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EXPEDIENTE

SUDOKU

Um dia escolhemos que se-
ria Engenharia, seja para 
agradar a nós mesmos ou 

a outra pessoa. E, hoje, aqui estamos: 
na Escola Politécnica, lendo um jornal 
feito por engenheiros em formação.

Em um dado momento percebe-
mos que existe engenharia em todos 
os lugares, que engenhamos a todo 
momento! Seja quando percebemos 
quantos problemas da nossa cidade 
podem começar a serem resolvidos 
com simples medidas, ou quando as 
colocamos em prática em projetos, 
como os do EILE. 

Até mesmo para colocar nossa 
graduação em ordem e conseguir o 
desejado diploma, precisamos enge-
nhar para fazer A MATRÍCULA no Jú-
piterWeb. 

Também existe engenharia em lu-
gares que não têm algo diretamente a 
ver com a Poli: nos celulares - CELU-
LAR, EU TE AMO! -, nos vazios - ENGE-
NHARIA: A MEMÓRIA DO VAZIO -, na 
busca para desvendar mistérios d'O 
ERRO APAGADO e nas espadas que 
uma CAVALEIRA DE CORAGEM usava 
para lutar.

Às vezes a engenharia está no es-
pírito da torcida e na estratégia de 
jogo presentes na RIVALIDADE: DA I A 
XXXIII IUSP ou numa simples jogada 
espetacular capaz de unir POLITÉC-
NICOS E FUTEBOL.

Assim como a vida, os problemas 
de engenharia não são preto no bran-
co e uma visão diferente é necessária. 
Para isso, UM CURSO DE COMPLEXI-
DADE está sendo discutido para ser 
instalado na Poli-Santos. 

E, se vamos para Santos, nada 
como colocar o som na caixa e escu-
tar as ondas sonoras da ENGENHARIA 
MUSICAL! 

Ah, nada como ouvir nossas mú-
sicas preferidas e curtir uma boa via-

gem! A não ser que você tenha clicado 
naquele "baixe aqui" errado. Se você 
clicou... E NÃO É QUE VIRALIZOU? 

Porém, se tudo não passou de um 
susto e seu computador está saudá-
vel, você pode continuar surfando lá 
na Baixada, ler algumas notícias e as-
sistir a alguns vídeos (aqueles em que 
dá pra colocar a hashtag #engenha-
rianodiaadiapoli para o Grêmio com-
partilhar). Mas cuidado com notícias 
sensacionalistas: MASSA NEGATIVA? 
NEGATIVO!

E a engenharia não está só no âm-
bito mais "exato". Engenheiros devem 
ser capazes de analisar problemas 
da sociedade, como A SITUAÇÃO DAS 
CRECHES DA USP. Devem também 
saber analisar CLASSIFICADOS: o que 
comer, qual curso fazer, em quais 
eventos comparecer e tomar a deci-
são certa de adotar o Lalau! 

Até mesmo nas páginas de um 
livro você pode ver a engenharia. 
Imagina o processo na produção de 
cópias para podermos ter uma RESE-
NHA "MILLENIUM: OS HOMENS QUE 
NÃO AMAVAM AS MULHERES"!

Por fim, o que seria da engenharia 
se não fossem os problemas? Pen-
samos na solução, mas, antes, como 
bons brasileiros: FAÇAM MEMES, NÃO 
FAÇAM GUERRA. E, se quiser ter um 
preparo maior para pensar nas solu-
ções, FIQUE ATENTO AOS CURSOS DE 
FÉRIAS DA POLI! Também não deixe 
de conferir seu HOROSCOPOLI para 
que suas decisões sejam as mais ali-
nhadas ao cosmos! Finalmente, tenha 
um déjà vu de um ROLÊ USP com a 
tirinha. 

PS: chegou no Politreco e não falei 
de HARRY POLI em nenhum momento, 
não é? Eu não queria dizer nada, mas 
tinha tanta Cerveja Amanteigada no 
Bixopp que eles não ficaram bem para 
me contar as últimas novidades!

REUNIÃO

Quando? Todas as segundas!
Que horas? 11h

Onde? No Grêmio Politécnico
E depois: Quem vai bandejar? 
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CALENDÁRIO 
JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

18
Domingo

12 • Jornal O Poli-
técnico (R)* 

• Poli Talks Week
13 • Cafezada SP/

Santos 
 • Poli Talks Week

14• Poli Talks 
Week 15 • Corpus 

Christi 16• Recessão 17
25 

2

6 • Três dias para o 
término das ma-

trículas do extensivo 
do 2º semestre

9

16

23

30

19 • Jornal (R)* 
 • Abertura da 

Sem. Saúde Mental** 
• 1ª interação matrí.

26     • Jornal O Poli-
técnico (R)* 

• Término 1ª intera-
ção matrícula 

31 • Cursos  
Parthenon 

3 • Semana de P3 
• Início 2ª intera-

ção matrícula

10• Semana de 
SUB 

• Término 2ª intera-
ção matrícula

17• Cursos  
Parthenon

24 • Semana de 
REC

20 • 1ª reunião 
aberta da Se-

mana de Arte na Poli,  
SAPO  (R)* 

27• SAPO (R)*

1   • Início das aulas 
do 2º semestre 

4 • Semana de P3 

11 • Semana de 
SUB

18 • Cursos  
Parthenon

25  • Semana de 
REC

21 • 1ª reunião 
aberta da Se-

mana de Politizados, 
SemaPol (R)* 

28 • SemaPol (R)*

2 • SemaPol (R)*  
• Feira Literária: 

Alexandria 

5 • Semana de P3 

12 • Semana de 
SUB

19• Cursos  
Parthenon

26 • Semana de 
REC

22 • Um dia para 
o encerramen-

to das inscrições do 
EILE

29

3 • Feira Literária: 
Alexandria 

6 • Semana de P3 

13 • Semana de 
SUB

20 • Cursos  
Parthenon

27 • Semana de 
REC 

• Início do período de 
retificação

23• Fim  insci-
ções editais 

intensivo julho e ex-
tensivo 2º semestre

30

4 • Feira Literária: 
Alexandria 

• Término do período 
de retificação

7 • Semana de P3 

14 • Semana de 
SUB

21• Cursos  
Parthenon

28 • Semana de 
REC 

24

1

5

8 • Término 1º sem. 
• Término: matrí. 

intensivo de julho 

15

22

29

GRÊMIO
(R)/*: Reunião aberta no Grêmio Politécnico     **Anfiteatro do Biênio     
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ACADÊMICO

O período de matrícula acontece 
semestralmente e é de extre-
ma importância para todos os 

alunos. No entanto, é durante esse pe-
ríodo que muitas dúvidas e problemas 
começam a aparecer. O sistema Júpite-
rWeb ainda é um mistério para todos os 
alunos, bixos ou veteranos. 

Onde eu faço requerimento? O que é 
o período ideal calculado? O que eu faço 
se minha matrícula está como inscrito, 
pendente ou matriculado? Essas e ou-
tras perguntas sempre surgem, mas se-
rão sanadas a seguir

O que é um crédito?
Os créditos na USP são divididos en-

tre créditos trabalho e créditos aula. Os 
créditos trabalho contam com uma car-
ga horária de 30 horas e os de aula con-
tam com 15 horas.

Quais matérias travam outras ma-
térias?

Existem duas maneiras para checar 
quais matérias são requisitos de outras. 
A primeira é consultar a planilha de Evo-
lução do Curso, no Drive do Grêmio: bas-
ta fazer o download do arquivo corres-
pondente à sua engenharia e preencher 
suas notas para saber se é possível cur-
sar suas matérias obrigatórias. A outra 
maneira, um pouco mais complicada, é 
por meio do sistema JúpiterWeb: na co-
luna “Público”, clique em “Disciplina” e, 
em seguida, “Buscar por disciplinas”. Na 

tela que aparecerá, entre em “Unidades 
de ensino”, escolha sua faculdade, clique 
em “Cursos e habilitações” e escolha seu 
curso. A página seguinte mostrará toda 
sua grade e abaixo do nome de cada ma-
téria, estão dispostos seus requisitos.

Se travei alguma matéria, o que 
devo fazer?

Primeiro, não se desespere! Travar 
alguma matéria não é o fim do mundo. 
Segundo, confira por meio das instru-
ções dadas anteriormente como isso 
afetará o andamento de sua graduação. 
Existem matérias que não são requisitos 
de nenhuma outra, então a única coisa 
que você deve fazer é cursar a disciplina 
novamente em outro período e ser apro-
vado. Se for o caso de uma matéria que 
trava outras disciplinas, tente adiantar 
outras matérias de semestres seguintes 
para não ficar devendo muitos créditos, 
mas tome muito cuidado com a quanti-
dade de créditos em que você se irá se 
matricular! Um semestre ideal na Poli 
tem por volta de 28 créditos.

Onde eu faço as minhas matrícu-
las?

Durante as interações do Júpiter 
Web, você pode realizar sua matrícula 
virtualmente e checar sua situação nas 
disciplinas quando forem divulgadas as 
consolidações. Já no período de retifica-
ção de matrícula, o funcionamento é um 
pouco diferente. Nos últimos períodos 

A Matrícula

ETC

Celular, eu te amo!
Mais uma das aulas semanais 

de cálculo. Longa, densa. Há 
quem diga que os professo-

res da matéria falam russo. A minha é 
ucraniana, mas vou deixar pra mente 
de quem me lê decidir se existe alguma 
peculiaridade nisso. Mesmo que tenha, 
o tema do texto não é a língua materna 
dos professores "imescos". Converse-
mos sobre os donos dos eventos, fotos, 
conversas, amores, amizades. Esse texto 
é dedicado a você, cuja associação ime-
diata foi qualquer coisa que não difere 
um épsilon de "celular". Nessa mesma 
aula, enquanto uma mão empoeirada de 
giz rabiscava apressadamente o quadro 
esverdeado, o vibrar das notificações 
chamou atenção dos olhos desfocados 
de alguém ao meu lado. Tecla, tecla, di-
gita, digita. A habilidade de fazer aquilo 
sem ao menos olhar para a tela não era 
impressionante. Afinal, grude o primei-

ro chiclete na cruz a pessoa que nunca 
tentou e foi sucedida na missão. Termi-
nadas as notificações, tudo o que restou 
foi a fidelidade que os unia. A página 
inicial, recheada com ícones interessan-
tíssimos, estava ali, aguardando ansio-
samente. Com o passear do polegar, seu 

contorno, antes invisível, transforma-
va-se em um retângulo translúcido que 
ameaçava fugir pelos cantos. Mas que, 
calmamente, voltava a se encaixar no 
centro, sumindo misteriosamente, exa-
tamente como tinha surgido. Esse pro-
longamento durou mais do que eu esta-

de retificação, os requerimentos foram 
feitos conforme o tipo de matéria. Se 
fossem matérias obrigatórias, de depar-
tamento, ou optativas (eletiva ou livre), 
os requerimentos de matrícula eram fei-
tos online e, para excluí-las, era neces-
sário enviar um e-mail para secao.alu-
nos@poli.usp.br. Quanto às matérias do 
Instituto de Física, Instituto de Matemá-
tica e a disciplina de Probabilidade, suas 
inclusões e exclusões eram feitas em pa-
pel na secretaria do Biênio. Esses proce-
dimentos são decididos pelo Serviço de 
Graduação, então podem ser alterados a 
qualquer momento. Tome cuidado!

Existe limite de créditos mínimo 
ou máximo?

O limite mínimo de créditos a serem 
cursados em um semestre é de 12 cré-
ditos aula. Já o número máximo de cré-
ditos matriculados nas interações é 40, 
mas, durante o período de retificação, 
você pode pedir outras matrículas e, ex-
cepcionalmente, cursar mais créditos se 
os requerimentos forem aprovados.

O que é o período ideal calculado?
O período ideal calculado é dado 

pela quantidade de créditos que você 
deve das matérias obrigatórias que 
você deveria ter cursado. Por exemplo, 
no caso de você estar no 3º semestre e 
não ter passado de 13 créditos do seu 
primeiro semestre, provavelmente, seu 
período ideal calculado será o 1º. Esse 

período ideal calculado implica na sua 
preferência para conseguir matrículas 
via Júpiter, quanto mais distante o seu 
período ideal calculado do período ide-
al da disciplina, menor sua preferência 
para conseguir a matrícula.

O que significam os status de ins-
crito, pendente e matriculado?

