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Sobre o Jornal
Por Raíssa Toledo

Palavra da
Presidenta
Por Raíssa Toledo

Olá,

bixes! Bem-vindos à Poli. Nós do Centro Acadêmico da Engenharia de Produção orgulhosamente apresentamos a vocês A Toca,
o jornal do CAEP. O jornal, com a edição mais antiga
que se tem registro publicada em 1996, já esteve presente em diversos anos e sob diferentes configurações.
Por exemplo, somente em 2018, o jornal ganhou seu
nome atual. A mudança foi motivada por acreditarmos que o antigo nome (O Patrão) já não condizia
com perfil de nossas publicações nem com a imagem
que queríamos transmitir para nossos leitores. Essa
foi só uma das reformulações pelas quais o jornal tem
passado desde 2016 sempre com o objetivo de o tornar mais agradável, informativo e divertido para os
alunos.
Para ajudá-los nesse começo de faculdade e
guiá-los na vida politécnica, fizemos esta edição especialmente pensando em vocês! Assim, as matérias
foram planejadas e desenvolvidas com o intuito de
auxiliá-los nesse momento em que tudo é novo e um
pouco confuso. Para isso, no decorrer do jornal, vocês
encontrarão: um guia das disciplinas do primeiro semestre, informações sobre o CAEP e sobre representação discente, uma explicação sobre o que é e como
funciona o tão esperado IntegraPoli, um guia de lugares para estudar na USP, e muitos outros assuntos
interessantes. Além disso, fizemos também algumas
de nossas colunas clássicas para descontrair, como a
Série da Vez e o Joguinho.
O jornal A Toca foi feito para todos os alunos
e está sempre aberto a sugestões e mudanças. Assim,
qualquer pessoa interessada em ajudar está convidada
a participar do jornal! Basta nos contatar por meio das
redes sociais, mandando uma mensagem para nossa
página do face @jornalatoca, ou até mesmo aparecer
no CAEP e falar com algum colaborador. Ficaremos
muito felizes em recebê-los na nossa equipe! Esperamos que vocês gostem das nossas matérias e que elas
sejam úteis de alguma forma. Por fim, queremos desejar boa sorte e boa leitura!
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Oi,

bixes. Tudo bem? Caso você ainda não me
conheça, eu sou a Raíssa, a atual presidenta
do Centro Acadêmico de Engenharia de Produção, o
CAEP. Eu estou no meu terceiro ano de engenharia
de produção. Quero, logo de início, parabenizar todos
vocês por terem passado na POLI e, principalmente,
em produção, o melhor curso - modéstia à parte. Eu
imagino que o trajeto de vocês até aqui não tenha sido
fácil. Mas valeu a pena porque agora vocês são alunos
da Poli! Mais precisamente, serão a partir de amanhã
(19/02), então, pelo amor de Deus, venham fazer a
matrícula amanhã.
Bom, começando do começo, a vida na Poli
nem sempre é fácil. As matérias costumam exigir bastante de nós e, por vezes, temos professores que não
são muito didáticos e não se preocupam muito com
o nosso aprendizado. Mas, não é pra vocês desanimarem! O CAEP está aqui para ajudar vocês nesses anos
de graduação e também para deixar o tempo que vocês passam na universidade mais agradável.
Mas, afinal, o que é o CAEP? O Centro Acadêmico da Engenharia de Produção é a entidade responsável por auxiliar na graduação dos alunos da
engenharia de produção. Atuamos na representação
discente no departamento da engenharia de produção, levando aos professores do Conselho do Departamento e da Comissão do Curso todas as demandas
dos alunos quanto à estrutura curricular, problemas
disciplinares, sugestões de melhoria nas aulas e nos
métodos, entre várias outras coisas (quer saber mais
sobre representação discente? Veja a coluna CAEP Informa).
Além dessa representação dos alunos, o CAEP
também atua em diversas áreas. Para isso, nos organizamos em diretorias. Hoje as diretorias são: acadêmica, social, financeira, de comunicação e de eventos.
Elas são comandadas pelos diretores mais incríveis
que vocês vão conhecer. Ainda temos na gestão: presidente, vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro
e colaborador. Cada diretoria tem autonomia para
atuar e desenvolver diversos projetos e vocês, bixes,
estão convidados a fazer parte deles e conhecerem um
pouco mais de como é se envolver com um grupo de

