter uma vida mais saudável em um 
meio ambiente menos poluído funcio-
nem. 

Guilherme Antonio Pereira Pinto
Engenharia de Petróleo – 1º ano

cas, juntas, (r)existimos!”

Rafa Baldy
Engenharia de Materiais - 2º ano

Politécnicas denunciam machismo de alunos e professores
Anota aí

Só de quilômetros que se faz uma ciclovia?
Uma comparação entre as ciclovias de Santos e São Paulo

PPUSP 
Guarda universitária 
24 horas por dia
Em casos de risco à seguruança, ao 
patrimônio público ou em situações 
emergenciais de saúde.
(11) 3091-3222/4222

Angela Buscema  
Assistente acadêmica
Em casos de preconceito ou opres-
são, motivada por gênero, orientação 
sexual, etnia e/ou religião, você pode 
entrar em contato com a Angela na 
garantia de que sua identidade não 
será informada (informações recebi-
das pelo webmail.usp).
angela.buscema@poli.usp.br

Centro Escola do Instituto de Psi-
cologia - IP-USP (bloco D)
Oferece atendimento psicológico gra-
tuito às terças, das 17h30 às 19h30, e 
às quartas, das 8h00 às 13h00. Che-
gar com 30 minutos de antecedência. 
Caso haja necessidade de de acom-
panhamento contínuo, o CEIP indica 
profissional externo externo à USP 
e ajuda no custeio atendimento, de 
forma que o custo ao paciente não 
exceda 10% do salário mínimo. Se 
quiser conhecer mais, visite o CEIP 
ou contate uma das diretoras ou di-
retores do DCE na Poli.
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Jornais fênix

“Sempre passe o que você aprendeu”, 
Mestre Yoda nos disse. Guiados por 

essa sabedoria, a Equipe do Jornal O 
Politécnico desbravou as fronteiras dos 
corredores gelados do Biênio e aden-
trou um território um pouco inusitado 
para estudantes de engenharia: a re-
dação da revista Superinteressante, no 
prédio da Editora Abril. A tarefa: enten-
der como tornar a Ciência palatável no 
nosso periódico.

Criada em 1987, 43 anos depois da 
fundação desse humilde jornal, a Su-
perinteressante apresenta cerca de 1.8 
milhões de leitores no país e um desafio 
cotidiano de se reinventar. Afinal, a pro-
dução editorial contemporânea é uma 
bomba relógio no seio da era digital, a 
qual se estilhaça em conteúdos rápidos e 
em diversas plataformas, como e-books, 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 
dentre outros. “Feita para quem quer 
entender além do óbvio”, slogan da mar-

Existe uma aura mágica em tor-
no de folhas de papel em branco. 
Quem já olhou para uma, seja na 

escrivaninha ou na tela do computa-
dor sabe bem disso. São infinitas pos-
sibilidades, ou pelo menos um número 
suficientemente grande para parecer 
infinito para nós. Ali, entre você e ela 
pode surgir qualquer história, projeto, 
relatório, design, desenho, fluxograma, 
lista de tópicos ou cálculo passiveis de 
se projetar entre um cérebro humano 
e a imensidão branca. Cuidado aventu-
reiros, pois a imensidão também afoga. 
Muitos, incluindo esse que vos fala, já 
naufragaram nas próprias ideias. Possi-
bilidades infinitas podem levar a expec-
tativas infinitas e diante dessas o medo 
de desperdiçar tanto potencial. 

Psicologias do processo criativo à par-
te, é importante guardar isso: quaisquer 
tarefas que envolvam preencher o vazio 
da página em branco são gêmeas entre 
si. Deixando a disputa entre exatas, hu-
manas e biológicas para as piadas de 
Facebook, toda a papelada (agora mui-
to mais digital) que é fruto do trabalho 
dessas áreas tem no seu começo essa 
angústia existencial de escolher uma 
possibilidade e fazer ela se erguer do 
nada. 

Vendo nesse contexto, escrever, dese-
nhar e diagramar são muito mais poli-
técnicos do que alguns imaginariam (afi-
nal, o prefixo “poli” está ai para isso), e 
são essas tarefas que compõe o dia a dia 
das equipes editoriais dos jornais poli-
técnicos. O Corvo (CAM), Cê-Viu (CEC), 
Dois Martelos (CMR), O Motim (CEN), 
O Patrão (CAEP), Condutor (CEE), PQP 

- Poli Química Periódico (AEQ),  Babel 
(projeto independente) e esse que você 
tem em mãos, O Politécnico (Grêmio), 
compõe o que seria o diretório dos jor-
nais. 

Quem acha que é um serviço secundá-
rio, ou com pouca visibilidade dentro 
de uma “faculdade de exatas” se surpre-
enderia. Esses períodicos contam com 
equipes dedicadas, que em cima de todo 
o trabalho que a Poli já oferece no perí-
odo normal, conseguem encaixar o tem-
po para pesquisar, entrevistar, escrever, 
desenhar e fotografar, produzindo mate-
rial que daria inveja em muitos jornais 
profissionais por ai. Combinando a dedi-
cação que só um politécnico com cafeína 
pode oferecer com o livre acesso à USP, 
um dos maiores centros de produção de 
conhecimento e cultura do país, temos 
muito a oferecer. Por outro lado, mui-
tos desses jornais contam com impor-
tância histórica, seja na política, seja na 
área específica de engenharia, seja pela 
participação de politécnicos marcantes, 
como Marcelo Tas, que já fez parte da 
equipe do Cê-Viu. 

Acima de tudo, os projetos e os de-
safios continuam a reunir ano após 
ano alunos buscando formas novas de 
aprender e se expressar, com destaque 
para 2015/2016, quando muitos volta-
ram das cinzas depois de algum tempo 
adormecidos. 

A seguir você pode conferir os depoi-
mentos de membros de algumas das 
equipes editoriais falando eles mesmos 
sobre os projetos. Lembrando que todos 
os jornais estão sempre abertos para 
quem quiser participar ou mandar um 

textão/foto/desenho (desculpa, sem 
nudes). Nós, do Politécnico, desejamos 
muita sorte e sucesso para as equipes e 
para os alunos que continuam provando 
que a Poli não é só técnica.