Inscrito: seu pedido de matrícula 
ainda não foi analisado na consolida-
ção, provavelmente pela diferença de de 
período ideal calculado e período ideal 
da matéria. Ao persistir essa indicação, 
contudo, o aluno deverá procurar a Se-
ção de Alunos para verificar o motivo.

Pendente: ocorre quando em caso de 
disciplinas cujos pré-requisitos ainda 
não tiverem sido concluídos. Ao persis-
tir essa indicação, contudo, o aluno de-
verá procurar a Seção de Alunos para 
verificar o motivo.

Matriculado: sua vaga na matéria 
está garantida.

Esse foi um FAQ rápido para tentar te 
ajudar nos próximos períodos de matrí-
cula. Se você ainda tem dúvidas sobre a 
matrícula, basta passar no Grêmio e pro-
curar algum dos diretores acadêmicos.

Lucas Kato 
Diretor Acadêmico do Grêmio Politécnico

Engenharia de Materiais, 2º ano

va disposta a contar. Finalmente, um dos 
dois rendeu-se e a tela enegreceu, como 
se tivessem cortado bruscamente a re-
lação. A cena seguinte não espantaria 
ninguém, novamente. Mesmo com seu 
prometido inativo, a ponta do indicador 
continuava a acariciar a tela, desenhan-
do rastros oleosos que se destacavam 
contra a luz. A não aceitação é dolorosa. 
Uma caneta surgiu em sua mão, como 
se ela e seu caderno monocromático 
formassem o par perfeitamente efetivo 
de reabilitação, encerrando finalmente 
o capítulo repetitivo. Essa inesperada 
transição chega e nos deixa com a des-
confortável sensação de dejá vu. Parto 
mesmo assim, leitora e leitor, com a re-
cusa de explicar o por quê de eu saber 
contar essa história.

Camila Christine
Engenharia Civil, 2° ano
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metáforas, poesia – que precisam do 
leitor para serem preenchidas e então 
entendidas, como se o texto fosse um es-
tado potencial a ser concretizado. Cada 
leitor preenche esses vazios textuais de 
uma forma, tornando o livro, uma infi-
nitude de outros livros, e a palavra uma 
infinidade de significados, até que cada 
indivíduo tem uma conclusão final (ou 
uma não-conclusão) própria, o que ele 
chama de “Gestalt”.

 Logo, a labuta de preencher vazios 
tem força de trabalho na nossa incons-
ciência, nos meios de produção da me-
mória e da criatividade, nessa parte tão 
humana de nós, a qual caracterizamos 
como exata. A fraqueza de escrever um 
texto é não permitir os vazios, categori-
zá-los a nosso ver, enquanto o leitor que 
deve preenchê-los, labutar a “Gestalt”. A 
fraqueza de modelar engenharia é não 
entender que a natureza ocupa os espa-
ços ocos a seu modo, basta-nos ter essa 
memória do vazio e fazermos dela, arte. 
Afinal, não existem verdades, só menti-
ras inventadas por nós, nada como pon-
tos de vista. Existem apenas silêncios e 
perguntas. 

Larissa Zipoli 
Engenharia Civil, 3º ano

Engenharia: a memória do vazio
ETC

Assim, na engenharia, estudamos 
as fraturas que são como flores-vazios 
que rompem o asfalto, dissecamos os 
bugs da programação que sob sua pele 
guardam cifras, códigos e erros tais 
quais vazios a serem depurados. Defei-
tos desfeitos, encontramos nauseados 
algumas divisões por zero, malditas 
e incompreendidas, enquanto, coti-
dianamente, bradamos que todas as 
incompreensões humanas podem ser 
normalizadas numa distribuição esta-
tística, preenchendo vazios com dados, 
alimentando a inanição das informa-
ções que nos restam. Desinformados, 
enformamos vigas, lajes, fundações, 
afundados no desespero abstrato de 
entender como o concreto, com vazios 
e cimento, não atingiu a resistência 
característica.  Resistimos, diante dos 
vazios de fórmulas, explicações ou te-
orias egoístas (que explicam o mundo 
de nós para nós mesmos), criando ou-
tras teorias para reexplicar esses limi-
tes ou o universo ilimitado a partir de 
um único ponto de vista, humano, mas 
tão múltiplo. Criamos feições, classifi-
camos em classes, atribuímos atribu-
tos a conceitos meramente inventados 
pelo raciocínio lógico coletivo da me-
mória histórica humana para depre-

ender vazios, e estes espaços ocos pren-
dem-se entre si em sentido. Por isso a 
engenharia é arte, e ser humano é ser 
artista, pois, como diria François Jacob, 
“o que o homem busca em seus deuses, 
na sua arte e na sua ciência é o significa-
do, ele não consegue suportar o vazio”.

Nesse marco zero da existência, onde 
buscamos a nós mesmos na expedição 
dos significados, delineamos os chama-
dos modelos de engenharia, colmatan-
do o terreno infértil do medo de deixar 
lacunas, mudas e indigestas, da nossa 
ignorância, incapacidade e fraqueza. 
Contudo, não somos fracos diante da au-
sência de teorias, fórmulas ou soluções 
como acreditamos ser. A fraqueza está 
diante da ausência da memória, pois ci-
ência têm parto cotidiano e a inconsci-
ência jaz abortada, esquecida pela nossa 
escolha de tornar o caos das incertezas 
humanas como certezas exatas. Enten-
damos:

Wolfgang Iser, um professor alemão 
de literatura, apresentou a “Teoria da 
Recepção”, a qual se configura como 
uma base para estudar como os leitores 
recebem um texto e dele têm um signi-
ficado. Segundo Iser, ao escrever, o es-
critor deixa lacunas no seu texto – como 
referências, arquétipos de personagens, 

FOLHETIM

- Quem é você? O que está 
fazendo aqui?
Poderia jurar que um 

anos, e algumas cicatrizes que denun-
ciavam a forte acne da adolescência. Ali 
estava o meu melhor amigo de faculda-
de, trajando um jaleco sujo e amassado 
que terminava na altura dos joelhos. Um 
almoço mastigado às pressas ficou es-
tampado em formatos disformes e ala-
ranjados próximos aos botões.

- Tomas, não acredito que é você!
- Hoje em dia eles me chamam pelo 

nome verdadeiro, Lucas. Desde que co-
mecei com a história de iniciação cientí-
fica, nunca mais larguei os laboratórios. 
E você, ainda com aquele papo de abrir 
caixas?

- Não era um simples papo. A metáfo-
ra de abrir caixas virou minha vida: sou 
detetive.

- Olha só, temos um Sherlock Holmes 
por aqui!

- Apenas tento. Você ficou sabendo 
de um trabalho que foi roubado recen-
temente?

- Daquele velhinho? Deve ser menti-
ra. Ninguém imaginaria que ele estaria 
desenvolvendo um projeto daqueles.

- Por que não?
- Você acha mesmo que ele seria ca-

paz de transformar a Poli?

- Transformar?
- Sim. Ele descobriu uma forma de 

erradicar as contratações desnecessá-
rias, otimizando as informações coleta-
das pela diretoria.

- E por que ele não seria capaz disso?
- Por que ele era...
Tomas foi interrompido pelo toque 

de seu celular. O nome ali mostrado apa-
rentemente o desconfortava. A voz que 
saía de seu aparelho era urgente, autori-
tária. Os pedidos de desculpas murmu-
rados pelo meu amigo eram atropelados 
pelas ordens ali gritadas. Ao mesmo 
tempo, uma figura esbelta estava do 
lado de fora do prédio falando ao celular, 
gesticulando de maneira agressiva. Am-
bos desligaram ao mesmo tempo, mas 
decidi culpar a coincidência.

- Desculpa, tenho que voltar.
- Tudo bem, desejo bom trabalho. Foi 

um prazer em revê-lo.
- Você também, Chave. Não se meta 

em confusão.
A despedida foi concluída com um 

abraço pouco afetivo, um balançar de 
cabeças simultâneo e alguns tapinhas 
em meu ombro esquerdo. E com isso, 
as pernas magrelas e longas partiram 

apressadas pelo corredor, deixando seu 
jaleco aberto esvoaçar conforme seus 
passos ficavam cada vez mais largos.

Certifiquei-me de que não havia 
mais ninguém no corredor. Limpo. For-
cei a maçaneta e ela cedeu com delica-
deza à primeira tentativa. Fui assaltado 
por uma atmosfera azeda e pegajosa 
que fluía da sala. Adentrei e encostei a 
porta às minhas costas. Fácil. Recostei-
-me a fim de me acostumar com o chei-
ro, mas fui traído pelos meus olhos, in-
capazes de interpretar o que viam sobre 
a escrivaninha revirada. Ao me aproxi-
mar, custei a acreditar no que via. Mas 
seria possível que...

Enquanto caminhava apressado, To-
mas já tinha traçado um plano de ação 
em sua cabeça. Tudo começou com uma 
mensagem rápida digitada à pessoa cer-
ta:

"Ele esteve aqui".
 

Um conto de 
Rafa Baldy e Camila Christine

Episódio escrito por 
Camila Christine

Engenharia Civil, 2º ano

O Erro Apagado

 A engenharia é a arte de criar mode-
los. Enxergamos a natureza e a interpre-
tamos na tábula rasa dos nossos conhe-
cimentos, gerando fórmulas e teorias 
interconectadas, capazes de suportar a 
nossa insustentável leveza do ser e a re-
alidade como a conhecemos, de criar so-
luções e de entender o invisível. E nesse 
invisível excêntrico, existem os vazios, 
a maior invenção da mente humana: a 
noção de zero. Como estudar algo que 
inexiste? E o que realmente é um “não 
ser”? Por exemplo, quando estamos no 
nosso quarto, deitados olhando para 
o nada - nesses nonadas cotidianos de 
Guimarães Rosa -, existem moléculas 
que sustentam nossa vida ou micro-
organismos que a devoram, conjuntos 
imperceptíveis testemunhas do vazio 
ausente. Logo, não olhamos o nada, exis-
tem existências ali. Contudo, se aden-
tramos essas esferas da vida, percebe-
remos átomos, energias, forças e, então, 
vazios. Voltamos ao nada presente, com 
outros olhos indecisos. O nada, portan-
to, é ponto de vista. 

cubo de gelo imaginário 
tinha se materializado e escorrido ao 
longo de minha espinha. Meus batimen-
tos cardíacos pareciam ter parado. Des-
pertei o interesse de refletir sobre o mo-
tivo de estar ali e fazer o que fazia todos 
os dias. Pensei em minha casa vazia e 
em meu cachorro que me esperava. Uma 
mistura de ilusões inúteis deu lugar à 
preocupação do momento, fazendo com 
que todo o sangue de meu rosto fluísse 
para outro lugar e me deixasse branco 
como a tinta lascada das paredes. O que 
descrevi, leitor, durou uma mísera e do-
lorosa fração de segundo. Tentei inven-
tar uma desculpa, mas tudo o que conse-
gui foi reproduzir de forma ininteligível 
uma frase desconexa:

- Eu.. ra... luno ...cnica.
- Chave, é você?
Uma sensação de alívio fez com que 

a saliva brotasse novamente em minha 
boca e encerrasse o processo de engolir 
em seco. O rosto familiar que me encara-
va tinha marcas de expressão nos cantos 
dos olhos, adquiridas com o passar dos 

capítulo terceiro

Jmuda. Este livro é um silêncio 

 uro que este livro é feito sem
palavras. É uma fotografia  

Este livro é uma pergunta.
(Clarice Lispector)
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A POLITÉCNICA

Tudo certo, pessoal? Nesta ter-
ceira coluna do Jornal vamos 
falar um pouco sobre rivali-

dades, e como uma das maiores hostili-
dades do esporte universitário ajudou a 
construir a história da InterUSP.

“Caríssimo rival venho, por meio des-
tas mal traçadas linhas, te agradecer por 
todo meu sucesso...” (Xico Sá, 2016, Riva-
lidade que motiva). 

Segundo alguns estudiosos do com-
portamento humano, o sentimento de 

rivalidade tem como estopim o ódio, 
mas se alimenta da inveja e do ciúme, 
todos eles alavancados pelo egoísmo e 
pela ambição.

Esse sentimento transcende e mui-
to o esporte, o antagonismo de um Fla 
x Flu pode ser muito bem comparada a 
Heitor e Aquiles, em Ilíada, de Lord Vol-
demort e Harry Porter, e de Carminha e 
Nina, em Avenida Brasil, todas, rivalida-
des que misturavam sentimentos hostis, 
com doses poderosas de ambição, como 

Coluna da AAAP
descrito anteriormente.