extensão tão complexo e plural quanto é um centro
acadêmico. Atualmente, os diretores e os cargo que
mencionei são ocupados por alunos do terceiro ano
da graduação; os estudantes do segundo ano que participam do CAEP assumem o cargo de vice-diretores.
Já vocês, bixes, participam das nossas diretorias de
forma mais livre para poderem conhecer e explorar
tudo o que o CAEP realiza.
Por fim, mas não menos importante, temos
um espaço físico que está à disposição dos alunos.
Nosso cantinho é super acolhedor, nele tem vários
sofás para vocês descansarem entre as aulas ou tirarem um cochilo, tem um playstation 4 em que rola
muito Fifa, tem uma TV que tá sempre tocando uma
música ou passando alguma coisa no Netflix. E quero
ressaltar que nós estamos de portas abertas para receber todos vocês e vamos ficar muito felizes de ter cada
um conosco, não importa se você decidir conhecer o
CAEP hoje, daqui um mês ou daqui um ano. Queremos que você se sinta acolhido na nossa segunda
casa e saiba que sempre vai ter alguém lá para você,
seja para ajudar a resolver algum problema, seja para
ser um ombro amigo, seja para jogar conversa fora.
E nós esperamos vocês participando dos eventos que
nós organizamos, seja organizando com a gente ou
mesmo só prestigiando ele, indo nas festas, fazendo
os cursos, etc (quer saber mais sobre o eventos que o
CAEP organiza? Dá uma lidinha na coluna Lista!)
Bom, é isso! Espero que o tempo de vocês
na Poli seja ótimo e que vocês encontrem em nós, o
CAEP, um amparo para tornar seus anos de graduação melhores e mais fáceis. Pelo menos é isso que nos
propomos a ser para cada um de vocês. Sejam muito
bem-vindes!!!!

apenas a Poli. A importância de um grupo de extensão no ambiente politécnico não se resume apenas ao
acréscimo que isso traz ao seu currículo. Ao participar
de um grupo de extensão você tem a oportunidade de
colocar em prática alguns dos conceitos aprendidos
em sua graduação (ou não), descobrir diferentes trabalhos e áreas, ampliando seus horizontes e proporcionando experiência para seu futuro. Ainda assim,
o trabalho não se restringe a um trabalho puramente
profissional, muito pelo contrário, participar de um
grupo de extensão é também se inserir em um ambiente educativo, pró-ativo e social na sua faculdade.
Além disso, o CAEP, Centro Acadêmico da
Engenharia de Produção, é um lugar de muito aprendizado em todas as suas áreas de atuação. Por ser um
local pequeno e acolhedor, acaba se tornando a casa
de seus integrantes na Poli. Não é somente um lugar
para esquentar sua marmita, comprar um doce ou jogar um video game, é um lugar de confraternização,
descontração e lazer. Daí vem a razão de muitas pessoas se envolverem tanto com o CAEP, virando uma
grande família.
Ao longo do ano, são desenvolvidos vários
projetos em diferentes áreas como: eventos, financeiro, acadêmico, comunicação e social. Com o objetivo
de sempre defender e ajudar o aluno frente às dificuldades da Poli, o CAEP promove festas, pequenas
confraternizações esportivas (do futebol ao truco),
semanas acadêmicas (para os alunos entenderem um
pouco mais do mercado de trabalho), artigos, vendas
de doces, entre outros. É trabalhoso, mas a satisfação
e o aprendizado são mais valiosos, além de todas as
incríveis pessoas que fazem e fizeram parte dessa família. Afinal, não somente de Integra vive o CAEP.
Ademais, participar do CAEP é muito fácil,
não temos nenhum processo seletivo, ajuda quem
quiser, no projeto que quiser. Por isso que o orguGrupo de Extensão
lho desse centro acadêmico é tão grande, cada proPor Vitor Eike
jeto é realizado com muito esforço e vontade de seus
membros. Portanto, se algum projeto nosso for de seu
sensação de dever cumprido. Um interesse, não perca a chance de participar! Sempre
peso enorme saindo de seus ombros. iremos chamá-los para nossas ordinárias, na qual são
A partir do momento que você vê seu nome na lista discutidos todos os projetos do CAEP, e também oude aprovados, tudo muda. Mensagens não param de tras reuniões específicas para os principais projetos.
chegar, grupos se apresentando, oportunidades sur- Não deixe de perguntar, procurar ou ir atrás de um
gindo e, depois de todas as apresentações, ainda não projeto que desperte seu interesse e, mesmo que não
vão faltar grupos de extensão para entrar. Mas uma tenha, venha aproveitar o espaço que o CAEP tem a
dica do Jornal e de qualquer veterano: não se limite oferecer, já que esse espaço pertence à todos nós.

CAEP: Como e porque
participar

Uma
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O Primeiro SemestreGuia de Disciplinas
Por Eduardo Anbar e Luciana Lima