Depoimentos 

“Eu entrei pelo projeto. Em 2015, o 
Patrão contou apenas com a edição dos 
bixos, não havendo outras publicações 
pelo resto do ano. Então perguntaram 
se eu gostaria de assumir a  responsa-
bilidade e organizar a volta do jornal em 
2016, assim como dirigir as próximas 
edições.  “ Marcela Okuyama, CAEP

“A volta de bixetes e bixos na Engenha-
ria Naval da EPUSP, assim como a im-
plantação da nova Estrutura Curricular, 
impulsionou uma série de iniciativas, 
como a equipe Poli Náutico, o Projeto 
Navegando e, não menos importante, 
a volta do O Motim! O jornal, vindo de 
uma longa tradição, sempre foi reveren-
ciado por sua sátira e toque de humor, 
obtendo status de ícone do CEN. Bus-
cando representar as alunas e os alunos 
da Engenharia Naval da Escola Politéc-
nica da USP, O Motim conta com a par-
ticipação de todos que possuem alguma 
relação com essa engenharia e, de forma 
aberta, se coloca à disposição para todas 
as pessoas interessadas em participar!” 
Cassio, CEN

“Para organizar o nosso jornal, nós fa-
zemos uma reunião com os diretores de 
comunicação e o pessoal interessado em 
escrever algo para o PQP (Poli Química 

Periódico), geralmente começamos com 
as seções fixas, como agenda cultural e 
seção de fotos, assim que tivermos pes-
soas para essas seções, perguntamos 
quais poderiam ser novos artigos para 
o jornal, ao final da reunião estipula-
mos prazos para elaborar os textos e 
nos encaminhar por email, em seguida 
formatamos, os revisamos e mandamos 
imprimir. 

O nosso jornal passou por épocas di-
fíceis, ele nasceu com o nome de “Tor-
naSol” na década de 50/60, trocou de 
nome diversas vezes ao longo dos anos 
com interrupções de publicação e entre 
1990 e 2005, ele ressurgiu com o nome 
de PQP, mas apenas em 2011 com a cria-
ção da diretoria de comunicação da AEQ 
que o jornal tomou corpo e uma publica-
ção periódica. 

Atualmente, o nosso objetivo ao publi-
car o jornal é conseguir divulgar o que 
fazemos na AEQ. Já recebemos visitas de 
ex-alunos que ficaram interessados em 
publicar entrevistas para o nosso jor-
nal.” Shinichi, AEQ

“O CMR está crescendo nos últimos 
anos e acho que um meio de comuni-
cação com os alunos, como um jornal, é 
interessante(...). Pensamos em dividir o 
jornal em quatro grandes partes: acade-
mica, cultural, cotidiano e humoristica.” 
Victor Costa, CMR

Bruno  Novelo Coutinho
Engenharia Mecânica- 3º ano

ca no seu manifesto (Manifesto SUPER 
2015), a revista fez-se além do óbvio 
ao declarar sua nova estratégia de que 
“é possível ser uma coisa e outra” - sé-
ria e divertida, tradicional e inovadora, 
texto e design, ciência e literatura – com 
conteúdo em revoada pelas redes, capaz 
de pousar em celulares, computadores, 
livrarias e até no cinema (“Ilegal”, pri-
meira produção da marca, fala sobre a 
legalização da maconha medicinal). As-
sim, a revista alcançou o posto de segun-
da maior revista digital do país, cerca de 
4.6 milhões de acesso no seu site, o nú-
mero de 253 mil exemplares vendidos, 
além das 500 mil edições especiais ro-
dadas por ano e dos 16 títulos de livros 
publicados, segundo o Estudo Marplan 
(2014/2015). 

Recebidos pela simpática Sandra, coor-
denadora do relacionamento com o lei-
tor, entendemos como a Teoria da Com-
plexibilidade Computacional (quando 

um problema é considerado como ine-
rentemente difícil se a sua solução re-
quer recursos significativos, qualquer 
que seja o algoritmo usado) se aplica a 
tais resultados de vendas complexos: 
você pode fazer muito com pouco. E o al-
goritmo da Super é uma equipe reduzi-
da. Com a revolução das mídias sociais, 
a indústria da comunicação se reconfi-
gurou em redações apertadas, gerencia-
dores de plataformas digitais, equipes 
editorais seletas, catálogos de freelas 
de repórteres, designers, escritores e 
muito, muito trabalho. A exemplo disso, 
a Editora Abril apresentava um prédio 
majoritariamente seu e hoje, devolvido 
para a construtora, possui cerca de qua-
tro a cinco andares para todas as suas 
marcas, além de perder muitas salas de 
reunião e auditórios. 

O elevador para, chegamos ao andar. 
De um lado Veja São Paulo, do outro Pla-
car, Mundo Estranho, Nat Geo, SUPER e 

muitos outros títulos da Abril. A banca 
do lado de casa reduziu-se em um ce-
nário do filme Spotlight sem fronteiras. 
Os atenciosos editores Bruno Garatto-
ni e Tiago Jokura nos levaram à sala de 
reunião desse andar e compartilharam 
mais de uma hora e meia do tempo de 
fechamento da edição de abril conos-
co. Infográficos, manchetes, polêmicas, 
digitalização do conteúdo, bagagem 
acadêmica, os assuntos compartilhados 
muitos foram, como Mestre Yoda nos en-
sinara. O resultado ecoará nas próximas 
edições do Jornal O Politécnico.  Agra-
decemos muito a essa t uma super e in-
teressante revista que nos ensinou algo 
que sempre tentaremos passar: é possí-
vel estudar na Poli e escrever. Afinal, é 
“possível ser uma coisa e outra”.

     
   

Larissa Zipoli
 Engenharia Civil – 2° ano 

Uma SUPER visita
Por dentro da revista Superinteressante
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USP com seu carpete 
de lixo, literalmente Politizados

Com quase 90 mil alunos, cerca de 
6 mil professores e mais de 17 
mil funcionários, além da posi-

ção de melhor universidade da Amé-
rica Latina, certamente não faltam na 
USP números impressionantes. Por 
outro lado essa mesma universidade 
vive, nos últimos anos, uma de suas 
piores crises orçamentárias, em que 
as polêmicas e as disputas parecem se 
multiplicar. Nesse cenário muitos ima-
ginariam um reitor inacessível para 
“meros” alunos.  