Mas por que sempre que se fala nes-
se assunto menciona-se o esporte? Tal-
vez porque nele essa relação entre rivais 
seja tão íntima, que se torna quase vital. 
Façamos um exercício: se te pergunta-
rem “Qual a primeira pessoa que vem 
a sua cabeça?”. Quando falamos Messi, 
certamente será Cristiano Ronaldo. Tra-
ta-se de uma competitividade tão va-
lorizada, que o argentino, com certeza, 
não seria tão grande se não existisse um 

jogador como o português para se opor 
a ele, e vice-versa. 

Em Piracicaba, no ano de 1985, uma 
latente rivalidade explode meio a uma 
competição que acabava de começar e, 
desde então, quando qualquer politécni-
co pensa em InterUSP, o que vem a sua 
cabeça é Porcada (Medicina Pinheiros) 
e toda a vontade de mostrar que sim, 
somos melhores! Era apenas a primei-
ra InterUSP, o primeiro dos 24 títulos 
da Medicina Pinheiros na competição, e 

“O trotar ressoava pelas co-
linas como trovões que 
anunciam a chegada de 

uma tempestade. O exército de milha-
res de cavaleiras movia-se como um só 
corpo, um só coração. A Rainha bradava 
incentivos calorosos, como se nossas 
chances aumentassem com sua voz. Ha-
via mais história impressa na cicatriz 
que cruzava seu rosto que nos velhos 
manuscritos empoeirados das estan-
tes de pedra espalhadas pelo castelo. O 
brilho de seus olhos revelava o peso da 
responsabilidade de liderar a multidão 
de guerreiras conhecidas em todos os 
reinos como cav...”.

Apenas ler em voz alta um parágrafo 
desses não é uma estratégia adequada 
para histórias de dormir. Minha função 
é transformar rabiscos perdidos da ima-
ginação humana em uma cena aventu-
reira. O gesticular, o levantar, o sacudir e 
o arregalar de olhos são elementos fun-
damentais da narrativa. Apelo aos meus 
amadores recursos cênicos para enri-
quecer a noite de sono de minha filha.

- Como a Rainha machucou o rosto?
- A cicatriz foi causada por um dra-

gão.
- Um dragão? Daqueles grandes que 

cospem fogo?
- Você tem medo deles?
- Não.
Corajosa? Ousada, eu diria. Pondero 

sobre sua resposta olhando ao redor do 
pequeno quarto. A luz suave que sai do 
abajur apoiado no criado mudo banha 
as páginas apoiadas em meu colo. Olho-
-as sem realmente lê-las. Uma boneca 
cai da prateleira com um baque delica-
do, amortecido pela pelúcia. Levanto 
para pegá-la e percebo que suas roupas 
não são aquelas usualmente expostas 
nas lojas de brinquedos. A saia rodada e 
cheia de forros foi substituída por uma 

calça comprida e larga que termina em 
botas grossas e pretas. Seu tronco não 
é apertado por um corpete trespassado 
por fitas e cetim, mas está coberto por 
uma camisa de seda branca, com fechos 
cruzados no decote e ligados por um 
fino fio de barbante. Sua cintura é envol-
ta por um cinto de tecido que remete ao 
couro, levemente entortado pelo peso 
de uma espada ali costurada, escondida 
por uma bainha também de tecido. Uma 
guerreira em roupas civis, diríamos. 
Culpados seríamos por imaginar um ho-
mem trajado assim? Talvez não. As mu-
lheres dos tempos fictícios e dracônicos 
foram treinadas para carregar bandejas, 
e não escudos. Culpados seremos se 
acreditarmos nisso.

Retorno ao meu assento e percebo 
que aqueles olhos perdiam a luta contra 
o sono.

- Hora de dormir, guerreira.
- Mas eu ainda não descobri como 

elas eram conhecidas...
- Como você as gostaria de chamar?
- Cavaleiras. Elas eram cavaleiras de 

coragem.
Com essas palavras, as pálpebras fi-

nalmente cedem e o punho que apertava 
o cabo de plástico de sua espada prate-
ada afrouxa.

 
É DE MENINA OU DE MENINO?
Quem nunca enfrentou a situação 

desconfortável de responder se a emba-
lagem de presente era para menina ou 
menino, não sabe o verdadeiro significa-
do de vergonha alheia. O estranhamento 
causado pela descrição da boneca pre-
sente no texto é um retrato de constru-
ção social, não de opinião individual. Re-
pare que nenhum dos elementos revela 
se o brinquedo representa uma mulher 
ou um homem. Se pensarmos instanta-
neamente que para ser uma boneca ela 

deveria ter cabelos compridos, olhos 
maquiados ou lábios vermelhos e carnu-
dos estaríamos mais uma vez cedendo à 
tentação dos padrões sociais. Essas ca-
racterísticas não são inerentes à mulher, 
mas sim, à imagem que dela foi propaga-
da ao longo dos séculos.

A existência de categorias que di-
ferenciam o que “é de homem” e o que 
“é de mulher” começa na infância. Os 
brinquedos ditos femininos sempre re-
metem à maternidade e aos cuidados 
domésticos, enquanto aqueles ditos 
masculinos estimulam a criatividade e a 
imaginação. Durante essa época, difícil é 
enfrentar nossos monstros internos en-
quanto se empunha um bule de chá ao 
invés de uma espada e um escudo. Po-
de-se então, questionar a pequena pro-

porção de pessoas que se identificam 
com o sexo feminino presente no ramo 
de ciências exatas. É só coincidência ou 
o lugar da mulher, do ponto de vista da 
sociedade, não é onde ela quiser? De 
fato, a criação e o incentivo que as crian-
ças recebem durante seu aprendizado 
refletem diretamente em suas decisões 
futuras.

Ainda dentro dessa discussão de po-
sicionamento profissional, podemos ou-
sar classificar como preconceituosos os 
narizes torcidos às mulheres que opta-
ram pela engenharia, por exemplo. Por 
que não enfermagem? Letras? Estética? 
Afinal, as mulheres são muito delicadas 
para manusear máquinas e muito ro-
mânticas para realizar cálculos ao invés 
de escrever poemas.

Cavaleira de Coragem

ESPORTES

Rivalidades: da I a XXXIII IUSP

É importante refletir sobre nos-
sas opiniões pessoais, pois todos 
estamos sujeitos a defender ideias 
que, inconscientemente ou não, 
agridem pessoalmente diferentes 
parcelas. Diluir esses esterótipos do 
dia para a noite é utópico, porém, 
aos poucos, será possível assis-
tir à glória das batalhas da Rainha 
Arthuria* em blockbusters, como 
cavaleira, não como a amante coad-
juvante.

 
*Referência à personagem he-

róica Saber, da saga de anime Fate. 

Camila Christine
Engenharia Civil, 2° ano

Ilustração
Arthuria Pendragon, Saber da 

saga Fate
Por Camila Christine

Continua na próxima página >>>
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ESPORTES
era a primeira vez 
que o ódio de um 
politécnico era 
aguçado.

Após alguns 
anos de supre-
macia dos por-
cos, um grupo de 
atleticanos se or-
ganizou, de fato, 
para um planeja-
mento, a fim de 
conquistar a pri-
meira taça da In-
terUSP. Na cidade 
de Pindamonhan-
gaba, em 2000, a 
Poli conquistava 
o primeiro título 
geral do Inter, era 
o primeiro dos 8 
títulos de nossa 
história, e agora 
o ódio se tornava 
recíproco: tínha-

mos de fato uma genuína briga de ratos 
e porcos cães e gatos. Desde então, nos 
últimos 16 anos, o nível esportivo de 
ambas as faculdades cresceu muito, fa-
zendo com que nos preparássemos cada 
vez mais para vencê-los.

Em 2017, chegamos como favoritos 
em várias modalidades pelo excelente 
semestre e pelo histórico vencedores 
na InterUSP. Além de torcer, incentivar 
seus amigos nas competições, beber, ir 
para as baladas, você também está con-
vidado a se unir a esse sentimento de 
ambição pelo nono título, de união pela 
Poli e com doses de ódio pela porcada. A 
verdade é que adoramos odiá-los, assim 
como adoramos vencê-los. 

“Ambição e rivalidade, cuidadosa-
mente dosadas, são estimulantes do pro-
gresso” (Jigoro Kano, criador do Judô).

Para se planejar e torcer pelo seu es-
porte favorito na InterUSP preparamos, 
em primeira mão, uma tabela especial 
para você. Agora não tem desculpa para 
esquecer do horário do jogo do seu ami-

go de sala, daquele seu amigo do cursi-
nho que jogará contra a Poli, ou do seu 
colega de C.A! Mais informações sobre a 
InterUSP, em breve, nas mídias sócias da 
Atlética Poli-USP!

Bem, desejo a todos uma ótima ex-
periência em São Carlos, que vocês 
possam se divertir muito, e que essa 
InterUSP seja única para cada um. Que 
venha o Enea, até o dia 15, espero vocês 
em São Carlos!

Valter Bellato
Engenharia Civil, 2º ano

Colaborador da Associação Atlética 
Acadêmica Politécnica

Nerds, exatóides, estudiosos, 
sofredores, loucos, festeiros... 
Muitos são os adjetivos que 

podem ser utilizados para caracterizar 
a identidade dos alunos e das alunas 
da Escola Politécnica da USP. No entan-
to, alguns aspectos dessa não são mui-
to claros, principalmente os que fazem 
referência aos gostos e às questões que 
transcendem a sala de aula. Buscando 
esclarecer essas dúvidas, o Jornal O Poli-
técnico realizou uma pesquisa acerca da 
relação dos Politécnicos com o Futebol - 
o esporte mais popular do mundo.

Aviso aos leitores: o texto a seguir 
foi construído propositalmente de um 
ponto de vista clubista, afinal, a impar-
cialidade jornalística não passa de uma 
falácia.

Os Politécnicos são... corinthianos.
Pode ser decepcionante para muitos, 

mas os estudantes da Poli seguem um 
padrão nacional: torcem para o segun-
do time mais popular do país. Isso se dá 
principalmente por conta do alto índice 
de alunos que vêm do próprio Estado 
de São Paulo. Também por essa mesma 
razão, os quatro grandes paulistas estão 
entre os favoritos do público.

Cerca de 26% do total se diz fã da 
equipe do Parque São Jorge. Com apenas 
nove alunos a menos, em segundo lu-
gar, vem o tricolor paulista. Na sequên-
cia, está o maior campeão nacional com 
19%. Por último, com 10,5% dos torce-
dores está o maior clube da cidade onde 
o outro campus de nossa Escola está lo-
calizado: o Santos. 

A mesma quantidade de alunos cujo 
time do coração é o mesmo do favorito 
do camisa 10 da nossa seleção, não tor-
cem para nenhuma equipe e não acom-
panham o esporte. Ademais, com a exa-
ta mesma proporção, 10,5 %, estão os 
torcedores de outras equipes do país. 
Entre as mais populares, destacam-se o 
Fluminense, a Portuguesa, o Botafogo, o 
Flamengo, o Cruzeiro, entre outros.

Os Politécnicos são... aficionados 
por seu time.

A vida não pode ser apenas voltada 
para a Poli, afinal, se fosse assim, não 
teria graça. Dos entrevistados, cerca de 
75% disseram que acompanham sua 
equipe pela televisão quase toda vez 
que é possível – ou seja, quando o jogo 
é transmitido. Desses, 72% ainda afir-
maram que vão ao estádio regularmen-
te, frequentando as arquibancadas pelo 
menos uma vez ao mês. 

Apesar da crise econômica atual, os 
alunos da melhor escola de Engenharia 

Politécnicos e Futebol
do país não deixam seus times na mão, 
contribuindo para que a pífia média de 
público nacional, no mínimo, seja man-
tida.

Os Politécnicos são... ligados no 
Futebol Internacional.

Desde as últimas décadas do século 
passado, quando os principais craques 
de nosso país começaram a trocar os 
clubes locais pelos grandes europeus, 
o crescimento da popularidade des-
ses teve início. Nas temporadas mais 
recentes, quando a principal emissora 
televisiva em nível nacional – a “Rede 
Globo” – passou a transmitir as partidas 
da principal competição do Velho Conti-
nente, as equipes europeias passaram a 
ganhar mais visibilidade. 

Entre os politécnicos, o panorama 
não é diferente: mais de 60% do total 
diz acompanhar o futebol internacional 
regularmente. Entre as ligas mais assis-
tidas, estão: a “Premier League” inglesa, 
considerada por muitos a de maior nível 
no mundo, “La Liga” espanhola, onde 
atuam os quatro melhores do mundo 
do último ano, a crescente “Bundesliga” 
alemã, seguidas pelo “Calcio” italiano e o 
campeonato francês.