Parabéns,

bixe! Você ingressou na
melhor faculdade de engenharia da América Latina, a POLI! Sabemos que o
caminho até aqui foi muito difícil. Mas os vestibulares acabaram, você teve férias depois de muito tempo
estudando e agora vai ter várias oportunidades aqui
dentro: de conhecer muita gente nova e fazer amizades, de fazer atividades extracurriculares que você
nem imaginava que existiam, e muitas outras opções
e possibilidades que ainda virão aparecer! Nesse mundo de novidades, você deve ter se perguntado “como
vai ser a partir de agora?” e se questionado bastante
sobre as matérias. Mas, calma, que vamos tentar te
ajudar! Ainda tem muito tempo até suas provas para
você se preparar e passar por isso com o mínimo de
problemas possível!
Apesar de você ter entrado numa excelente
faculdade, infelizmente, nem tudo é bom por aqui.
Você eventualmente vai ter aulas com professores que
não são muito didáticos, vai ver que, às vezes, algumas
matérias ou aulas foram mal planejadas ou simplesmente vai ter de se preocupar com suas notas como
nunca havia acontecido antes. Assim, ao notar uma
dificuldade, é importante que você comece a fazer o
que quase todo politécnico aprende ao longo da graduação: a “se virar”! Mas isso significa que você vai
estar sozinho nessa? Claro que não! Você vai ter que
buscar outras maneiras de aprender. Ou ir em uma
aula de outro professor da mesma matéria porque a
didática dele é melhor, ou procurar resumos das matérias na Xerox do Grêmio ou online, ou assistir aos
chamados “Fujas do nabo!”, que são aulões organizados pelo Grêmio para ajudar a dar uma noção sobre
a matéria, enfim, tem várias maneiras diferentes. E
muitos outros politécnicos vão tentar te ajudar! Existem alguns sites como o PoliShare (http://polishare.
com.br/) e o Politécnicos (https://www.politecnicos.
com.br/) em que alunos e ex-alunos disponibilizam
resumos de matérias que cursaram, e, acredite, muitas
vezes, esses resumos podem te ajudar a entender algo
que parecia impossível. O próprio CAEP tem um canal no YouTube com resolução de provas antigas para
ajudar quem gosta de estudar fazendo prova antigas.
O importante é que você teste as opções e encontre o
que facilita sua vida, para que você possa se preparar
para as provas da forma mais eficiente possível. Assim, aqui vai algumas informações do nosso canal e
alguns comentários sobre as matérias que você encon-

5

trá neste primeiro semestre:
•

EduCAEP

Como você ouvirá bastante de veteranos, uma
das principais estratégias de estudo dos politécnicos
é fazer provas de anos anteriores. Se você está prestes
a fazer a P1 de Cálculo I em 2020, por exemplo, a P1
dessa mesma matéria de 2019 ou de anos anteriores
pode te dar um bom indício de o que costuma ser cobrado na prova e de como as perguntas são feitas. Porém, um grande empecilho encontrado pelos alunos
era onde conseguir resoluções corretas e bem explicadas dessas provas. Assim, em 2019, o CAEP começou
o EduCAEP. Nesse projeto, os alunos com mais facilidade em alguma matéria gravam as resoluções passo
a passo e os vídeos são postados no YouTube. Assim,
todos têm acesso às resoluções filmadas e podem estudar por provas antigas mais fácilmente. Já temos
gravações de resoluções das matérias: Álgebra Linear
I e II, Cálculo I, II, III e IV, Mecânica I, Física I, II,
III, IV, Mecânica dos Sólidos, Mecânica dos Flúidos,
e pretendemos gravar ainda mais! Então, quando estiver estudando por uma prova do ano passado e estiver
com dúvida em uma resolução, não deixe de conferir os nossos vídeos no canal do YouTube chamado
“CAEP Acadêmico”!

•

Cálculo Diferencial
(MAT2453)

e

Integral

I

Provavelmente, a matéria mais temida pelos
ingressantes. É, sem dúvidas, um conteúdo bem importante para a sua graduação. Ao longo do curso, seu
conhecimento sobre funções vai ser bem aprofundado com o estudo de limites, derivadas e integrais. A
lista de exercícios dessa matéria costuma ser mais útil
do que o normal e pode te ajudar bastante a treinar e
aprender melhor as técnicas para resolver os exercí-

cios. É uma boa ir fazendo conforme o professor vá
passando a matéria. Apesar dessa utilidade, não se
desespere caso tenha bastante dificuldade! É normal
travar em alguns exercícios, e, se isso acontecer, você
pode procurar alguns mais básicos em algum livro ou
procurar ajuda com um monitor ou alguém que domine a matéria. Além disso, muitas vezes, na lista, tem
alguns exercícios mais difíceis do que os cobrados em
provas, ou seja, sem motivos para desespero. Outra
boa estratégia para checar se você está preparado para
uma prova é fazendo uma (ou mais) prova antiga, que
você pode encontrar no site da disciplina ou em sites
como Polishare ou Politécnicos. Ano passado, quase todas as provas foram de múltipla escolha. Claro
que isso pode mudar, e perguntando para o professor,
provavelmente, você vai descobrir qual será o formato
das provas esse ano, mas é muito interessante treinar
mais os testes de provas antigas se o formato continuar sendo esse, ou buscar dissertativas caso elas voltem
a aparecer.
Cálculo I é uma matéria bem importante e
vale a pena o esforço e dedicação. Além de ter seis
créditos, ou seja, ser a matéria que mais impacta na
sua média POLI esse semestre (aos interessados em
intercâmbio), é uma matéria que vai ser base para o
aprendizado de outras, como Cálculo II, físicas em
geral e mecânica. Tanto que, se você ficar com média abaixo de 3, vai ser impedido de se matricular em
algumas matérias e isso é algo que você vai evitar ao
máximo. Assim, achar um professor que te faça entender a matéria bem pode ser fundamental. O livro usado pelos professores do IME (Instituto de Matemática
e Estatística) como base para a matéria é o Guidorizzi,
mas bastante gente também gosta do livro do Stewart,
que tem um layout mais didático. Os livros didáticos
das matérias do Ciclo Básico podem ser encontrados
na Biblioteca do Prédio da Administração, mas cuidado, porque os exemplares costumam acabar perto das
semanas de provas. O mesmo acontece nesse período
com as bibliotecas, que muitas vezes ficam lotadas,
principalmente nos horários em que as pessoas não
tem aula. Então se programe bem e organize a rotina
de estudos, que assim não existirá necessidade de desespero quando as provas chegarem!