Felizmente essa mentalidade é só 
uma miopia em relação à nossa ver-
dadeira posição dentro da estrutura 
(nesse caso, a estrutura universitá-
ria, mas quem sabe não existe miopia 
também na macroestrutura política?). 
Fazemos parte dos três pilares da uni-
versidade: como alunos nossa forma-
ção é o objetivo do ensino, como pes-
quisadores nossa curiosidade apoia e 
alimenta a pesquisa na universidade, 
e como líderes nossos sonhos, insti-
tuições e projetos são o caminho da 
extensão, de levar o conhecimento de 
volta para a sociedade. Pensando ago-
ra em toda essa responsabilidade, a 
pergunta muda de “Como falar com o 
reitor?” para “Porque ainda não fala-
mos com o reitor?” 

Foi com esse intuito que o Grêmio 
Politécnico convidou o reitor Marco 
Antonio Zago para o Politizados do dia 
27/04 com titulo de “USP e o futuro”. 
Contando com uma pequena apresen-
tação inicial, o evento acabou ficando 
mais com um formato de mesa redon-
da, com a maior parte do tempo dedi-
cado às perguntas dos alunos. O vídeo 
do evento na íntegra pode ser conferi-
do no canal do Grêmio no YouTube. 

Durante a discussão foram tratados 
temas que dividem muitas opiniões 
dentro da universidade como tercei-
rizações, investimento (público e pri-
vado), cotas de acesso no ingresso na 
USP e a violência dentro da universi-
dade, principalmente contra a mu-
lher. Importante que, mesmo quando 

as opiniões divergem, ainda existe 
espaço para os alunos fazerem suas 
perguntas e expor suas vontades; e o 
reitor apresentar seus projetos e suas 
explicações. Em momentos como os 
atuais de crise e polarização, uma sim-
ples mesa redonda, em que pessoas de 
lados opostos podem dialogar aber-
tamente sem transformar conflito em 
confronto,  é animadora.

É interessante notar que os temas 
fazem parte do cotidiano dos alunos 
mas também são sinal de uma cons-
cientização e um desejo por mudan-
ças. Esse é talvez o mais essencial a 
ser aprendido com esse Politizados. 
Enquanto na escola o papel do aluno 
é ainda muito passivo, principalmente 
diante de aspectos como admnistra-
ção, finanças ou o próprio método de 
ensino, a universidade nos coloca em 
uma posição onde dividimos a respon-
sabilidade sobre o futuro da institui-
ção com os professores e funcionários. 
Temos problemas, sim, mas podemos 
e devemos buscar a solução, onde quer 
que você pense que ela esteja. A USP 
já produziu intelectuais e líderes de 
todas as formas e tamanhos, diferen-
tes nos caminhos escolhidos mas se-
melhantes na motivação de solucionar 
esses problemas. 

Fica a recomendação de se informar 
sobre esses problemas e propostas 
que nos rodeiam, formar sua opinião 
e chegar a sua própria posição dentro 
desse contexto.  Vale tudo o que puder 
te ajudar nessa jornada, entre centros 
acadêmicos, coletivos, agremiações, 
grupos de estudo, representantes dis-
centes e o que mais você encontrar por 
ai. Não é virar um militante do movi-
mento estudantil , basta entender que, 
como disse Hannah Arendt: “A edu-
cação é o ponto em que decidimos se 
amamos o mundo o bastante para as-
sumirmos a responsabilidade por ele.” 

Bruno  Novelo Coutinho
Engenharia Mecânica- 3º ano

Todos nós, alunos, passamos por 
um dificílimo processo seletivo 
para podermos ingressar em nos-

sa querida e desejada Universidade de 
São Paulo, 143ª melhor universidade 
de acordo com o QS World University 
Rankings 2015/16, onde estudam os 
“futuros líderes”, a “elite intelectual do 
Brasil”.

Ninguém virou aluno uspiano sem que-
rer, todos frequentaram os Ensinos Fun-
damental e Médio (e muitos em esco-
las de excelência). Durante todos esses 
anos de estudos, recebemos muita infor-
mação, de nome de capitais a Bhaskara, 
mas houve um assunto que foi presente 
em todos os anos: o lixo. Aprendemos o 
significado daquele triângulo com setas 
verdes, que papel é no azul, plástico é no 
vermelho, vidro é no verde e metal é no 
amarelo; a diferença entre lixão, aterro 
sanitário e os outros diversos destinos; 
assistimos a inúmeros documentários 
explicando o grande problema que a 
sociedade tem com a produção de lixo; 
lemos sobre os três R’s e vimos infográ-
ficos e tabelas falando do tempo de de-
composição do lixo.

Entretanto, mesmo com todas essas 
informações tão difundidas nas escolas, 
na televisão e em nossas casas, é possí-
vel ver uma enorme quantidade de lixo 

jogado no chão ao andar pela Universi-
dade. Ao redor das lixeiras, o chão fica 
coberto de papéis e saquinhos plásticos. 
Em espaços em que os alunos se encon-
tram para conversar e passar um tempo, 
há tapetes de bituca de cigarro.

O ambiente da Universidade deveria 
ser um modelo a ser seguido, e não uma 
cópia em miniatura das nossas cidades! 
E no caso da USP, não podemos culpar 
nenhuma autoridade, não podemos di-
zer que não há lixeiras suficiente, que 
é falta de administração. O destino do 
lixo que está conosco é decidido por 
nós mesmos. Se uma lixeira está cheia, 
cabe a nós procurarmos por outra, se 
estamos em algum lugar em que não há 
uma lixeira, cabe a nós guardar esse lixo 
até encontrarmos alguma. Fingir que o 
seu lixo caiu ou jogá-lo no chão porque 
já estava todo sujo é tão errado quanto o 
descartar numa rua limpa.

Cadê a elite intelectual, o jovem pen-
sante? São essas pessoas que irão li-
derar as empresas do Brasil? Que irão 
construir condomínios de luxo e deter-
minar o destino de seu esgoto? Como 
vou manter minha esperança de o Rio 
Tietê voltar a ser limpo de novo?

          Rafa Baldy
Engenharia de Materiais -  2º ano

Poemas concretos                                                                                                                                                        por Samuel Ducca
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edifícios e incríveis pontes. Com o vidro, 
de modo análogo, o império contra ata-
ca os esforços de tração.  Afinal, para 
quebrá-lo são necessárias duas coisas: 
esforços de tração e falhas superficiais. 
E a tela do seu celular que o diga, grande 
refém de desastrados.  A seguir, entenda 
o processo de ruptura.