Os Politécnicos são.. otimistas com 
a Seleção.

Assim como o comentarista esporti-
vo dos canais “ESPN”, Arnaldo Ribeiro, 
cravou em 2014 - apesar de ter errado 
grotescamente - os politécnicos também 
afirmam: o Brasil é "favoritaço" para a 
Copa de 2018.

 Desde que o senhor Adenor Leonar-
do Bacchi - mais conhecido como Tite 
- assumiu o comando técnico da sele-
ção canarinho, os brasileiros, em geral, 
parecem ter retomado sua confiança no 
futebol de sua equipe. Foram nove parti-
das, com 25 gols marcados e apenas dois 
sofridos. Com 100% de aproveitamento 
em um pouco mais de seis meses, o ex-
-treinador do Corinthians levou o Brasil 
da vexatória sexta posição nas Elimina-
tórias para a liderança isolada e, mais do 
que isso, para a classificação antecipada 
ao Mundial do próximo ano. 

A empolgação com o time liderado 
por Neymar, Gabriel Jesus e Philippe 
Coutinho, contagiou o público brasilei-
ro, reconectando-o ao otimismo que se 
tinha antes do trágico "7x1" em julho de 
2014. Os números não mentem: 84% 
dos alunos da Escola Politécnica dizem 
ter recuperado pelo menos um pouco da 
confiança na seleção, enquanto o resto, 
não. 

Renato Okabayashi Miyaji
Engenharia Naval, 1º ano
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é muito atraente para a Poli, de maneira 
geral, e mais atraente ainda é a possibili-
dade de desenvolver a Poli Santos como 
foi desenvolvida a Escola de Engenharia 
de São Carlos, com foco nas necessida-
des e no potencial da região. 

Problemas de infraestrutura em 
Santos 

Atualmente, um dos maiores proble-
mas do Edifício Cesário Bastos, sede da 
Poli Santos, é a questão da infraestrutu-
ra (vide a seção Santos da última edição 
d’O Politécnico). Mesmo com diversos 
projetos de melhoria e ampliação do 
campus já prontos (incluindo a cons-
trução de um novo prédio para manter 
diversos laboratórios), percebe-se que, 
principalmente devido a trâmites polí-
ticos, a manutenção do espaço da Poli 
Santos avança a passos vagarosos.

Um avanço recen-
te nessa questão foi a 
transferência defini-
tiva do edifício para 
o nome da Poli, o que 
abre espaço para a 
execução de diver-
sas ideias que, por 
alguns anos, foram 
deixadas apenas no 
papel. Mesmo assim, 
esse é um dos moti-
vos pelos quais a ins-
talação de um novo 
curso nesse espaço 
- que mal comporta 
as necessidades do 

curso de Engenharia de Petróleo - é uma 
ideia que incide com várias dúvidas nos 
alunos e docentes desse campus. Afinal 
de contas, a ideia de perder o espaço 
duramente conquistado durante os úl-
timos anos para um novo curso deixa 
alguns politécnicos caiçaras com receio.

Felizmente, segundo os professores 
Laerte e Mauro, as expectativas com a 
instalação da Engenharia de Comple-
xidade na Poli Santos são as melhores 
possíveis, com relação, principalmente, 
à aquisição de novos parceiros (nacio-
nais e franceses) que podem colaborar 
com as várias melhorias necessárias ao 
campus - inclusive com novas instala-
ções de laboratórios. Além disso, é for-
temente esperado que a infraestrutura 
do edifício seja melhorada à medida que 
o curso de complexidade se consolide 
no campus e ganhe renome, num pen-
samento de “construção do problema a 
se resolver”, que trabalha com a ideia de 
instalar o curso nesse espaço e forçar a 
necessidade de sua ampliação.

De fato, a Poli Santos precisa chamar 
a atenção do poder público e de novas 
empresas parceiras no intuito de fazer 
a manutenção de suas dependências e, 
nesse sentido, o curso de complexida-

POLI SANTOS

Um curso de Complexidade
Você já ouviu falar na Engenha-

ria de Complexidade? Uma 
ideia já nutrida durante um 

certo tempo pelos professores da Poli, 
em conjunto com professores das Écoles 
Centrales francesas, prevê que, muito 
em breve, um novo curso possa ser so-
mado ao rol das engenharias oferecidas 
pela nossa faculdade, com aulas minis-
tradas nas dependências da Poli Santos. 
Pode ser (e é bem provável) que, mesmo 
já tendo escutado esse nome vagando 
pela Poli, você ainda não faça a mínima 
ideia do que seja esse curso, como ele irá 
funcionar ou ainda quando será implan-
tado.

Mas se você se sente assim, não pen-
se que está desatualizado ou desligado 
dos assuntos da faculdade, já que nos úl-
timos tempos essa tem sido uma dúvida 
muito frequente para nós, politécnicos. 
Pensando nisso, no intuito de dissipar 
a complexa névoa que paira sobre essa 
questão, o Jornal O Politécnico realizou 
uma entrevista com os professores La-
erte Sznelwar e Mauro Zilbovicius, da 
Engenharia de Produção, dois dos con-
dutores desse projeto junto aos parcei-
ros franceses.

 O que é o curso?
A formação do engenheiro brasileiro 

prevê atualmente, além da escolha de 
uma área específica de atuação, a sim-
plificação das variáveis aplicadas nos 
métodos de resolução de problemas, 
utilizando apenas aquelas extremamen-
te necessárias para o bom desempenho 
do produto ou solução desenvolvida. 
No entanto, na contramão desse tipo de 
pensamento, existe o que hoje é chama-
da de filosofia da complexidade, aquela 
na qual o profissional tenta correlacio-
nar as diversas variáveis que regem um 
problema, não esquecendo as de menor 
relevância, para buscar uma solução; ou 
seja, ao invés de usar modelos que sim-
plifiquem as situações reais, o engenhei-
ro da complexidade deverá ser o profis-
sional capaz de lidar com situações que, 
sendo mais complexas, aproximam-se 
melhor da realidade.

Apesar desse viés menos específico 
do curso, a intenção não é a de que ele 
forme profissionais capazes de atuarem 
sozinhos, analisando a fundo os proble-
mas existentes no mundo, uma vez que a 
formação de um engenheiro generalista 
não exclui a necessidade de engenheiros 
especialistas. 

Um belo exemplo dessa situação, 
citado pelo Prof. Mauro, é o de um su-
perprojeto viário, como o Minhocão, no 
centro de São Paulo: na época de sua 
construção, ele foi apresentado como 
ótima solução para os problemas viários 
da cidade, sendo necessário o emprego 
de vários engenheiros civis em seu pro-

jeto estrutural. Apesar de ele ser muito 
bem projetado nesse sentido, também 
é fruto de diversos problemas sócio-es-
truturais, provenientes da inobservân-
cia de variáveis menos latentes à época, 
como por exemplo a preocupação com 
a expansão dos limites urbanos, o acen-
tuado crescimento populacional e a in-
fluência de uma construção desse porte 
na vida das pessoas de então e de agora, 
devido a fatores como ruído, insalubri-
dade, dentre outros.

Este é um exemplo que demonstra 
como a filosofia da complexidade pre-
tende, na verdade, observar os proble-
mas da engenharia de maneira diferente 
da atual, em conjunto com os engenhei-
ros especialistas, focando não somente 
na quantidade, mas também na quali-
dade das variáveis levadas em conta nas 
soluções propostas.

O segundo curso a ser instalado 
na Poli Santos

A Poli foi atraída a instalar um de 
seus cursos de graduação, a Engenharia 
de Petróleo, na cidade de Santos, princi-
palmente pelo advento do Pré-Sal e pela 
projeção do aumento das atividades de 
empresas do setor petrolífero na Bacia 
de Santos. 

No entanto, com a sua instalação na 
cidade, uma série de questões impor-
tantes da região pôde ser observada, tais 
como a questão urbana da Baixada San-
tista (uma única conurbação, com diver-
sos problemas de saneamento, gestão 
de resíduos, mobilidade urbana, dentre 
outros); a necessidade de profissionais 
de logística no maior porto do país; além 
do potencial de desenvolvimento e de 
oferta de serviços que a região possui.

Tudo isso, somado ao fato de que fal-
tam engenheiros formados na Baixada 
para atuarem com questões e necessida-
des lá existentes, fez com que a ideia de 
instalação do curso de Complexidade no 
campus da Poli Santos fosse bem aceita 
pelos professores da Poli e das institui-
ções francesas, além das instâncias su-
periores da universidade. Segundo os 
professores, a ideia de se descentralizar 

de pode ser um ótimo atrativo para 
tal. Além disso, a Poli vem nutrindo o 
desejo de se instalar na Baixada como 
um conglomerado de engenharias que 
realmente atuem nos problemas da re-
gião, o que visa, para tanto, a integra-
ção e o trabalho conjunto entre o enge-
nheiro de petróleo (especialista), e o de 
complexidade (generalista).

Ainda sobre o curso
Após 3 anos de diálogo com as ins-

tituições francesas na elaboração do 
curso de complexidade, os professores 
alcançaram um bom nível de estrutu-
ração, precisando focar apenas em de-
talhes pedagógicos a respeito de quem 
ministrará o curso. A princípio, deseja-
-se que haja tanto professores da Poli 
quanto das Écoles Centrales lecionan-
do. Porém, o que já pode-se constatar 
é o foco na proposição e no desenvol-
vimento de projetos por parte dos alu-
nos, com ênfase em cidades, serviços e 
energia e recursos do mar. 

Apesar de se alcançar um nível 
avançado de aprovação (passando por 
todas as instâncias da Poli, por exem-
plo), o prazo para sua execução ainda é 
difuso, visto que essa questão gira em 
torno dos governantes e no seu inte-
resse de implantação da ideia. Mesmo 
assim, vale a pena perceber como os 
professores da Poli se mantêm empe-
nhados em alimentar essa ideia e pre-
tendem não deixá-la “perder seu prazo 
de validade”. Com os devidos apoios, 
segundo os professores, ainda é possí-
vel que o curso seja instalado em 2018. 
No entanto, seria mais próximo da rea-
lidade esperar que isso ocorra a partir 
do ano seguinte.

Também é extremamente interes-
sante pontuar a originalidade e pionei-
rismo do curso. Apesar das instituições 
francesas terem uma tradição na filo-
sofia da complexidade, elas estão tão 
interessadas na elaboração deste cur-
so quanto os professores da Poli, pois 
também não possuem nada parecido 
em seus campi. Segundo os professores 
Laerte e Mauro, a Engenharia de Com-
plexidade, da forma como está sendo 
proposta em nossa faculdade, não exis-
te em nenhum outro lugar do mundo, 
o que mais uma vez demonstra a im-
portância em se manter essa ideia ro-
dando, principalmente nas mentes dos 
politécnicos, que são o futuro da Poli.

 

Guilherme Pereira
Engenharia Civil, 2º ano

Foto
Edifício Doutor Cesário Bastos 

Por Guilherme Pereira
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Engenharia Musical
A música é uma paixão para 

muitos ao redor do mundo. 
Seja como hobby, como car-

reira ou como forma de liberar os sen-
timentos e angústias, uma boa compo-
sição melódica torna melhor a vida dos 
que a compõem ou somente a admiram.

Para nós, politécnicos, não é diferen-
te. Na verdade, é natural: a engenharia, 
a música e a matemática têm uma rela-
ção surpreendente. Sabia que é impos-
sível afinar perfeitamente as teclas de 
um piano? Ou que podemos saber se 
duas notas, tocadas juntas, produzem 
um som agradável apenas estudando a 
razão entre suas frequências?

Inversamente, a matemática tam-
bém é muito explorada pela música. Gê-
neros musicais altamente técnicos apro-
veitam-se de tempos não convencionais 
e padrões complexos para produzir me-
lodia. Levada ao máximo, essa prática 
originou o "math rock": um gênero cujas 
composições são inteiramente baseadas 
na complexidade matemática.

O math rock surgiu nos Estados Uni-
dos, tendo como destaques as bandas 
Slint e Don Caballero, entre outras. No 
Brasil, o gênero se mostrou presente na 
chamada Vanguarda Paulista, surgida na 
década de 1980, que combinava influ-
ências de MPB e jazz com mudanças de 
tempo complexas. Já no começo do sé-
culo XXI, formou-se a Vanguarda Nova, 
composta por bandas influenciadas pe-
los principais nomes do math rock nor-
te-americano.