Alguns professores não se fazem entender muito bem,
mas, ano passado, os alunos que iam nas aulas da Euzi
ou do Noronha disseram ter conseguido aproveitar
bastante. Ainda assim, para estudar essa matéria costuma ser bom recorrer a resumos, ir à monitoria e fazer provas antigas. Alguns consideram a P1 a prova
mais fácil, por ter conteúdos que teoricamente foram
dados no Ensino Médio, enquanto outros acham essa
a mais difícil. De qualquer forma, é bom estudar e ir
bem nela para ou garantir uma boa nota logo de cara
e não precisar correr muito atrás depois.
Uma das grandes reclamações da matéria é
que ela pode cobrar conteúdo de Cálculo I, que você
vai estar aprendendo simultaneamente. Assim, é importante levar a matéria a sério e tentar aprendê-la
bem, até porque parte do conteúdo pode te ajudar
posteriormente em mecânica.
Ano passado, as três provas foram todas testes,
mas isso pode estar sujeito a mudanças então é bom
tentar descobrir qual será o formato das provas com o
coordenador do curso. O IF (Instituto de Física) elabora suas provas utilizando o livro do Moysés Nussenzveig, mas não é muita gente que costuma estudar
por esse livro. Há quem goste de fazer a lista, mas a
maneira mais utilizada de estudar Física I é procurando resumos na xerox e online e resolvendo provas antigas.
•

Álgebra Linear I (MAT3457)

Conhecida popularmente como Algelin, é
uma matéria para se amar ou odiar. Ela começa retomando matérias (talvez) vistas no ensino médio como
geometria analítica, sistemas lineares, matrizes e determinantes. Se você teve dificuldade com isso, ou não
teve uma boa base na escola, vale dar uma revisada
pra acompanhar melhor a matéria. Mas, como nem
tudo é simples, a matéria começa a lidar com espaços
além do 3D a partir da P2, o que torna tudo muito
abstrato. Logo, é muito importante nessa matéria ter
um bom professor, se você não se adaptar à didática
do seu, não hesite em procurar outro. Você pode verificar as grades de outras turmas e ver em qual delas a
aula de Algelin se encaixa melhor no seu horário. No
site da disciplina (os professores costumam passar o
• Física I (4323101)
link nos primeiros dias), você encontra a relação dos
professores com as turmas, além do email dos proMuita gente entra na Poli tendo física como fessores e horário das monitorias. O professor Pedro
uma das matérias favoritas. Mas, isso, às vezes, muda costuma ser muito elogiado e se você souber de outro
depois de um tempo aqui. Não que isso seja regra; professor muito bom, chegue cedo na sala, pois a sala
existem alguns que levam essa matéria com tranqui- geralmente lota.
lidade, sem grandes problemas. Contudo muitos aluAlém das aulas, você pode estudar por livros;
nos sofrem nessa matéria por problemas de didática. o Barone é um dos mais usados. Você também pode
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fazer a lista disponibilizada no site pela equipe de
professores. Caso precise de ajuda, as monitorias são
uma boa opção. Os monitores são alunos que já passaram pela disciplina, então eles sabem o que você está
passando e, em geral, são bem compreensíveis para
te ajudar a resolver a lista ou entender a matéria. Se
nada disso der certo, se a prova estiver chegando e a
matéria simplesmente não entrar na sua cabeça, você
ainda pode recorrer aos resumos da xerox, muito populares entre os alunos, uma recomendação são os do
Arthur Salles, mesmo os antigos são geralmente milagrosos, se atentem se os temas são os mesmos e façam
todos os exercícios, ajuda muito. No geral, os resumos
são muito bons e completos, com exercícios resolvidos e “receitas” para resolvê-los. Os famosos vídeos
do Possani também podem ajudar uma luz surgir em
sua mente, eles podem ser encontrados facilmente no
youtube. A prova de Algelin foge um pouco do estilo
das demais matérias; são 16 testes a serem resolvidos
em 2 horas. A lista de exercícios sofre algumas críticas por ter muitas questões dissertativas e trabalhosas
(que não podem ser cobradas em prova). Essas questões são boas para ver se você aprendeu mesmo, mas,
para se preparar para a prova, é muito útil fazer provas
antigas. Além de te ajudar a organizar o tempo, isso
te mostra como o conteúdo da disciplina será cobrado. A nota final dessa matéria é uma média simples
das três provas, mas para facilitar, saiba que a soma
de acertos das suas provas tem dar 24, para você, pelo
menos, garantir seu 5 bola.
•

Representação Gráfica para Projeto
(PCC3100)