Ruptura do vidro
Assim como a vida, a ruptura é um 

processo termodinamico: tudo tende  
a um estado menos energético. Afinal, 
romper significa quebrar ligações quí-
micas e, para isso, é necessário energia  
- de um impacto ou de um esforço ex-
terno - superior às energias de ligação. 
Materiais cerâmicos, como o vidro e o 
concreto, apresentam baixa resistência  
à tração, devido, respectivamente, ao 
estado amorfo do vidro e à existencia 
de grãos no concreto (concentradores 
de tensão), ou seja, características que 
diminuem a necessidade de elevada 
energia para romper as ligações entre 

as moléculas, facilitando assim o desti-
no termodinamico da ruptura. Vejamos 
como essa energia “caminha” em um 
impacto, como o de uma bala sobre uma 
placa de vidro. 

sentido de compelir e direcionar as es-
truturas moleculares para esse ponto, 
enquanto, no lado oposto a essa super-
fície, a tração afasta as moléculas desse 
ponto. Como resultado, observa-se uma 
ruptura de formato cônico, com maior 

Continua na página 9  > > >

Submetido a mais de 1000°C, em re-
giões como México e a Hungria, o 
magma se solidificou rapidamente 

como mineraloide amorfo, chamado de 
obsidiana ou vidro natural vulcânico, 
utilizado em armas e amuletos a mais de 
8000 anos a.C. Para os astecas, a pedra 
chamava-se Itzli (“espelho esfumaça-
do”), nome do Deus da feitiçaria capaz 
de enxergar, por um espelho de obsidia-
na, todos os pensamentos e ações huma-
nas.  Se foi esse o espelho responsável 
por tornar os astecas grandes videntes 
do nosso futuro, não há dúvidas de que 
eles estavam certos, pois, após a obsi-
diana, o vidro continua a delinear uma 
história sem-fim de revolução nos pen-
samentos e ações da humanidade. 

Quando primatas descobriram o vi-
dro sintético após apagarem fogueiras 
nos desertos (dióxido de sílica submeti-
da a altas temperaturas), não o imagina-
vam em lentes que desbravariam as es-
trelas no indecifrável universo à espreita 
de seus olhos. Ou nos seus olhos míopes 
dissecando moléculas, átomos e a vida 
em microscópios, nos quais os humanos 
veem o limite da própria existência e 
tentam ultrapassá-la conectando-se ao 
mundo com as contemporâneas fibras 
ópticas, também de vidro.  Imagine a sua 
vida sem vidro. Agora. É impossível. Afi-
nal, o vidro permitiu aos Narcisos atem-
porais – nós, meros humanos - espelhos 
e selfies e, muito mais do que isso, a vida 
como conhecemos hoje.

O vértice da questão é: como o vidro 
permitiu sólidas revoluções tecnológi-
cas e humanas associado sempre a sua 
fragilidade? Voltemos à história. Na 
construção civil, a evolução das estru-
turas resumiu-se em uma guerra para 
superar os esforços de tração, devido 
às limitações dos materiais resistentes 
apenas à compressão, como o concreto 
e as rochas, e poucos à tração, como as 
fibras vegetais e a madeira. Até que deci-
diram, por exemplo, acrescentar no con-
creto barras ou cabos de aço (resisten-
tes à tração), e assim surgiram elevados 

à tela do 
seu celular

astecas
Dos 

compressão 

tração

perda de material no lado que se verifica 
o esforço de tração, onde existe um corte 
denteado do vidro. As linhas de fratu-
ras comportam-se radialmente como 
quando pedras são lançadas na água. 
Devido ao baixo módulo de flexão dos 
vidros, quando recebem algum impacto, 
essa força tende a deslocar a placa de vi-
dro na direção de sua aplicação e, se a 
placa está fixa em algum suporte (como 
nos celulares ou vidros de carro), essa se 
flexiona até romper, ao longo de linhas 
radiais por onde a energia caminha. A 
tela estilhaçada com formações radiais é 
um close-caption da fratura tendendo a 
um estado de menor energia. O interes-
sante é que essa ruptura se origina na 
superfície oposta ao ponto de aplicação 
da força, pois é nela que surge o esfor-
ço de tração. Como explicamos antes, 
de modo a afastar progressivamente as 
moléculas impedindo a coesão molecu-
lar, a tração leva à ruptura. Além disso, 
sabe-se que a existência de qualquer 
tipo de falha superficial na estrutura 
do vidro funcionaria como uma região 
concentradora de tensões, promovendo 
mais facilmente a fratura.

Agora que sabemos como o vidro se 
rompe, a partir da tração, podemos en-
tender como algumas invenções ligadas 
a esse material mudaram o mundo. Olhe 
para a tela do seu celular, por exemplo. 
A maioria das telas de smartphones e 
outros aparelhos eletrônicos atuais é 
feita de gorilla glass, desenvolvido pela 
empresa Corning. Para a quarta geração 
desse vidro, a empresa, famosa pela sua 
história de inovação em vidros e gran-
de autora na nossa Era do Vidro, con-
tratou Adam Savage e Jamie Hyneman, 
os Mythbusters, para fazer o que eles 
mais gostam: destruir coisas. Na série 
de vídeos (confira: https://www.youtu-
be.com/watch?v=12OSBJwogFc) em que 
eles tentam destruir o gorilla glass 4 é 
possível entender a engenharia por trás 
desse material. 

Gorilla glass e a forja das espadas
A base química (dióxido de silício, 

alumínio, magnésio e sódio) desse vi-
dro é fundida à alta temperatura e passa 

linhas 
radiais

Quando uma bala atinge uma placa 
de vidro, ocorre a formação de um cone 
de ruptura e de linhas radias de fratura, 
características famosas daquela imagem 
de vidro estilhaçado. O cone de ruptura 
ocorre devido a uma força aplicada em 
certo ponto de uma superfície, a qual 
provoca um esforço de compressão no 
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por condutos, onde ocorre resfriamento 
e a formação de longas placas, as quais 
são retiradas da linha de produção por 
máquinas a fim de evitar qualquer tipo 
de introdução de falha ao vidro. Em 
seguida, as peças são submergidas em 
um banho com sais dissolvidos em alta 
temperatura. O potássio,  com maior 
raio atômico, substitui íons de sódio, 
com raio atômico menor, introduzindo 
no sistema esforços de compressão de 
elevada intensidade. No final dessa eta-
pa, a placa de vidro apresenta uma parte 
externa caracterizada pela compressão, 
por se esfriar mais rapidamente, e uma 
parte interna submetida  a tração.  As-
sim, quando o vidro é exposto a esforços, 
como riscos, impactos ou falhas, esses 
aparecem na superfície de compressão, 
o que impede a ruptura, tipicamente 
provocada pela tração. Com tantos se-
gredos, o que a Corning faz é produzir 
um vidro com monocristais temperado. 
E o processo de têmpera é atemporal.