Curiosamente, o gênero não agradou 
a alguns amantes de matemática - em 
muitas composições, havia muita tec-
nicidade, porém nenhum investimento 
emocional do artista. A música não é 
exata. Por mais que padrões matemáti-

cos complexos possam produzir um som 
mecanicamente agradável aos ouvidos, 
há algo inexplicável presente em uma 
canção construída a partir de um tema 
relevante ou das emoções do artista.

Para os conhecedores e apreciadores 
de música, o melhor é uma combinação 
dos dois. A banda de metal progressi-
vo norte-americana Tool, por exemplo, 
compôs uma música que associa um 
tema de evolução espiritual com a pro-
gressão em direção à razão áurea da 
sequência de Fibonacci – tanto tratando 
do tema na letra como incluindo a sequ-
ência na melodia.

Esses são vários motivos pelos quais 
a música pode fascinar um engenheiro. 
Na Poli, muitos de nós estamos envol-
vidos, de um jeito ou de outro, com a 
música. Qual seria o interesse dos poli-

técnicos em relação a fazer um curso de 
Música? O que consideramos importan-
te em um artista e como a vida na Poli 
afeta a prática musical? Pensando nisso, 
a equipe d'O Politécnico realizou uma 
pesquisa. Em relação à primeira per-
gunta, 70% dos entrevistados disseram 
considerar, de alguma forma, a carreira 
musical como uma opção. Esse número 
inclui os 13% que tinham Música como 
uma das opções primárias para escolha 
de curso, e os 57% que a consideram 
uma opção secundária ou para o futuro, 
já que a carreira musical oferece diver-
sas inconstâncias profissionais. 

"Tenho alguns motivos para não se-
guir a carreira musical como prioridade. 
Um dos mais importantes é a questão da 
estabilidade", diz Filipe Ramalho, do 3° 
ano de Engenharia Ambiental. Sua opi-
nião não é única: 63% dos entrevistados 
afirmaram que sorte é um dos fatores 
essenciais para uma carreira artística 
bem-sucedida. A incerteza relacionada 
a ter música como profissão afasta mui-
tos que teriam interesse em segui-la. 
De fato, a maior parte das bandas que 
incluem politécnicos não tem direção 
profissional.

O gosto musical dentro da Poli é di-
versificado. Como esperado, a guitarra 
e o violão são os instrumentos mais po-
pulares entre os politécnicos, tocados 
por mais de metade dos entrevistados. 
Porém, temos uma grande quantidade 
de vocalistas, bateristas, baixistas e pia-
nistas. Contamos também, mesmo que 
em número reduzido, com violinistas, 
flautistas, entre outros.

A vida na Poli relaciona-se direta-
mente com as atividades musicais dos 
alunos em diversos aspectos – muitos 
deles negativos. Apenas 8% dos en-
trevistados declararam ser capazes 
de conciliar perfeitamente a música e 

mentos por menos de 2 horas por sema-
na.

Porém, é importante notar que ne-
nhum desses fatores diminui a paixão 
pela música. A Escola Politécnica é um 
conjunto diversificado de estudantes 
que apreciam todos os gêneros musi-
cais e tocam todos os instrumentos. Não 
é nada incomum encontrar duas pesso-
as com camisetas da mesma banda no 
mesmo dia, ou ter como trilha sonora 
para uma reunião o ensaio de um grupo 
musical formado por politécnicos.

Como vimos, a música não é exata. 
E, portanto, nossa relação com ela tam-
bém não precisa ser. Números em uma 
pesquisa mostram algumas facetas des-
sa complexa conexão, mas simplesmen-
te não conseguem descrever todas elas. 
Quer uma prova? Os dados extraídos de 
uma pesquisa objetiva e racional podem 
apenas ser números racionais – quase 
insignificantes, sendo contidos em uma 
reta real: uma infinidade incontável de 
objetos que não seguem padrões e são 
impossíveis de explicar completamente. 
Essa é a conexão em nível emocional e 
espiritual que todos temos, sendo exa-
tas, humanas ou biológicas, com a melo-
dia que move nossos corações.

Otavio M. Serra
Engenharia Mecânica, 1º ano

Fotos
[1] Estúdio Poli Noise  
do Grêmio Politécnico

Por Samuel Ducca
Engenharia da Computação, 2º ano

[2] Banda Rage Against Algelin
Vencedores do Rock Bixos 2017

a universidade em suas 
agendas. Em contraponto, 
60% consideram essa ta-
refa difícil. "A Poli influen-
cia muito nisso", diz Filipe. 
"É complicado ter tempo 
para treinar, mas como é 
minha paixão, não consigo 
ficar longe do instrumento 
por muito tempo." Muitos 
também sentem falta de 
eventos dentro da Poli que 
permitam a expressão de 
sua arte.

Não é novidade que 
o tempo para atividades 
pessoais é reduzido para 
alunos da nossa Escola. O 
tempo destinado à músi-
ca diminui drasticamente: 
45% entre os que respon-
deram à pesquisa praticam 
suas vozes ou seus instru-

[2] 

[1] 
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E não é que viralizou?

Nesta edição d'O Politécnico 
descubra como um biólogo, 
um surfista, um grupo espe-

cializado em roubo de informações se-
cretas, Donald Trump, Twitter e Bitcoins 
(ver edição passada) contribuíram para 
o maior ataque cibernético já ocorrido e 
como você, sapiente leitor, pode se pro-
teger!!!

No dia 12 de maio de 2017 um vírus 
de computador chamado "WannaCry" 
iniciou um ataque sem precedentes, 
afetando mais de 150 países e 200 mil 
computadores ao redor do globo. Ele é 
classificado como um "ransomware", 
um programa que bloqueia o acesso do 
usuário aos arquivos armazenados no 
computador, sequestrando-os e exigin-
do o pagamento de uma certa quantia 
para não destruí-los (por isso o nome 
"ransom", o qual significa "resgate" em 
inglês).

Além dos computadores comuns, o 
vírus afetou grandes empresas como 
a Telefonica, Fedex, Nissan, Peugeot e 
o Serviço de Saúde Britânico - NHS (as 
fichas médicas dos pacientes foram blo-
queadas e foi necessária a emissão de 
um alerta pedindo que somente pacien-
tes que realmente precisassem de aten-
dimento fossem aos hospitais), causan-
do prejuízos que já ultrapassam a marca 
de centenas de milhões de dólares. Em 
virtude do ataque, já se estima que o 
gasto anual com segurança digital au-
mente de $3,5 Bi para $120 Bi (bilhões 
de dólares) ao redor do mundo, tentan-
do evitar que algo do gênero aconteça 
novamente. 

Apesar da surpresa do público geral 
ao se deparar com a fragilidade da segu-
rança de seus computadores, especialis-
tas têm alertado há muitos anos sobre o 
risco de um ataque dessas proporções 
ocorrer e ser mais destrutivo que os 
anteriores. Sim, esse tipo de vírus não 
é novo, nem tampouco raro. Na verdade 
um dos primeiros ataques aconteceu há 
quase 30 anos, antes dos emails e dos 
computadores se tornarem de uso co-
mum. Tudo começou através de disque-
tes enviados pelo correio.

O biólogo
O Dr. Joseph Popp, biólogo america-

no formado em Harvard, é responsável 
por uma pesquisa fascinante sobre a 
vida de babuínos, a construção de um 
conservatório de borboletas com seu 
nome em Nova York e dedicou anos de 
sua vida para tentar salvar comunidades 
afetadas pela AIDS na África. Todavia, o 
bom samaritano também foi o criador 
do vírus de computador  "AIDS Trojan", 
um dos pioneiros do tipo "ransomware".

No ano de 1989, o americano man-
dou pelo correio mais de 20 mil disque-
tes para delegados da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e para uma revista de 
pesquisa científica americana, contendo 
um software desenvolvido por uma fictí-
cia empresa chamada "PC Cyborg Corp" 
que calcularia as chances de quem usas-
se o programa contrair AIDS. A grande 
sacada era que esse programa depois 
de instalado no computador começava 
uma contagem regressiva das iniciali-
zações do computador e, ao chegar em 
90, tinha seus arquivos bloqueados e a 
seguinte mensagem era mostrada (ver 
imagem). Em seguida a vítima era orien-
tada a ligar a impressora e dados de 
uma caixa postal no Panamá, para a qual 

deveriam ser enviados $189 (dólares), 
eram fornecidos para o afetado.

Duas semanas após o ataque, a New 
Scotland Yard chegou até o nosso cien-
tista do bem/mal que estava se com-
portando de modo estranho enquanto 
voltava para os EUA após um seminário 
sobre AIDS em Nairóbi. Ele havia rabis-
cado na bagagem de outro passageiro a 
frase "DR. POPP HAS BEEN POISONED" 
(O DR. POPP FOI ENVENENADO) e, ao 
ser abordado pela polícia local, foram 
encontrados selos da "PC Cyborg Corp" 
na sua mala.

Joseph então foi levado até Londres 
e, enquanto esperava seu julgamento, 
continuou a apresentar um comporta-
mento estranho, colocando camisinhas 
no nariz e bobes na barba para evitar, 
segundo ele, "o perigo da radiação". 
Inicialmente os advogados do biólogo 
defenderam a tese que todo o dinheiro 
oriundo do ataque cibernético seria des-
tinado às pesquisas contra a AIDS, po-
rém, com o avanço das investigações, fi-
cou claro que esse não era o intuito dele. 
Foi declarado insano e todo o episódio 
foi considerado um surto psicótico, le-
vando nosso gênio maligno a ser apenas 
extraditado para os Estados Unidos. Um 
"antídoto" chamado "AIDSOUT" foi de-
senvolvido e distribuído gratuitamente 
para os afetados algum tempo depois.

O Dr. Popp levou uma vida tranquila 
desde então, mas ficou para a história 
como o criador de um novo tipo de vírus 
que seria aperfeiçoado e atingiria muito 
mais gente décadas depois, em 2017, em 
um mundo muito mais conectado, com 
diversas instituições dependentes de 
arquivos de computador e com o paga-
mento internacional facilitado.

O roubo
No último ano informações da Agên-

cia de Segurança Nacional Americana 
(NSA) foram roubadas e divulgadas ao 
público através do pseudônimo "Sha-

dow Brokers", um grupo supostamen-
te ligado ao governo Russo que revelou 
recentemente ter apoiado a eleição 
de Donald Trump à presidência dos 
EUA, além de mostrar certa insatis-
fação com a atual postura de Trump 
como presidente e por ele não estar 
seguindo o combinado, abandonado 
sua "base" (este é o link da referida 
carta aberta - https://medium.com/@
shadowbrokerss/dont-forget-your-ba-
se-867d304a94b1 - mas isso é uma his-
tória para uma próxima edição…).  

Em um desses últimos vazamentos, 
foi divulgado o código fonte de uma 
ferramenta chamada "Eternal Blue", 
um programa que se aproveitava de 
uma falha no Windows e possibilita 
que o autor controle remotamente o 
computador atingido, sendo utilizado 
pela agência americana para espionar 
terroristas e países inimigos.  

Contudo, essa brecha no sistema, ao 
ser divulgada ao público, foi aproveita-
da pelos autores ainda desconhecidos 
do "WannaCry", invadindo milhares de 
computadores e pedindo um resgate 
de $300 dólares que deveria ser pago 
em Bitcoins nos primeiros três dias. 
Caso não fosse pago, o valor resgate au-
mentaria para $600 dólares e, ao final 
de uma semana, caso nada fosse feito 
pela vítima, o computador teria todos 
seus arquivos inutilizados.

O diferencial dessa ameaça para as 
anteriores foi a capacidade de se multi-
plicar sem qualquer ação da vítima. Ele 
poderia se auto enviar para computa-
dores da mesma empresa, conectados 
em rede, possibilitando que atingisse 
muito mais pessoas que seus anteces-
sores que só eram liberados quando o 
usuário clicava em links ou em anexos 
estranhos. Entretanto, apesar desse 
upgrade nas suas habilidades, o vírus 
teve um efeito menor que o projetado 
após as primeiras horas de ataque, fato 
explicado pela ação rápida de um herói 
silencioso que mora no sul da Inglater-
ra com seus pais.