A matéria PCC, como é conhecida, é dividida em duas partes, desenho teórico e desenho em um
programa chamado NX. É uma das matérias mais trabalhosas do semestre, pois envolve o desenvolvimento
de um projeto. No começo, as aulas serão de desenho
técnico, o que pode ser bem chato dependendo do
seu professor e no final haverá a monitoria que é onde
você aprende a mexer no NX10, com exercícios mais
simples e que não valem nota, mas ajudam a entender como o software funciona, o que auxilia muito no
curso quando o programa começar a ser utilizado nas
aulas.
Na segunda parte do curso, o NX10 será utilizado para realização das tarefas diárias (entregáveis),
exercícios que precisarão ser entregues até o final da
aula. Alguns professores preferem explicar o funcionamento do programa antes dos alunos começarem
a realizar as atividades, mas mesmo assim é possível
que você se perca, pois o programa é pouco intuiti7

vo e, dificilmente, será possível finalizar a tarefa no
tempo dado pelos professores. Você vai perceber que
não é fácil tirar dúvidas na aula, pois além do grande
número de alunos, há professores não conhecem tão
bem o software (e aqui as turmas são fixas, não dá pra
mudar de professor); por isso é importante ficar para
as monitorias.
No site da disciplina no moodle, você tem
algumas instruções para baixar o programa no seu
computador, para treinar em casa, mas é um processo
muito complicado então é bom pedir ajuda dos monitores logo nas primeiras monitorias, se não conseguir
seguindo apenas o roteiro disponibilizado aos alunos.
A média final é composta por duas avaliações,
pelos exercícios entregues nas aulas e pelo projeto final. Os entregáveis são parte do projeto final, que será
desenvolvido em grupo. Se não conseguir terminar na
aula, envie mesmo assim (alguma nota você vai ter).
Se você não conseguir mesmo tentando muito, relaxa, acontece. O professor verá que você se esforçou e,
no final, as coisas costumam dar certo. E uma última
dica: não se estresse! O projeto final é desenvolvido
em grupos de 4 pessoas, que geralmente é definido na
primeira aula, (então tente não faltar e chegue cedo!),
e só dura um semestre, então leve numa boa. Você
pode se surpreender com lembranças (trágicas ou cômicas) do seu grupo, e quem sabe uma boa amizade.
•

Introdução à Computação (MAC2166)

Carinhosamente chamada de MAC, é para
muitos alunos o primeiro contato com o universo da
programação. Saber fazer pequenos programas poderá ajudá-lo em outras matérias de forma indireta, seja
por sua lógica pura ou para a realização de programas
para cálculos. O melhor meio de estudar é fazendo
os Exercícios Programa (EP’s) mesmo que eles demandem trabalho (MUITO TRABALHO MESMO) e
ocupem várias horas dos seus dias, ou das suas madrugadas. São propostos 3 EP’s ao longo do semestre,
com um nível crescente de dificuldade, para entregar
no site da disciplina. Tente não deixar para o último
fim de semana e realmente os faça, uma vez que eles
são uma ótima forma de se preparar para as provas,
cujo conteúdo é intimamente relacionado aos EP’s. A
média final é composta por outras duas médias. Uma
será a média das notas das provas e a outra das notas
dos EP’s; e para passar na matéria é necessário que as
duas médias sejam maiores que 5. As provas são inteiras teste e costumam ter entre 4 e 6 exercícios. Pode
ser um pouco complicado achar material para estudar
então um bom jeito de estudar pode ser vendo os vídeos do EduCAEP e pedindo ajuda pros veteranos.

É muito comum alguns alunos sentirem dificuldade no começo; por isso, se você precisar de ajuda,
há vários veteranos que têm facilidade em programação (não tenha vergonha de pedir ajuda!). Mas se você
preferir, vá às monitorias: os monitores, em geral, são
muito bons e o ajudam a entender a lógica que você
precisa para desenvolver os EP’s. Mas não deixe para
ir às monitorias perto das datas de entregas do EP, elas
ficam cheias e é difícil os monitores conseguirem ajudar todos. Se você se enroscar no EP e não conseguir
ajuda dos monitores, corra atrás de colegas que têm
mais facilidade ou peça pra um veterano te ajudar, os
EPs são uma parte importante da nota, como já dito, e
deixar de fazê-los é um grande erro!
A linguagem utilizada na matéria é Python
e há vários tutoriais na internet de como usar os comandos, o que pode facilitar o aprendizado. Uma dica
interessante é utilizar o CodeAcademy para aprender
Python, caso não consiga acompanhar as aulas e precise urgentemente fazer o EP’s. Você também pode assistir às aulas de outros professores, uma recomendação é a Professora Renata, que costuma ser bem calma
e pronta para responder quaisquer dúvidas.
MAC, assim como Algelin, é uma disciplina
que divide os alunos entre amor e ódio. É muito comum, em algum momento, sentir-se “travado” na disciplina, ainda mais se você nunca teve contato com
programação. Com o decorrer do semestre, recuperar
o prejuízo fica cada vez mais complicado. É importante entender a lógica envolvida logo no início, por isso,
foco na primeira prova!
•

Introdução à Engenharia (PNV3100)