A milenar produção da katana, espa-
da japonesa, é uma têmpera. Aquece-se 
a barra de aço, a qual maleável é possí-
vel ser moldada e laminada, a partir de 
marteladas contínuas. Depois submeti-
da a um choque térmico em um banho, a 
espada desenvolve uma camada externa 
dura, porém frágil,  por ter esfriado mais 
rapidamente. Repete-se o processo até o 
forjador encontrar a sua melhor receita. 

Tela de celular 
Smartphones e Iphones são verdadei-

ros sanduíches de energia elétrica e ma-
téria, muita matéria: milhares de com-
ponentes microeletrônicos. A seguir, 
explicamos algumas das tecnologias 
associadas às telas dos celulares e de 
outros aparelhos, como o touchscreen e 
as telas de LCD e as novas telas de LED, 
além dos outros materiais utilizados em 
telas e suas propriedades, para enten-
dermos que o seu celular não passa de 
mais um projeto de engenharia. 

Touchscreen As telas touchscreen 
podem ser capacitivas ou resistivas. As 
telas capacitivas foram introduzidas ao 

ri, pois os pixels acendem-se individu-
almente quando uma corrente os atra-
vessa. A tela de OMELED é uma variação 
que apresenta uma delgada película de 
exibição com circuitos eletrônicos que 
ativam os LEDs individualmente para 
que emitam luz diretamente nos pixels. 

Materiais da tela Os materiais dis-
poníveis para telas de celular estão des-
critos na tabela acima em função do mó-
dulo de elasticidade, índice de refração, 
entre outros. Além do gorilla glass, outro 

de um king kong glass da décima gera-
ção, todas as forças sobre uma tela são 
imprevisíveis, pois as infinitas direções 
e intensidades de aplicação de forças 
não são projetáveis (pelo menos até 
hoje, não). Por esse motivo, o projeto de 
um celular deve conter mecanismos que 
evitem a ruptura como bordas e pontas 
arredondadas (evitam concentradores 
de tensão) para que, diante de uma que-
da, essas protejam a tela. O módulo de 
elasticidade é outra característica im-
portante de projeto, pois como vimos: 
quando uma placa de vidro é presa e 
submete-se a um impacto, esse tende a 
flexioná-la até romper, devido ao baixo 
módulo de elasticidade. Se um celular é 
projeto para aguentar um elevado pri-
meiro impacto e depois quicar, a chance 
de ruptura é menor.  Colocar películas 
- aquela que voce compra pirateada - é 
uma alternativa essencial, pois essa evi-
ta que falhas sejam introduzidas na tela 
e propiciem acúmulo de tensões, além 
de funcionarem tais qual um vidro blin-
dado - com camadas de vidro e políme-
ros -, no qual a camada externa absorve 
parte da energia de impacto, retardando 
a bala. 

Diante de tantas opiniões estilhaça-
das, veja pelo lado positivo toda essa 
reflexão: de uma história de fragilidade 
é possível escrever a história da huma-
nidade. E na tela do seu celular, de vidro 
ou não, você consegue ver a si, um Nar-
ciso sempre insatisfeito, e ver ao futuro 
sempre imperfeito, que os astecas nos 
escreveram. Então, não a quebre. 

Larissa Zipoli
 Engenharia Civil – 2° ano 

Agradecimentos aos professores Ra-
fael Pillegi, Ciro Teixeira e Fábio Ramos 
Dias de Andrade pela ajuda na constru-
ção dessa matéria. 

ENGENHEIRANDO
ao mercado em 2007 pela Apple e, hoje, 
são as mais utilizadas em Iphones, Sam-
sung Galaxy smartphones e Kindles. 

Como o nome sugere, esse tipo de 
tela usa um capacitor, com duas placas 
separadas por um isolante (ar ou algum 
óleo) e o seu funcionamento baseia-se 
na pequena descarga elétrica provocada 
pelo contato do dedo com o campo elé-
trico da tela, o que provoca um aumento 
de elétrons (aumento de carga, aumenta 
a capacitância) em certa região. O au-
mento é percebido por eletrodos e pe-
quenos fios abaixo da camada de vidro 
e transmitidos e traduzidos, a partir de 
pequenos controladores, para o sistema 
operacional do aparelho. 

LCD As telas de cristal líquido podem 
ser descritas a partir de dois conceitos: 
polarização da luz e o comportamento 
do cristal líquido, descoberto em 1888 
por Friedrich Reinitzer. Cada pixel é 
composto por sub-pixels de três cores 

(RGB: vermelho, verde e preto) as quais 
serão determinadas cada uma pela in-
tensidade da luz. Em um dispositivo ele-
trônico com tela de LCD, a luz é gerada 
e atravessa dois polarizadores, com di-
reções ortogonais entre si, intermedia-
dos pelo cristal líquido. Se esse cristal 
estiver submetido à certa voltagem por 
meio de um transistor, o cristal líquido 
muda a direção da luz vinda de um po-
larizador e permite-a passar pelo outro 
polarizador com direção oposta. Caso 
contrário, essa passagem é impedida e 
não há a formação de cor (pixel é escu-

tela de 
vidro

microcontroladores 
muito rápidos traduzem 
a localização e transmi-

tem para o sistema 

rede de fios e eletrodos 
abaixo do vidro superior 
detecta exatamente esse 

aumento

quando você toca uma tela 
do tipo capacitiva, a capaci-

tância da região aumenta

ro).  
Em Iphones, 

utiliza-se a Retina 
display, uma ver-
são mais moderna 
da tela de LCD, a 
chamada tecno-
logia IPS (in-pla-
ne switching), na 
qual o cristal lí-
quido é alinhado 
horizontalmente.