O surfista
Indo contra essa "onda de ataques" 

o pseudônimo "MalwareTech", uma 
conta do twitter que divulga material 
contra esse tipo de ameaça e as moni-
tora, conseguiu achar uma falha no pro-
grama maléfico, defeito que é chamado 
de "kill switch", ou seja, uma forma de 
impedir que o programa continuasse a 
se disseminar. O herói até então anôni-
mo percebeu que toda vez que o vírus 
infectava um novo computador uma 
mensagem para um endereço da inter-
net sem dono era enviada. Ele comprou 
o domínio desse endereço misterioso 
e, com isso, conseguiu parar acidental-
mente a disseminação do terrível "Wa-
nnaCry".

[1] 

[2] 

Continua na próxima página >>>
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A imprensa contatou o autor dessa 
façanha pelo twitter e ele decidiu reve-
lar sua identidade em uma entrevista 
para a "Asssocieted Express": ele é Mar-
cus Hutchins, jovem surfista de 22 anos 
e entusiasta de programação, que nas 
horas vagas monitora e se esforça para 
bloquear o ataque desses programas 
criminosos ("malwares"). O jovem, que 
não fez faculdade, recebeu um prêmio 
equivalente a 30 mil reais e doou o va-
lor para instituições de caridade e para 
a compra de livros de programação para 
crianças carentes.

A empresa para a qual trabalha, 
"Kryptos Logic",  vai pagar suas férias na 
Califórnia, onde ele pretende relaxar e 
surfar bastante, se afastando um pouco 

do mundo virtual e do Twitter, que tam-
bém tem outra ligação com esse caso.

  
Bitcoins no Twitter 

Durante muitas décadas o crime or-
ganizado utilizou variadas formas para 
viabilizar suas movimentações finan-
ceiras ilegais e uma das mais eficiente 
foi a maleta cheia de dinheiro, a qual 
não registra o nome de quem entrega 
ou de quem recebe. Com o crescimen-
to dessa atividade criminosa para além 
das fronteiras nacionais, se tornou ne-
cessária a criação de novas formas de 
transação, uma vez que levar uma ma-
leta com dinheiro para outro país, com 
o aumentoda vigilância das fronteiras, 
se tornou cada vez mais difícil. Surgiram 
novas formas de lavagem de dinheiro e 
a última palavra em atividades escusas 
é BITCOIN. 

Como exposto na edição anterior, as 
transações em Bitcoin são registradas 
na internet pelo software Blockchain, 
mostrando o pseudônimo da conta que 
enviou e daquela que recebeu o dinhei-
ro. Porém o que torna essa moeda digi-
tal tão segura, que é a possibilidade de 
se negociar sem acrescentar dados pes-
soais, nome, endereço, nada de infor-
mação concreta, apenas um nome fan-
tasioso para a conta, é o que torna essa 
tecnologia tão sedutora para o crime. É 
uma forma de se pagar por certa ativi-
dade ilícita sem que fique registrado o 
nome de quem pagou ou de quem rece-

beu, apenas o endereço da conta.
O surpreendente é que o endereço 

das três carteiras ("wallets") para as 
quais estão sendo enviados os resgates 
cobrados pelo "WannaCry", podem ser 
vistas pelo público em geral e estão sen-
do monitoradas pela conta no Twitter 
chamada @actual_ransom. Até a data de 
término desta edição, tinham sido regis-
trados 318 pagamentos e $127.004,52 
dólares tinham sido depositados na 
conta dos criminosos. É verdade que 
esse valor é bem abaixo que o espera-
do e que muitos não aceitaram pagar o 
resgate dos documentos, mas esse foi 
apenas o pontapé inicial. A Europol pre-
vê que ocorrerá nos próximos meses ou-
tros ataques corrigindo o problema do 
endereço sem domínio que se mostrou 
o calcanhar de aquiles nessa primeira 
oportunidade. É preciso se proteger ur-
gente antes que seja tarde demais...

É melhor prevenir do que pagar
Segundo os especialistas há algumas 

medidas que devem ser adotadas por 
aqueles que utilizam o sistema opera-
cional Windows:

Atualizar seu computador para a ver-
são mais recente que já contém a corre-
ção da brecha que possibilita a ação da 
"EternalBlue".

-Evitar abrir links ou anexos de 
emails de remetentes desconhecidos;

-Fazer um backup constante de todos 
seus arquivos para algum HD externo;

-Segundo o herói surfista, pagar mais 
para os especialistas em programação.

Seguindo essa linha, observando 
essa tendência de aumento de ameaça 
e o quanto o mundo virtual tem afeta-
do até no mundo político internacional, 
minha dica de emprego para vocês, sa-
pientes leitores, é engenharia da com-
putação. Seja trabalhando para o bem 
ou para o mal, com certeza sua atividade 
vai lidar com muito dinheiro.

Fontes
https://goo.gl/OhShPj

Imagens
[1] Mensagem exibida em um computa-
dor afetado pelo vírus explicando o que 

deveria ser feito o pagamento com o 
tempo restante.

[2] Primeira imagem: explicação do 
funcionamento do falso programa da PC 

Cyborg Corp. Segunda imagem: men-
sagem exigindo o pagamento de uma 
suposta "licença"  para evitar que os 

arquivos fossem inutilizados.
[3] Print das últimas atualizações da 

conta do Twitter que monitora os paga-
mentos nas três carteiras de Bitcoins dos 

criminosos.

Nicolas Machado
Engenharia Elétrica,  1º ano

Há algumas semanas, minha 
aluna me marcou em um vídeo 
na página do Facebook de um 

cursinho on-line chamado Descomplica. 
O vídeo vinha com o texto “Sabe o que é 
a massa negativa? Ela pode ser uma fer-
ramenta pra desvendar os mistérios do 
cosmos!” e explicava, através de textos 
sobrepostos com memes e imagens que 
remetiam à ciência, que cientistas ha-
viam criado um objeto de massa negati-
va e que isso era revolucionário, porque 
essa descoberta desafiava a 2ª Lei de 
Newton (ao se aplicar uma força sobre 
um objeto, este irá se mover no mesmo 
sentido da força). Dessa forma, o ob-
jeto de massa negativa desafia a 2ª Lei, 
porque ele se movimentaria no sentido 
oposto ao da força (realmente espero 
que quem fez esse vídeo seja alguém di-
ferente de quem faz os vídeos de física do 
canal). 

 Como vocês já devem imaginar, o ví-
deo, ironicamente, Complica mais do que 
ajuda na divulgação da ciência: pratica-
mente tudo que é falado não passa de um 
exagero imenso em torno do assunto. O 
que aconteceu foi que, em abril deste ano, 
um estudo foi publicado em uma revista 
acadêmica chamada Physical Review Let-

ters cujo título era “Negative-Mass Hy-
drodynamics in a Spin-Orbit–Coupled 
Bose-Einstein Condensate”. Sua divulga-
ção causou muita polêmica nas mídias 
porque, aparentemente, grande parte 
dos jornalistas científicos não lêem além 
do título dos artigos. Apesar do nome 
sugerir que se estudou massa negativa, 
rapidamente é possível ver que isso não 
é verdade. No abstract do artigo conse-
gue-se entender que o objeto de estudo 
foi a massa negativa efetiva, a qual o 
próprio artigo explica que não passa de 
um recurso matemático para se estudar 
melhor a energia de partículas.

 Esse vídeo mexeu bastante comigo, 
talvez seja porque eu, há muito tempo, 
dou aulas de física para pré-vestibulan-
dos (público alvo do Descomplica) ou 
então porque estou terminando minha 
graduação e logo mais terei que lidar 
com o mundo sabendo que sou um en-
genheiro e tenho um papel bem defini-
do na sociedade. A mesma sociedade 
em que vídeos como este e manchetes 
sensacionalistas são eventos comuns, 
utilizando especulações e palavras di-
fíceis para conseguir algum ganho. 
Tratando-se de mídia on-line, uma das 
motivações para esse tipo de esquema é 

aumentar o número de curtidas e com-
partilhamentos das postagens da pági-
na, assim conseguindo estatísticas posi-
tivas para conseguir patrocinadores, ou 
então, em casos bem piores, para arre-
cadar votos, como foi feito com a Fosfo-
etanolamina. Para quem não se lembra, 
a Fosfoetanolamina, a famosa “Pílula do 
Câncer”, com ajuda da mídia científica 
sensacionalista, ganhou esse apelido 
pois supostamente seria capaz de curar 
todos os tipos de câncer. Obviamente, as 
chances desse apelido ser coerente são 
muito baixas, já que quando usamos o 
termo câncer estamos falando de uma 
gama imensa de doenças totalmente 
diferentes entre si. Contudo, isso não 
impediu que houvesse um hype imenso 
sobre a droga, que acabou por culminar, 
em outubro de 2015, na sua liberação 
pelo TJ para uso humano, mesmo sem 
testes clínicos, contrariando recomen-
dações da ANVISA e também indo total-
mente no sentido contrário do que é o 
método científico e do que é a produção 
de ciência. 

 Em julho de 2016, começou-se tes-
tes clínicos, e estes, surpreendentemen-
te, foram suspensos no final de maio 
desse ano justamente devido a ausência 

de benefício clínico significativo. Apesar 
disso significar que estamos longe de 
uma pílula que curaria todos os cânce-
res, a aplicação do método científico nos 
coloca próximos de conseguir resulta-
dos em que possamos confiar. 

 A grande verdade é que, no geral, as 
pessoas não sabem muito bem o que é 
ciência. Esta tem mais a ver com a re-
produção de resultados de forma caute-
losa e responsável, com o uso da lógica, 
do que resolver mistérios ou encontrar 
soluções fantásticas. E é justamente aí 
que entra o engenheiro! A engenharia 
tem como proposta a aplicação de re-
sultados da ciência na sociedade, isso 
significa que também devemos seguir o 
método científico, e também, repudiar 
qualquer tipo de sensacionalismos em 
relação a descobertas. Afinal, diferen-
temente do objeto de massa negativa, 
a ciência deve caminhar no sentido em 
que caminham seus métodos. Em outras 
palavras, o progresso só ocorre quando 
nossa aceleração tem o mesmo sentido 
da força aplicada. 

 Daniel Szente Fonseca (Meninão)
Engenharia Elétrica, 5º ano

Massa negativa? Negativo!

[3] 
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USP

Essa é a declaração de abertura pre-
sente no site da SAS sobre as creches si-
tuadas na Universidade de São Paulo. O 
campus Butantã abarca entidades dessa 
natureza, sendo que uma delas era co-
nhecida como Creche Oeste. Em janeiro 
de 2017, os alunos dessa instituição fo-
ram realocados para a Creche Central, 
atualmente conhecida como Creche 
Butantã ou Creche Cidade Universitá-
ria. Entretanto, essa mudança deu-se 
apenas uma semana antes de as aulas 
começarem, através de um e-mail não 
assinado, ou seja, ninguém se responsa-
bilizou pela atitude ali aplicada. Durante 
o mês, decorreu-se o ato de ocupação 
do local, denominado Ocupação Creche 

Aberta. A manifestação opunha-se não 
apenas à desativação do local, mas tam-
bém à retirada de móveis e equipamen-
tos pertencentes ao prédio. A ordem de 
“esvaziamento” foi proclamada pela Rei-
toria, que justificava a decisão com base 
na crise econômica, discutida na edição 
anterior d’O Politécnico enfrentada atu-
almente pela Universidade: a medida 
seria complementar às demissões vo-
luntárias e redução de contratações.

De acordo com artigo publicado em 
2016*, “ [a] USP terá prejuízos ao fechar 
vagas no Programa de Educação Infan-
til”, o fechamento de vagas nas pré-esco-
las permitiria uma redução de 0,03% no 
orçamento. Entretanto, os funcionários 

A situação das creches da USP

Não se debate quaisquer medi-
das dentro da Universidade 
sem entender o contexto em 

que as mudanças estão inseridas.
Estamos na maior crise financeira 

que a USP já viu, com as reservas qua-
se esgotadas e um déficit para 2017 de 
610 milhões de reais. A arrecadação, 
para base de comparação, é em torno de 
5 bilhões. Ou seja, se reduzirmos todos 
os gastos e folha de pagamento em 10% 
não seria o bastante para estancar a cri-
se. Na verdade, para recuperar esse dé-
ficit seria necessário diminuir em 21,5% 
TODAS as despesas, investimentos, fun-
cionários e bolsas da USP. Esse é o tama-
nho da crise.

Obviamente, a culpa é do cenário 
econômico nacional, em que o estado 
de São Paulo é o maior afetado por ser 
o mais industrializado. A USP é estatal 
e sobrevive do ICMS, imposto estadual 
sobre mercadorias e serviços, que é um 
dos impostos mais afetado por qualquer 
crise em termos de fluxos financeiros. 
Infelizmente, de quem é a culpa pouco 
importa, restando à Universidade con-
seguir lidar com essa situação e conti-
nuar existindo para prestar o serviço de 
excelência a que se propõe.