Essa matéria tem uma particularidade no seu
primeiro ano da Poli que pode ser bem legal: as salas
são misturadas com alunos da produção, da mecânica
e da naval. Ano passado, foram seis salas, e dependendo do professor, a maneira como a matéria é conduzida pode mudar bastante. Se por um lado alguns
são bem rígidos e exigem que os estudantes fiquem
na sala o tempo todo da duração da aula, outros permitem que você saia assim que terminar o trabalho
exigido para a aula ou der um bom encaminhamento
para o que for exigido para semana seguinte, dando
mais liberdade e responsabilidade para os alunos.
Normalmente, a disciplina trata de algum
tema de grande importância e que pode ser abordado
em diferentes ângulos, como foi com mobilidade urbana ano passado. Ao longo do curso, são ensinados
alguns métodos de engenharia para tomar decisões,
as salas fazem uma visita técnica a uma empresa (cada

sala em uma empresa) e você tem de fazer vários relatórios que podem acabar sendo bem trabalhosos. Os
professores podem complicar um pouco a sua vida
porque alguns deles não te deixam escolher os grupos ou sorteiam mudanças durante o processo, o que
pode te fazer cair em um grupo mais ou menos colaborativo.
Há somente uma prova no final do semestre
e o cálculo da média é bem complicado. Apresentações, a presença na visita técnica e os relatórios têm
participação significante na média, mas fique tranquilo. Poucas pessoas reprovam nessa matéria e, se você
seguir as orientações do professor e se dedicar aos
trabalhos e apresentações, provavelmente, conseguirá
uma média boa.
•

Introdução à Economia (PRO3160)

A sua primeira matéria específica de engenharia de produção e única do primeiro semestre é economia, ou só econo mesmo. Essas aulas vão ser para
muitos o alívio do semestre, já que diferente das matérias do ciclo básico, você precisará ler um pouco e ter
conhecimentos de atualidades para estar por dentro
nas aulas. Há um livro recomendado para essa matéria, e o quanto você terá que saber dele e segui-lo vai
depender do seu professor. Se for o João Furtado, você
não vai precisar se agarrar muito ao livro e geralmente
suas aulas são bem expositivas e abertas a debates, só
tome cuidado para não ir para as provas contando só
com isso, é muito bom dar uma olhada em resumos
dos livros recomendados.
Além da nota das provas, pode ser que você
precise realizar um trabalho com base em artigos acadêmicos e científicos, é um bom primeiro contato com
a área e com esse tipo de texto. Mas, fique tranquilo,
vá às aulas, dê uma lida em alguns resumos e faça os
trabalhos, não é uma matéria para te dar trabalho.
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Lugares para Estudar
na USPNossa Sugestão
Por Marina Mesquita e Murilo Moura

Na

Poli, é muito comum que os alunos fiquem
estudando pelo campus na semana de provas ou fora dela. Pensando nisso, nós escrevemos essa
matéria para te ajudar a encontrar o lugar ideal para
maximizar seu aprendizado.
• Mesinhas da Civil
Localização: Avenida Professor Almeida Prado, travessa
do biênio, nº 83.
Horário: 06h às 23h
No térreo e no primeiro andar do prédio da
Engenharia Civil, existem diversas mesas de quatro
lugares e com uma régua de tomadas em cada uma.
São mesas espaçosas, boas para estudos ou trabalhos
em grupo. Por esse motivo, torna-se um ambiente um
pouco mais barulhento e descontraído. Ótima localização, pela proximidade com o bebedouro, com os
banheiros, com o CEC (e a mesinha de doces de lá) e
com a lanchonete China Town. Todos esses atributos
fazem com que as mesinhas da civil fiquem bastante lotadas em épocas de prova. Então, fique esperto e
chegue cedo se quiser conseguir uma mesa.

ca, além de grande estoque de livros, apresenta muito
espaço para estudo silencioso. Por ser uma biblioteca, não é permitida a entrada com mochilas, por isso
são disponibilizados armários com chave. Existem
diversas mesas espalhadas pelo espaço, mas o grande
diferencial dessa biblioteca são as salas para estudo individual ou em grupo que ocupam todo o mezanino
do lugar. As salas de estudo em grupo, que cabem de
6 a 8 pessoas, possuem uma mesa bem grande com
cadeiras ao redor. Já as de estudo individual são menores e mais claustrofóbicas (boas para quem busca
isolamento). Todas as salas possuem tomadas. A localização desta biblioteca deixa a desejar: longe de bebedouros, banheiros e lanchonetes. Por outro lado, fica
no mesmo prédio que o CEE, que vende café coada
bem baratinho e possui uma mesinha de doces (não
tão boa quanto a do CEC).