OLED e OME-
LED (não é ome-
lete) Diferente-
mente das telas 
de LCD, para a  
tela de OLED não 
é necessário uma 
iluminação a prio-

material bastante fofocado é 
a safira. Apesar das polêmicas 
acerca da sua inutilização nos 
dispositivos da Apple, a safira 
é um cristal – que, na verda-
de, não se apresenta na forma 
pura - fabricado sinteticamen-
te a partir do aquecimento de 
gemas de óxido de alumínio 
em pó em fornalhas de 1800ºC, 
que apresenta 9 pontos na Es-
cala de Mohs (escala de du-
reza, em que o diamante tem 
10 pontos), o que lhe garante 
elevada proteção contra riscos. 

Além disso, não é só de vidro ou cristal 
que se faz uma tela, outras cerâmicas 
também são comuns, como o oxinitrato 
policristalino de alumínio, conhecido 
como ALONᵀᴹ, uma cerâmica transpa-
rente composta por alumínio, oxigênio 
e nitrogênio.

Como não quebrar a sua tela?
Mais de 8000 anos de história e mio-

los pulverizados de engenheiros e você 
só quer saber como não quebrar o seu 
querido smartphone. A essa pergunta, 
talvez nem mesmo os astecas tivessem 
uma fórmula perfeita. Contudo e toda-
via, alguns conhecimentos de equilíbrio, 
zelo e harmonia engenharia nos permi-
tem entender que, apesar da existência 

polarizadores 

cristal líquido
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ETC
Harry Poli 
T un-tun, tun-tun-tun, tun-tun, tun. 

Tun, tun-tun-tun, tun-tun. Tun-
-tun, tun-tun-tun, tun-tun tun-tun, 

tun-tun, tun-tun-tun, tun-tun...
- Me desculpe, mas quem é você?
- Rúbeo Hagrid... Guardião das chaves 

e das terras da Poli. Claro que você sabe 
tudo sobre a Poli.

- Desculpa. Não.
- Não? Caramba, Harry, você nunca 

se perguntou onde seu pai e sua mãe 
aprenderam tudo?

- Aprenderam o quê?
- Você é um politécnico, Harry!
- Eu sou o quê?
- Um politécnico.  E vai ser um politéc-

nico de primeira assim que tiver treina-
do um pouco.

- Não, você cometeu um erro. Quero 
dizer... Eu não posso ser um politécnico. 
Digo, eu só sou o Harry. Só Harry.

- Bom, “só Harry”, nunca fez nada acon-
tecer? Alguma coisa que não pudesse 
explicar, quando ficou nervoso ou assus-
tado?

Quantas vezes não consertamos lapi-
seiras ou prateleiras e fazemos com que 
elas desempenhem seus papéis? Sim, 
essa é nossa característica, nascemos 
assim. E desde que éramos pequenos 
nossas famílias e amigos sabiam que 
algo era diferente em nós, algo não era 
normal.

Mas finalmente, quando completamos 
nossos 18, 19 anos, lemos aquelas pala-
vras mágicas “Você foi chamado(a) para 
a xª Matrícula”. Então, o Chapéu Seletor 
nos coloca em uma das quatro Grandes 

Áreas da Poli, mas não se trata de uma 
escolha aleatória, além de nossa capaci-
dade e talento, ele leva em conta nossa 
opinião.

A GA Química (AEQ, CAPS e CMR) tem 
como principal característica de seus 
alunos a coragem, seu fundador acredi-
tava que qualquer um que fosse habili-
doso o bastante para engenhar pode-
ria frequentar a Poli e seu apelido tem 
origem na palavra grega “grifos”, nome 
dado a uma criatura com corpo de leão e 
cabeça de águia: “Quem sabe sua mora-
da é a GA Química,/ Casa onde habitam 
os corações indômitos./ Ousadia e san-
gue-frio e nobreza./ Destacam os alu-
nos da GA química dos demais.”. Na GA 
Elétrica (CEE) os alunos são conhecidos 
por serem pacientes, sinceros e leais, 
seu apelido significa “grande entusias-
mo”, “pressa” ou “agitação”: “Quem sabe 
é na GA Elétrica que você vai morar,/ 
Onde seus soldados são justos e leais,/ 
Pacientes, sinceros, sem medo da dor.”. 
Os alunos da GA Civil (CEC) são conhe-
cidos pela sua astúcia, seu apelido vem 
de “soso”, que significa “pessoa fingida 
e astuta” e seu fundador achava que 
somente politécnicos puro-sangue, ou 
seja, de família politécnicas, deveriam 
estudar na Poli, além disso ele construiu 
uma Câmara Secreta e nela escondeu 
um monstro (dizem que fica em um 
banheiro, atualmente interditado): “Ou 
quem sabe a GA Civil será a sua casa/ E 
ali fará seus verdadeiros amigos,/ Ho-
mens de astúcia que usam quaisquer 
meios/ Para atingir os fins que antes co-

limaram”. Por fim, a GA Mecânica (CAEP, 
CAM e CEN) abriga os alunos de mente 
aberta e seu apelido vem do latim “cor-
vinu”, que quer dizer “corvo”: “Ou será a 
velha e sábia GA Mecânica,/ A casa dos 
que têm a mente sempre aberta,/ Onde 
os homens de grande espírito e saber/ 
Sempre encontrarão companheiros seus 
iguais.”.

Apesar de todos os alunos defende-
rem sua Escola de Magia e Engenharia 
da Poli, há uma rivalidade entre as ca-
sas, que acabam se tornando a família 
do politécnico. Essa rivalidade é medida 
em diversas disputas que envolvem caça 
ao tesouro, competições de quadribol e 
outras brincadeiras e o vencedor ganha 
a Taça das Casas, mais conhecida como 
“Caneca do Bixopp”.

Contudo, a Poli não é feita só de coi-
sas boas. Há as temíveis matérias como 
Adivinhação, também conhecida como 
Álgebra Linear e Aritimancia, ou Cálcu-
lo Diferencial e Integral. Contamos com 
as famosas Astronomia ou Geomática, 
Estudos das Runas Antigas ou Matérias 
Primas Minerais, Herbologia ou Intro-
dução à Engenharia Ambiental, Estudo 
dos Trouxas ou Engenharia e Sociedade, 
Transfiguração ou Representação Gráfi-
ca para Projeto, Poções ou Química Inor-
gânica, História da Magia, quer dizer, da 
Ciência, Feitiços ou Introdução à Com-
putação e, por fim, Defesa Contra as Ar-
tes das Trevas, conhecido popularmente 
por Fuja do Nabo.

E como em qualquer escola, há aquele 
professor que te trata mal, te humilha e 

Imagine acordar em um quarto escu-
ro. Como se o Sol estivesse ligado ao 
contrário e começasse a sugar a luz. 