A USP tem como finalidade, descrito 
em seu estatuto:

Artigo 2º – São fins da USP:
I – promover e desenvolver todas as 

formas de conhecimento, por meio do 
ensino e da pesquisa;

II – ministrar o ensino superior vi-
sando à formação de pessoas capaci-
tadas ao exercício da investigação e do 
magistério em todas as áreas do conhe-
cimento, bem como à qualificação para 
as atividades profissionais;

III – estender à sociedade serviços 

indissociáveis das atividades de ensino 
e de pesquisa.

Dos fins se retira aquele tripé base 
da USP “ensino, pesquisa e extensão”. 
Por um lado temos uma crise financei-
ra e a necessidade imediata de cortar 
gastos. Por outro temos o impedimento 
legal de simplesmente promover cortes 
no quadro de funcionários – que são pú-
blicos. No meio disto temos a atividade 
fim da Universidade.

Nos últimos anos já tivemos um cor-
te grande no custeio, dois programas 
de demissão voluntária, a revisão de 
inúmeros contratos e, mesmo assim, 
não foi o bastante. Estamos vivendo 
uma nova etapa, a de cortar benefícios 
especiais. É sempre triste quando se 
corta benefícios, mas é importante re-
lacionar esse fato ao contexto: são 90 
mil alunos cujo ensino depende da exis-
tência da Universidade. Também é im-
portante ressaltar que o corte de vagas 
nas creches não afeta aos funcionários 
que mais necessitam – os terceirizados, 
que têm os menores salários. É um cor-
te em vagas dos funcionários que mais 
ganham dentro da Universidade: os pú-
blicos. Também é importante ressaltar 
que a faixa de idade dessas crianças é 
atendida pela prefeitura, por força da 
lei. Não estamos falando de impedir 
funcionários de trabalhar ou mesmo de 
crianças a terem o acesso à educação. 

continuariam ativos, ou seja, os custos 
com folhas de pagamento, que represen-
tam 0,48% dos gastos, não foram erradi-
cados. A remediação proposta pela Rei-
toria para o fechamento foi aumentar os 
investimentos no recurso de auxílio-cre-
che, que de forma simplificada pode ser 
entendido como uma quantia que aju-
daria a pagar os cuidados e educação da 
criança, porém, sua quantia e respectiva 
duração dependeriam exclusivamente 
dos acordos impostos pela instituição. 
No caso da USP, as instituições em dis-
cussão atendem crianças de 4 meses a 
6 anos de idade. Posterior à questão do 
fechamento, é a redução de vagas de ins-
crição: os cortes começaram em 2015. O 

mesmo artigo calcula um total de R$1,2 
milhão gastos inadequadamente para 
ampliar a oferta de auxílios às crianças 
que poderiam estar matriculadas. Esse 
gasto seria concomitante à manuten-
ção da educação e cuidados fornecidos 
àquelas já participantes antes de 2015. 

Soma-se às perdas financeiras, a 
perda cultural. O modelo de ensino ofe-
recido é tido como referência nacional 
e influencia diretamente na formação e 
construção social das futuras gerações. 
A educação infantil atrela-se ainda à 
questão da permanência: o serviço ofe-
recido é indispensável aos alunos(as) 
e funcionários(as) que possuem filhos. 
Portanto, a decisão não é apenas ofen-
siva, mas também anti-democrática, já 
que a Reitoria justificou-se perante à 
sociedade universitária apenas no final 
do mês de fevereiro, desconsiderando 
a opinião declarada pelo Conselho Uni-
versitário (CO) no início de 2017.

 *O artigo foi escrito em conjunto 
por, Bárbara Toaliar, Christina Queiroz, 
Cíntia C. Vequi-Suplicy, Isabelle C. Som-
ma de Castro, Margarita Zimmerman.

Camila Christine
Engenharia Civil, 2° ano

Estamos falando apenas de desonerar a 
Universidade para que ela possa se de-
dicar à sua atividade fim.

Eu seria a favor do fechamento mes-
mo que a Universidade apenas cortasse 
o benefício, mas ela vai além: na verda-
de, a proposta troca a creche por um 
auxílio. Em vez de ter um gasto absur-
damente alto com benefícios estranhos 
à sua atividade fim, a USP propõe dar 
auxílio para os funcionários para que 
eles busquem as escolinhas que quise-
rem em um sistema de voucher, como 
utilizado no Chile – a melhor educação 
da América do Sul. A liberdade em esco-
lher a própria creche é uma vantagem 
imensa para muitos funcionários. A USP 
funciona das 7 horas da manhã até as 
11 horas da noite, enquanto as creches 
funcionam apenas em período diurno. 
Parte dos funcionários – todos que tra-
balham a noite – seriam naturalmente 
desassistidos se não fosse o sistema de 
auxílio que permite justamente colocar 
os filhos em creches noturnas.

Além da flexibilidade de horário para 
os funcionários, o fechamento de vagas 
ainda permite que eles sejam realocados 
para unidades e setores que aderiram 
ao programa de demissão voluntária, 
suprindo uma necessidade da própria 
Universidade de funcionários dedicados 
às suas atividades fins.

Sei que cortar benefícios é sempre 

um debate complicado e ninguém gosta 
de fazer, mas estamos nesta Universida-
de para conseguirmos analisar questões 
a fundo. Estamos na engenharia, então 
deixo alguns dados antes da conclusão:

- 14 milhões de desempregados no 
Brasil;

- 28,8% de desemprego entre jovens;
- Dos 500 mil alunos formados no en-

sino público do estado, apenas 20 mil 
entram em nossas universidades públi-
cas: 4%;

- Aluno da USP custa, em média, R$ 
5,200.00 por mês. Aluno do ProUni, 
igualmente gratuito, custa 520 reais.

Estamos em uma Universidade que 
gasta 610 milhões a mais do que arre-
cada, num país em crise e que não con-
segue fornecer educação para sua po-
pulação jovem, que está desempregada. 
Ainda gastamos 10 vezes mais para for-
mar uma pessoa do que universidades 
particulares através do ProUni. Mesmo 
assim, debatemos benefícios irreais 
comparado o setor privado para a elite 
dos funcionários da Universidade, que 
ganham muito mais que o mercado e 
tais benefícios nem fazem parte de nos-
sa atividade fim. Por mais triste que seja, 
os cortes são necessários. Vou além: o 
fechamento destes serviços também é 
necessário e espero que o reitor tenha 
coragem de mexer neste vespeiro que 
são privilégios da classe de funcionários 
públicos para que continuemos existin-
do e formando pesquisadores, docentes 
e profissionais de destaque. Se não for 
assim é melhor fechar as portas e for-
mar 40% dos jovens de ensino público 
em vez dos atuais 4%.

 
João Ribas

Engenharia Naval, último ano

por diferentes visões

Por Samuel Ducca
Engenharia da Computação, 2º ano

“A Divisão de Creches (DC) 
da Superintendência de 
Assistência Social (SAS) 

da Universidade de São Paulo (USP) 
tem como objetivo atender gratui-
tamente filhos(as) de funcionários e 
docentes da Universidade, contem-
plando as necessidades de desenvolvi-
mento intelectual e o acesso ao saber, 
bem como o direito à socialização, às 
vivências infantis e aos cuidados as-
sistenciais específicos e necessários.”
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CLASSIFICADOS

Cursos / Aulas

Comidas
The Perfect Brownie

Brownies deliciosos feitos com muita 
dedicação e amor em 5 opções de sabo-
res (por enquanto), para conquistar to-
dos os paladares.
Quanto? R$3,50 +/- 0,50
Onde? No CEC, no CEN, no CAM e na PJ
Contato: Lucas Granato Mazzeo
(11)99923-0935

Lalau, au-au!

Oi gente! Meu nome é Lalau, tenho por volta de 10 aninhos e queria contar 
pra vocês a minha história. No dia 5 de abril eu estava machucado e passando 
fome, abandonado perto de um Centro Acadêmico da USP. Os meus amigos Lan-
di, Victor e Caio me encontraram e resolveram me ajudar e cuidar de mim. Eles 
me levaram ao veterinário, compraram ração e remédios e me levaram para a 
casa da Clau, onde ela cuidou de mim até agora. Engordei alguns quilos, tomei 
vários remédios, fiz exames de sangue e raio-x e em breve tomarei as minhas 
vacinas. Porém a Clau não pode mais ficar comigo e todos nós estamos procu-
rando alguém que possa me acolher, cuidar e amar. 

Sou um cachorro muito quietinho que ama carinho e que sempre vai te rece-
ber na porta quando você chegar. Não faço xixi dentro de casa (espero para fa-
zer quando me levam para passear) e quase nunca me ouviram latir (só quando 
vejo um gato)! Prometo amar você pra sempre, se você me der uma chance! <3

É isso, galera! Se quiserem me adotar, mandem uma mensagem para 
(11) 996368252 que ele é meu acessor de imprensa hauf hauf hauf! 

Lambeijos,
Lalau!

Seu projeto não está dando muito certo? 
 

O código não funciona? Aquele monte de cabi-
nhos está te deixando maluco? O Curso Arduino 
Para Iniciantes descomplica para você. Sua car-
reira como inventor (de sucesso) começa agora!
Quanto? R$ 49,90
Onde? Prédio da Mecânica
Quando? Dia 21 de julho, às 13h
Contato: codedecay.com.br/jornal
(11) 943-400-020

Adoção

Workshop de currículos e 
Processos Seletivos

Quanto? R$ 70,00
Onde? Escola Politécnica
Quando? Dia 17 de julho, às 13h

20/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora VAI Aulas Particulares 

Aulas particulares de Cálculo I, Cálculo III, Física I, Física 
III e Probabilidade com alunos da POLI! 

Ainda dá pra salvar sua nota na P3, então não deixe de 
contar com a gente! 

Onde? Na POLI ou na Casa do aluno. 

Contato: fb.com/agoravaiaulas 

Luca (11) 99469-8436 

Victor (11) 97571-4547 

 

 

• Cálculo I 
• Física I 

• Cálculo III 
• Física III 
• Probabilidade 

Agora VAI Aulas Particulares
 
Aulas particulares de Cálculo I, Cálculo III, Fí-
sica I, Física III e Probabilidade com alunos 
da POLI!
Ainda dá pra sua nota na P3, então não deixe 
de contar com a gente!
Onde? Na POLI ou na casa do aluno
Contato: fb.com/agoravaiaulas
Luca Fakhouri: (11) 99469-8436
Victor Gaspar: (11) 97571-4547

HP 50g
Quanto? R$ 20,00
Onde? Escola Politécnica
Quando? Dia 31 de julho, às 9h30

Mais detalhes na página do Grêmio Politécnico: fb.com/gremio.poli

Estratégia de inovação
Quanto? R$ 10,00
Onde? Escola Politécnica
Quando? Dia 19 de julho, às 10h

Mini cursos de Excel
Quanto? R$ 59,00
Onde? Rua Diogo de Faria, 123
Quando? Dia 16 a 30 de junho, das 
19h às 22h

Cursos Parthenon
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Suécia. Um país calmo, exemplo de 
desenvolvimento tecnológico e 
social e dono de um dos melho-

res IDHs do planeta. Mas isso não quer 
dizer que não existam crimes e grandes 
mistérios. Muito pelo contrário, é ali que 
se desenrola a trama escrita por Stieg 
Larsson e que se tornou um dos maio-
res bestseller escandinavo, com direito a 
adaptações para as telonas.

No primeiro volume, o famoso jorna-
lista Mikael Blomkvist é acusado de ca-
luniar um poderoso financista sueco em 
uma reportagem lançada por sua revis-
ta, a Millenium, e para não associar sua 
imagem degradada a ela , Blomkvist se 
afasta de seu corpo editorial. Durante 
essa pausa em sua carreira, Mikael é con-
vidado por Henrik Vanger, um poderoso 
industrial sueco, a solucionar o misterio-
so sumiço de sua sobrinha, Harriet, que 
há décadas está arquivado pela polícia.

Para tanto, ele dispõe da ajuda de uma 

habilidosa hacker, a franzina e introver-
tida Lisbeth Salander, que o ajuda em 
pesquisas e, principalmente, na mon-
tagem do quebra-cabeças em torno de 
Hedestad, o último lugar onde Hariet foi 
vista. Contudo, ela não é a única envolta 

por grandes enigmas. Lisbeth também 
esconde segredos acerca de sua vida 
pessoal, fato que intriga Mikael e o faz 
questionar o quanto pode confiar nela.