• Biblioteca da Mecânica
• Biblioteca da Civil
Localização: Av. Prof. Mello Moraes, nº 2.231
Localização: Avenida Professor Almeida Prado, travessa Horário: de segunda a sexta, das 8h00 às 18h00
do biênio, nº 83
Horário: de segunda a sexta, das 08h às 18h
Logo após a entrada do prédio, encontra-se
a Biblioteca de Engenharia Mecânica, Naval e OceâLogo depois da entrada do prédio, encontra- nica, muito útil no seu 2º ano quando tiver aulas de
-se a Biblioteca da Engenharia Civil que, desde 2016, Mec Flu. A biblioteca possui um andar dedicado sotambém abriga os livros da Produção. Ao contrário mente a mesas para estudo que é bastante espaçoso,
das mesas que ficam logo ao lado, a biblioteca da Ci- no entanto, o pé direito é baixo, o que torna a experivil é um ambiente de paz e tranquilidade, ideal para ência um pouco claustrofóbica. O ambiente lá é bem
estudos individuais. Como as mesas de estudo se en- silencioso e, caso deseje estudar em grupo, existem
contram antes da catraca que vai para as estantes, não duas salas que podem ser usadas. No entanto, elas não
é preciso guardar sua mala no armário para permane- estão num estado tão bom como as da Biblioteca da
cer na Biblioteca. Também é possível reservar alguma Elétrica. Uma vantagem interessante é a proximidade
das salas para estudo em grupo, mas cuidado com a da Lanchonete do Pedrão, onde você pode fazer uma
semana de provas, nesse período, elas costumam ficar merecida pausa nos estudos. Outra coisa é que as macheias logo.
las devem ser guardadas logo na entrada do prédio.
• Biblioteca da Elétrica
Localização: Avenida Professor Luciano Gualberto, travessa do politécnico, nº 158
Horário: de segunda a sexta, das 8h00 às 18h00

• Ocean
Localização: Av. Prof. Luciano Gualberto, 1380
Horário: segunda a quinta, das 9h às 19h30, e sexta das 9h
às 17h
		
A biblioteca do prédio de Engenharia ElétriNo prédio da Engenharia de Produção, há um
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grande laboratório de computadores patrocinado pela Samsung
chamado Ocean. Lá, há livre acesso a ótimos notebooks, ótima
rede wi-fi e tem ar condicionado, tornando-se um espaço ideal
para assistir vídeo aulas ou fazer trabalhos. No entanto, as salas, às vezes, são reservadas para cursos, o que dificulta o acesso.
Localiza-se próximo ao banheiro e apresenta um bebedouro incrível (com água gelada!), mas não se assuste: a coloração esbranquiçada da água ocorre devido a pressurização do bebedouro.
Outro ponto positivíssimo da Ocean é que ela está muito próxima ao CAEP, melhor centrinho da Poli-USP e ótimo lugar para
descontrair após horas de estudo ou comer um docinho na nossa
mesa de doces.
• Mesas no 1º andar do Biênio
Localização: Avenida Professor Luciano Gualberto, 1380
Horário: segunda a sexta das 06h às 23h, sábado das 7h às 14h
O prédio do Biênio é onde você terá a maioria de suas aulas no primeiro ano de Poli, no primeiro andar
desse prédio encontram-se diversas mesinhas para estudo. É um ambiente tranquilo, com poucos grupos conversando. Apesar de boa rede wi-fi, não apresenta tomadas. A localização é boa, por ser próximo a banheiros,
bebedouros e a Lanchonete Minerva.
• Sala Pró-Aluno do Biênio
Localização: Avenida Professor Luciano Gualberto, 1380
Horário: segunda a sexta das 07h às 19h
Essa sala se localiza no 1º andar do prédio do Biênio, do lado oposto ao Grêmio e nem todos sabem da
sua existência. É lá que acontecem as monitorias de MAC2166, em geral, no horário do almoço. Ela apresenta
diversos computadores, de modelo mais antigo que os da Ocean, que podem ser acessados com uma senha
dada pelo(a) monitor(a) da sala. Também com ele(a), você pode fazer impressões de forma gratuita, caso disponibilize as folhas de papel. A Pró-Aluno é um lugar bem tranquilo e silencioso para estudar, tem ar-condicionado, lousas e por ser no Biênio é muito bem localizado. O maior problema é o pouco espaço para colocar
seu próprio material, já que há computadores grandes em quase todas as mesas.
Procure conhecer também...
• Biblioteca da FEA
Destaque: moderna, com ar condicionado, muito silenciosa, salas disponíveis para estudar em grupo, espaçosa,
boas para pegar livros da Produção, boa disponibilidade de tomadas
• Biblioteca Brasiliana
Destaque: arquitetura maravilhosa, próximo ao Bandeco Central, poltronas confortáveis, boa disponibilidade
de tomadas
• Biblioteca do IME
Destaque: funciona 24h, boa disponibilidade de tomadas, estudo individual

Biblioteca Brasiliana
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Eventos do CAEPLista
Por Henry Chuang

Depois

de muito esforço no ano passado, horas estudando sem parar e rolês cancelados, você
finalmente entrou na tão sonhada faculdade! Agora que está dentro, é hora de compensar
o tempo perdido e aproveitar todas as festas possíveis. E, para te ajudar, fizemos uma lista com os melhores rolês do CAEP! Não deixe de comparecer, conhecer pessoas de todos os anos, competir nos jogos etílicos, trocar
uma resenha, aprender a rebolar e, o melhor, ser parte desse Centro Acadêmico tão maravilhoso.
•