Só que o quarto não está escuro, nem o 
sol ao contrário, você que é incapaz de 
ver. Sim, esse é um texto sobre cegueira. 
Um pouco sobre a literal, que acomete 
39 milhões de pessoas no mundo todo e, 
mais especificamente, 582 mil brasilei-
ros; mas, principalmente, é sobre a figu-
rativa, perante nossa ignorância sobre o 
assunto.

Existe um preconceito arraigado em 
relação a deficientes em geral, como in-
capazes de manter uma vida “normal” 
frente os desafios de suas limitações. 
Não é preciso dizer que para quem co-
nhece alguém com alguma deficiência, 
essa falsa ideia não faz o mínimo sen-
tido. Entretanto, para o restante da po-
pulação falta a famosa empatia, essa 
palavrinha mágica que cada vez mais 

tem seu valor divulgado, mas que ainda 
carece de entendimento.

No caso da cegueira uma ótima reco-
mendação é a exposição “Diálogos no 
Escuro”, uma mostra itinerante que se 
encontra atualmente no Unibes Cultu-
ral, literalmente ao lado do metrô Suma-
ré para quem pensar em usar a desculpa 
da falta de transporte.

Aberta de segunda a sábado das 11 às 
17 horas “Diálogos no Escuro” é a opor-
tunidade perfeita de praticar essa tal de 
empatia e se colocar no lugar dos 0,3% 
que todos os dias enfrentam o quarto 
escuro. Através  de três ambientes reti-
rados do nosso cotidiano em São Paulo, 
com o acompanhamento de guias - eles,  
deficientes visuais - a mostra permite 
andar, sentir e “enxergar” como um cego 
por uma hora (ainda pouco se compara-
do ao desafio diário). 

Por mais que a experiência seja difícil 

e reforce o sentimento de uma vida com 
muitos obstáculos para os deficientes 
(pense como deve ser para eles o que 
para nós seria um simples incômodo),  
o que mais importante é a sensação 
de possibilidade. No escuro, enquanto 
você tropeça e sofre para tentar enten-
der o ambiente ao seu redor, os guias se 
movem naturalmente, interagem com 
o grupo e descrevem em detalhes o ce-
nário. É uma prova de adaptabilidade e 
acima de tudo, e de que o preconceito, 
esse sim, é uma deficiência. 

No final, existe um tempo separado 
para conversar um pouco com os guias e 
conhecer as histórias e experiências de 
vida que às vezes parecem tão distantes 
da nossa realidade. Deixo aqui as pala-
vras do meu guia: “As pessoas tem a ma-
nia de tratar a situação com uma certa 
distância, como se os cegos tivessem um 
mundo a parte. Mas não existem dois 

diz que não existe mais paternalismo: 
no caso da Poli, o professor Snape. Tam-
bém há um pessoa que ocupa a posição 
de “Alto(a) Inquisidor(a) da Poli” e que 
cria “Decretos Educacionais”: Dolores 
Umbridge. Ou então aquele aluno que 
consegue cursar todas as matérias e ain-
da assim conseguir uma excelente nota 
no N.O.M. (ou média-Poli), que obvia-
mente faz isso com um vira-tempo (dica: 
converse com Sra. Granger sobre o que 
vale mais a pena).

Além das matérias difíceis, existe um 
vilão maior: o temido Artigo você-sabe-
-qual, capaz de fazer você-sabe-o-que 
com quem cai em suas terríveis garras. 
Mas não se preocupe tanto com ele ou 
então deixará de participar da compe-
tição mais in-sa-na que existe (Torneio 
Tribruxo ou, abreviadamente, IUSP) e 
dos diversos Bailes de Invernos ocorri-
dos durante o ano!

Apenas lembre-se de ficar longe da 
Floresta Proibida, ninho da Aragogue, 
mãe de todas as aranhas da USP e de 
nunca parar seu carro de qualquer jeito 
porque o Salgueiro Lutador adora esma-
gar carros mal estacionados - prefira vir 
com o Expresso de Hogwarts que você 
pode pegar na Plataforma 9 ¾ da Esta-
ção Butantã.

Mal feito, feito.

Rafa Baldy
Engenharia de Materiais - 2º ano

O Sol Negro e os Dois Mundos

mundos, existe um só, nós só enxerga-
mos ele de um jeito diferente.”

A exposição ficará até 17 de julho de 
2016.

Bruno  Novelo Coutinho
Engenharia Mecânica- 3º ano

Eu juro solenemente não fazer nada de bom
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Guia Comer&Beber na USP
Mais uma greve se instala na USP, 

mais um período de debates so-
bre HU, cotas, creche, terceiriza-

ção, sucateamento e milhares de outras 
palavras que vocês estão cansados de 
ouvir. Discussões (importantíssimas!) à 
parte, bandejão está fechado e ninguém 
aqui quer (ou quer, sei lá) apertar o cin-
to, né? Então vamos a um apanhado de 
dicas que esse fiel consumidor de ban-
dejão (modéstia a parte, são cinco anos 
de café, almoço e jantar) buscou pela ci-
dade universitária para substituir o nos-
so insubstituível peixe ao forno acompa-
nhando por jardineira de legumes.

Em primeiro lugar, as opções mais ba-
ratas que o bandeco. Sim, é possível se 
alimentar por menos de R$1,90 pela 
USP. E uma das opções é se tornar o co-
ffee break Hunter! Basicamente todos 
os dias têm alguma palestra ou proces-
so seletivo pela Poli ou FEA com bons 
coffee breaks. Em caso de falta de cara-
-de-pau, deve-se assistir a palestra/pro-
cesso para ter acesso à boca livre. Então 
pode ser um processo oneroso, uma vez 
que se deve investir tempo e tempo é 
dinheiro (sabe quanto custa uma hora 
de um repórter do “O Politécnico”?). Ou-
tra forma de conseguir boca livre é ser 
o protagonista da matéria da página 3. 

Mas essa não é uma maneira tão honro-
sa de se alimentar. Não incentivo, muito 
menos me responsabilizo, por essa ati-
tude.