Essa dupla transcende a ideia de par-
ceiros detetives, como Sherlock Holmes 
e Dr. Watson, pois Larsson consegue 
transcrever de forma natural as ideo-
logias de cada um, que se confrontam 
ou complementam, além do fato de que 
suas ações são imprescindíveis para o 
resultado final, como se tudo no enredo 
tivesse um propósito.

Neste livro, Larsson explora as desi-
gualdades de gênero em seu país, além 
de outros temas polêmicos, como a cul-
tura do estupro e a segurança digital . 
Por meio de um viés filosófico tênue, 
embora recorrente em toda obra, o au-
tor demonstra com genialidade e des-
treza dois lados antagônicos da socie-
dade sueca – Mikael é a representação 
clara do liberal open–minded, enquanto 

Millenium: Os homens que não amavam as mulheres
Henrik Vanger e os moradores da bucó-
lica Hedestad retratam a elite conserva-
dora e discreta.

Então, se você curte um livro excitan-
te do começo ao fim, cheio de mistérios e 
personagens enigmáticas e que tem um 
cenário totalmente diferente do usual 
(ora, quantas vezes você já leu um livro 
que se passa na Suécia?!), “Millenium: 
Os homens que não amavam as mulhe-
res” é super indicado para você. Além do 
livro, há duas adaptações para o cinema: 
uma americana, com Daniel Craig (“My 
name’s Bond, James Bond.”) interpre-
tando Mikael Blomkvist; e uma sueca, 
muito mais interessante para quem gos-
ta de observar culturas diferentes, com 
Mikael Nyqvist como  protagonista.

                  

 Enzo Hanada
Engenharia Elétrica, 1º ano

ARTE E CULTURA
Resenha

POLITRECO

Durante os primeiros meses do 
ano letivo, uma nuvem sombria 
se abateu sobre a Poli. Imper-

ceptível, talvez, pelo excesso de nuvens 
sombrias que já estavam cobrindo a Poli, 
como fim das férias ou a própria nature-
za da Escola, mas esta, nas palavras de 
Churchill, “jogou uma sombra profunda 
e pesada sobre todos e temporariamente 
cessou o zumbido e o movimento da vida 
moderna”. Foi a perda de algo que todos 
tomaram como garantido, mas que, como 
o Avatar, desapareceu quando o mundo 
mais precisava: o Poli-Usp Memes. 

Fundada há menos de um ano, a pági-
na tinha angariado fervorosos seguido-
res sedentos por uma boa risada. Aliando 
montagens de qualidade, temática dire-
cionada e a infinita procrastinação poli-
técnica que sempre vai deixar tudo para 
P3 Psub Prec o ano que vem outro dia, 
ela se tornou um sucesso instantâneo 
das interwebs. Foi assim também que ela 
se tornou algo a mais, um Expecto Patro-
num contra os professores dementado-
res que enchem os corredores da Poli, 
um fio de esperança em uma realidade 
pós apocalíptica repleta de zumbis (ter-
mo utilizado para denominar politécni-
cos que não conseguiram comprar café). 

Os efeitos foram devastadores.Cada 
dia sem memes produziu um aumento 
exponencial no número de tretas nos 

grupos do facebook, a começar com a 
ridícula patética TOTALMENTE DESNE-
CESSÁRIA puta que o pariu, que treta 
idiota polêmica “trago verdades”. 

 Em uma demonstração de selvageria 
perfeita para uma recepção calorosa e 
agradável dos calouros, veteranos de 
guerra de Poli transformaram a timeline 
em uma enxurrada de besteiras posts, 
muitos com viés acusatório, todos ata-
cando uns aos outros. Felizmente, o cli-
ma de conflito não afetou tanto os bixos, 
que acreditavam que não era possível 
ter gente tão troxa no mundo se tratar 
de uma forma de trote. 

O alto índice de tretas gerou preocu-
pação de algumas autoridades. Segundo 
os mais recentes estudos do Ministério 
da Saúde, é preciso uma dose diária 
de no mínimo 20 memes e 15 fotos de 
animais fofinhos para garantir um bom 
funcionamento físico e mental. Consi-
derando as exigências e o stress da Poli, 
a recomendação dos médicos é de 200 
memes e 300 fotos, sem contar o extra 
de vídeos sem noção e uma sessão de 
choro intenso antes de dormir. A As-
sociação Brasileira de Memes e Gifs 
(ABMG) alerta: “ Uma dosagem abaixo 
da recomendação é certa de terminar 
em colapsos nervosos e tretas no face-
book, que, por sua vez, têm tudo para 
crescer exponencialmente conforme o 

stress acumula”. A associação também 
afirma que o efeito exponencial é imu-
ne às tentativas de INTEGRAção e pode 
ser amplificado por trolls, micróbios da 
internet que se alimentam de atenção e 
raiva. “Pessoas sem um consumo ade-
quado de memes estão muito mais vul-
neráveis a serem parasitadas por trolls e 
cair em suas armadilhas. É praticamente 
uma epidemia hoje”, afirma o porta-voz 
da ABMG.

Por outro lado, nenhuma dessas pre-
ocupações parece ter afetado o corpo 
docente politécnico. Entrevistada para 
a matéria, a CTA, Comissão de Tortura e 
Arrependimento da Poli afirmou: “Exis-
te muita paranóia, principalmente por 
parte de alunos preguiçosos. Poli não é 
lugar de paternalismo e, inclusive, o so-
frimento dos alunos é um componente 
motivacional muito importante para 
muitos de nossos professores.” 

Não foram apresentados motivos 
para o sumiço repentino da Poli-Usp 
Memes, mas existem teorias. Segundo 
a ABMG, a página teria sido vítima de 
um ataque de fanáticos inconsequentes 
relacionados à OIPSOB (Organização 
Internacional de Pessoas Sérias e Ou-
tras Bobagens). A OIPSOB, apesar de já 
ter admitido o envolvimento em casos 
como a discussão do posicionamento 
político da página Historical Footage 

Made in Brazil ou a acusação de que o 
Sensacionalista receberia dinheiro de 
alguns partidos, negou o envolvimento 
e afirmou que “Poli-Usp Memes, com 
seu conteúdo subversivo, idiótico e al-
guma - outra palavra de advogado que 
não conseguimos entender - foi vítima 
da própria vida pecaminosa que esti-
mulava.” Mesmo assim, a dúvida existe, 
já que a organização apresenta históri-
co violento e intolerante, sem contar as 
numerosas acusações contra a Poli-Usp 
Memes, taxada pela OIPSOB como “coxi-
nha, fanática religiosa, ateia, comunista 
e cara de melão”. Também não foram 
oferecidas explicações de como alguém 
poderia ser tudo isso ao mesmo tempo 
ou como um melão entrou na história.

Mesmo com o recente retorno da 
página, a paranoia ainda permanece. 
Alguns temem outro sumiço, outros se 
preocupam com o que acontecerá se a 
página desaparecer permanentemente. 
Acredito que nesses tempos sombrios 
só nos resta aproveitar essa pequena luz 
enquanto ela durar, porque Poli-Usp Me-
mes não é o herói que nós precisamos, é 
o herói que nós merecemos.

 

Bruno Novelo
Engenharia de Produção, 4º ano

Não façam guerra
Façam memes
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POLITRECO
Fique atento aos cursos de férias da Poli
As férias de julho estão chegando. 

Nada melhor do que aproveitá-
-las para dormir até tarde e mara-

tonar as séries na Netflix aprender algo 
novo! Confira abaixo quais cursos serão 
oferecidos na Poli e aproveite.

Introdução ao JupiterWeb
Muitos alunos têm dúvidas sobre como 
mexer no Lúcifer Júpiter, o portal para o 
inferno para fazer a matrícula semestral. 
Neste curso, vamos fazer um pacto res-
ponder suas principais dúvidas.
Carga: 666 h
Preço: sua alma

Dicas de investimento no Mercado de 
EPs
Agora que você, bixo burro, passou de 
MAC (ou não), está na hora de aprender 
a lucrar com a venda de EPs. Aprenda a 
maximizar sua margem de lucro e redu-
zir a chance de plágio.
Obs: o curso também é aplicável aos EPs 
de Numérico.

Carga: 10 h
Preço: inbox

Didática para Professores
Nunca tivemos um aluno porque didáti-
ca não entra em currículo Lattes.

Como encontrar optativas livres co-
xas
Seja aquele Futebol I* na EEFE, Panora-
mas da Matemática* no IME ou Introdu-
ção à Computação para Ciências Huma-
nas*, nós ensinamos a encontrar uma 
turma com vaga e sem conflito. Damos 
certificado.
Carga: 15 min
Preço: gratuito

Métodos de aplicação de tração em 
testículos docentes 
Aprofunde-se no estado da arte das prá-
ticas de conversão de 4,9 em 5,0, desde o 
clássico “prometo estudar mais para as 
próximas provas” até o ousado “te pago 
uma coxinha da Minerva”.

Carga: 2 h
Preço: “só um décimo, professor, não 
custa nada”

Como dormir 8h em 4h
Sonho de todo politécnico que está sem 
tempo de sonhar. Fundamental para a 
semana de P3 em que você precisa de 
um milagre.
Carga: 4 h (que valem por 8)
Preço: R$30,00

Como dormir 8h em 2h
Fundamental para a semana de PRec em 
que você REALMENTE precisa de um 
milagre.
Carga: 2 h (que valem por 8)
Preço: R$60,00

Ser várzea na Poli, mas conseguir se 
formar
Relaxa, você está no caminho certo...
Carga: 7½ anos
Preço: gratuito pra você, cerca de 
R$50.000,00 por ano pra Poli

Práticas de jornalismo político apli-
cadas às tretas do Bixos e Bixetes
Já tentou explicar para alguém de fora 
da Poli porque o WhatsApp Web quase 
gerou uma guerra? Quer entender de 
uma vez por todas se Capitu traiu ou foi 
traída? Este curso vai te ensinar a trazer 
verdades.
Carga: 150 h (e dedicação em tempo 
integral para se manter atualizado nas 
tretas)
Preço: R$500,00

Como beber escondido na Poli?
Atenção: este curso não foi autorizado 
pela Diretoria da Poli.
Carga: 3 h (+esquenta)
Preço: 1 por R$3, 2 por R$5

* Todas as matérias citadas existem e 
são coxas. Confira: EFE0142; MAP2003; 
e MAC0113.

Luis Felipe Gaivão
Engenharia Mecânica, 4º ano

Horoscopoli

TIRINHA
DA CAMI

Camila Christine - Engenharia Civil, 2º ano

Você foi no bixopp? 
Não? COMO NÃO? 
Explicar o que? Can-
sei. AVADA KEDA-
VRA!

- Will you stop ea-
ting? Your best 
friend is missing!
- ?? 

Oi, eu sou o Jorge. 
Mas eu posso ser 
o Fred, ontem por 
exemplo eu era ele. 
Ou era o Jorge? Ho-
nestamente... Não 
sabe quem eu sou?

Onde será que a Lilly 
está? E se ela estiver 
com o James? Não 
vou procurar. Menti-
ra, vou sim. 

Sou tão bom em ser 
ruim que sou o “bos-
ta” mais famoso do 
mundo. Por isso a 
saga leva meu nome. 
Já tinha se pergunta-
do o motivo?

No dia 3 de julho co-
meçam as P3! Não 
sei a semana de Sub 
nem de Rec, Rony, já 
passei de P2. Aliás, é 
leviosa e não leviosá!

Não sei se vou ou não 
no Bixopp… Eu perdi 
meus sapatos! Já foi? 
Como assim? Que dia 
é hoje?

I will have ord… 
revenge! 

Os Srs. A.R.A.P. apre-
sentam seus cumpri-
mentos e pedem que 
você não meta seu 
nariz absurdamente 
grande no que não é 
da sua conta

Nabo na P1, nabo na 
P2, P3 vai estar f*** e 
mal vai dar tempo de 
estudar pra salvar na 
rec... É agora que eu 
caio no 76. 

Enquanto vocês se 
matam, vou chamar 
rapidinho todas as 
estátuas do castelo 
para lutar. Diferente 
e elegante. #sempre-
quisusaressefeitiço

choro Quem iria falar 
de uma Murta, feia, 
chorona e que geme? 
mais choro

ÁRIES

TOURO

GEMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES
Equipe Editorial
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VAGAS LIMITADAS!

até 08/07/2017 até 11/08/2017