Outra forma relativamente barata é 
consumir os produtos dos centrinhos 
acadêmicos. O salgado de um centrinho 
que não tem vogal custa menos que os 
salgados de alguns restaurantes da poli 
(todos) e é a mesma merda tão gostoso 
quanto. Os centrinhos também possuem 
outras guloseimas, como bolo, doces e 
um produto dado pelos deuses aos hu-
manos: paçoquita (chupa amor).  Mar-
mita se tornou uma nova opção em CA’s. 
Pelo menos num centrinho que, coinci-
dentemente também não possui vogal. 
Por 10 dilmas (ou temers?), é possível 
saborear uma lasanha dar inveja a qual-
quer italiano nascido em Maribondo – 
AL e crescido na Freguesia do Ó.

Existem algumas outras opções um 
pouco mais caras, que diminuem a ex-
pectativa de vida, mas alimentam e são 
muito gostosas. Recomendo o combo na 
tia da física: um salgado + cookies (“Que-
rido, pode esperar seis minutinhos que 
vai sair uma fornada nova? Aí é mais 
gostoso, né?”) + café da máquina da físi-
ca (a máquina localiza-se no interior do 
prédio da física e só aceita moedas). O 

grande diferencial dessa opção está na 
simpatia da tia. Ela vai te tratar melhor 
que sua vó, você vai querer dar um abra-
ço nela, e ela ainda troca suas notas para 
que você compre o café na máquina en-
quanto espera os seis minutinhos.

Esse combo sai por menos de dez pilas, 
valor similar ao dogão na rotatória pró-
xima ao bandejão central. Lá, o hot dog 
completo sai por oito reais no pão de hot 
dog ou por 10 na baguete, que recomen-
do fortemente. Não apenas por caber 
mais, mas aquela casquinha crocante já 
valeria a diferença de um bandejão.

Por último, temos as opções de restau-
rantes da USP. Existem vários restauran-
tes por quilo e o mais barato é o da Es-
cola de Educação. Existem restaurantes 
na poli, odonto, fea e etc. Esses são mais 
caros e a diferença de preço se justifica 
por estarem na poli, odonto, fea e etc. Na 
educação, é possível fazer um prato pra 
virar um monstro e sair da jaula por cer-
ca de 20 reais, mas caso você não queira 
um trapézio descendente, alimenta-se 
bem lá por cerca de 12 reais.

 Diego Andriolo
Engenharia de Minas – 6° ano

Separados pela condição finan-
ceira em uma sociedade onde a 

desigualdade social é um caso gravi-
tacional, Adam fará de tudo para re-
encontrar o amor de sua vida, Eden, 
que tanto o ama de forma igualmente 
intensa que o esqueceu. Com nomes 
convenientes, o casal enfrentará for-
ças resultantes opostas nessa versão 
de ficção científica de Romeu e Julie-
ta. Vivendo em Mundos Opostos (o 
título extremamente criativo do fil-
me, originalmente “Upside Down”), 
a trama começa já na adolescência 
dos dois, que se encontravam às es-
condidas de forma estupidamene 
perigosa, tanto que tais encontros 
terminaram com um acidente. Tam-
bém classificado como um filme de 
suspense, por nenhum motivo sufi-
cientemente convincente, o roman-
ce cliché também conta com alguma 
ação e com revelações da extrema 
pressão que os funcionários sofrem 
na indústria de cosméticos.

Guilherme Shinobe
Engenharia Elétrica- 1º ano

E o Oscar nunca vai 
para...

• Corrupção Brasileira Memes
• Eduardo Cunha Memes
• Política Brasileira Greatest  Hits 
• Circular da USP
• Emos que gostam de empinar 
Pipa 
• Grandes Comentários da Internet 
• Aranha da USP 

Páginas cabulosas do facebook                                                                                                   

• Grandes Manchetes do Jornalismo 
Brasileiro
• Máquinas agrícolas
• Countriesball 
• North korea as charlie brown jr 
lyrics 
• Sêquencia de fibonacci no dia a dia 
do br

• Memes art 
• Problemas da usp retratados por 
tuítes do neymar
• Amantes de linha de transmissão 
• Eu amo chão de madeira
• Galãs  Feios
• Motorista ruim, trânsito pior. 
• Trolley problem memes

A semana de provas rende muitos estudos e navegação na web. Por esse motivo, selecionamos algumas páginas bizarras e diferentonas do Facebook  
para você se divertir com a arte de criar memes br e de pensar fora da caixinha. Se você ama chão de madeira ou linhas de transmissão, você vai se 

descobrir a seguir.

S(poli)tify
Às vezes, desejamos simplesmente 

transformar nossa vida em um 
filme. Como todo filme tem a sua 

trilha sonora, a Equipe d’O Politécnico 
decidiu palpitar no ramo musical e criar 
uma soundtrack da vida politécnica. 
Como um S(poli)tify, separamos alguns 
hits para episódios cotidianos costu-
meiros. Mandem-nos sugestões para a 
playlist da próxima edição. 
Pa panamericano: PCC (https://www.
youtube.com/watch?v=Yy47iTxdsfE).
Yesterday (The Beatles): primeiro dia da 

semana de provas.
Só os loucos sabem (Charlie Brown): mú-
sica de fundo da sua aula de Algelin.
Here comes the sun (Beatles): férias/fe-
riado.
Live and let die (Paul McCartney): quan-
do você vê seu Júpiter todo cheio de DP.
The long and winding road (Beatles): 
graduação.
I’m loser (Beatles): durante e pós rec.
I’ll get you (Beatles): aquela DP.
Sorry (Justin Bieber): quando voce for 
chorar nota na revisão.

Patience (Guns N’ Roses): esperando o 
professor postar as suas notas.
Another brick in the wall (Pink Floyd): 5 
bola na matéria.
Lost (Coldplay): bixo andando pelo cam-
pus.
Depois da meia noite (Capital Inicial): se-
mana se provas.
Oops!...I did it Again (Britney Spears): 
quando você pega uma DP da DP.
Tente outra vez (Raul Seixas): quando 
voce for fazer a DP da DP de novo.
The gambler (Kenny Rogers): tentando 

levar a Poli, sua vida social, seu sono e  
sua fome ao mesmo tempo.
Sunday, bloody sunday (U2): quando tem 
prova na segunda-feira.
Somente o Necessário (filme “O Mogli”): 
5 bola.
I’m so tired (Beatles): fim do semestre.
I want to break free (Queen): quando 
você se forma.
Before I forget (Slipknot): quando você 
decora a matéria antes da prova.
Nós vamos invadir sua praia (Ultraje à 
Rigor): quando vamos pra a Poli Santos.
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