Churras da Produção: Esse é um dos principais eventos do CAEP, e um dos mais tradicionais
também. Chegando em sua 25ª edição esse semestre, o churras começou pequeno e foi crescendo até
se tornar um dos eventos mais esperados. Durante
um final de semana inteiro, alugamos uma chácara
com piscina e contratamos o João, o churrasqueiro que está conosco há várias edições. Ele garante
um open churrasco de alto nível para ninguém ficar
com fome. Além disso, temos um open de bebidas.
Para os mais fortes, os jogos continuam até a noite
do domingo.
• Capitu: Essa é a festa mais amor da Poli e, com certeza, um dos
maiores orgulhos do CAEP. Indo para sua sexta edição este ano, a
Capitu é uma festa com toda a temática musical brasileira, tocando desde funk até um bom Tim Maia. É uma das festas da Poli em
que mais pessoas de fora da nossa faculdade comparecem. Não
deixe de ir e, como bixo, ajudar na organização e trabalhar um
pouquinho no bar. É, de longe, uma das festas mais gostosas de
participar. Ela acontecerá agora no 1º semestre!
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•

Jogos Interprodução: O JIP vai ser o melhor inter da sua vida, sem clubismo. Durante um final de
semana, organizamos a delegação do CAEP para ir até São Carlos e disputar um campeonato esportivo
contra outras faculdades de Engenharia de Produção. Lógico que os jogos são importantes e vamos com
tudo para conquistar a taça, mas as festas também são muito boas. É uma ótima oportunidade para conhecer pessoas do mesmo curso de diferentes lugares. Não deixe de ir no JIP deste ano!

•

Semana de Engenharia de Produção: A SEGEP já está na sua nona
edição, a ser realizada no 2º semestre. Nesse evento, o CAEP promove diversas atividades como palestras, cursos, working days, rodas de conversa, dentre
outras, com o objetivo de aproximar os alunos do mercado de trabalho e seus
desafios. Para participar dos eventos da semana acadêmica, chamamos empresas e profissionais das principais áreas que envolvem o engenheiro de produção:
mercado financeiro, consultoria, empreendedorismo e indústria.

•

Dogão dos Bixos: Essa é a festa feita por vocês, bixes! Todo semestre separamos uma data para que
vocês organizem um super rolê com muito cachorro quente e bebida! É uma festa super tranquila e barata,
onde o primeiro ano tem a chance de entrosar tanto entre si, na organização, quando com os outros anos
do CAEP.

•

Semana de Aniversário do CAEP: Na
terceira semana de agosto, acontece o aniversário deste centrinho tão especial. Para comemorar,
fazemos uma semana de diversas atividades no
CAEP, desde campeonatos de FIFA e truco, até
rolês como o CAEPub, CAEPoker e CAEPipoca
(quando fazemos sessões de cinema durante um
dia inteiro no CAEP). E vocês, bixes, ajudam a organizar todas essas atividade. É uma semana para
descontrair e aproveitar o nosso espaço.

•

Integrapoli: Existe uma coluna inteira sobre o
Integra nessa edição do Jonal. Mas só para adiantar, o integra é o melhor evento de recepção que
um bixe pode ter, e é claro que o CAEP é o CA
com mais títulos! Não deixe de participar e ajudar
o CAEP a trazer a taça de volta para casa! Participar do Integra como bixe é uma oportunidade
única na sua vida politécnica, não a deixe passar
batida!

Cris e OsniFiguras da Poli
Por Henry Chuang

“Olá,

Bixes.
Nós, Cris e Osni, somos o casal que ajuda o CAEP e estaremos dividindo o mesmo espaço que
vocês, sempre prontos a auxiliar e compartilhar nossas
histórias desses 30 anos de Poli. Conhecemos muito sobre o CAEP e a POLI, então, surgindo qualquer problema ou dúvida, estaremos felizes em ajudar!
Mais um ano, mais uma alegria em receber vocês aqui.
Mesmo que ainda não pareça, vocês vão perceber que o
CAEP é muito mais que um Centro Acadêmico; é uma
família, da qual ficamos muito felizes em fazer parte! Então, não estranhem nossa presença em eventos do CAEP,
pois são bons momentos para curtir com a galera, e nós
adoramos participar de tudo isso!
Sejam bem-vindos,
Osni e Cris”
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Como chegar nos lugares com os
circularesFique por Dentro
Por E
 duardo Anbar e Murilo Moura

6 - Bancos
ingressa na Poli e tudo é uma novi- 7 - Prefeitura e Bandeijão da Prefeitura
dade: novos amigos, novas matérias, 8 - MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia)
são muitas novidades e você quer conhecer tudo. Mas 9 - Museu da Anatomia Humana
como chegar no CEPE? Onde fica o Cinusp? Para você 10 - Museu da Anatomia Veterinária
saber como chegar nos pontos mais interessantes da 11 - Museu Oceanográfico
Cidade Universitária, preparamos um guia de como 12 - Museu de Geociências
chegar a esses lugares com o circular.
13 - Bandeijão da Química e Food Trucks da química
14 - Casa da Cultura Japonesa
0 - Poli Biênio
15 - Museu do Crime da Polícia Civil
1 - CRUSP/Raia
2 - Entrada por trás do CEPE
3 - Museu da Educação e do Brinquedo
4 - Bandeijão Central e a vivência do DCE
5 - Biblioteca Brasiliana

Você
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Bolsas da USPutilidade pública
Por R
 aíssa Toledo

aluno, além, claro, da permanência estudantil. Mas,
conseguiu, entrou na melhor faculda- como eu disse, esse programa só abre inscrições mais
de de engenharia da América Latina! para frente.
Se a sua felicidade deu lugar à preocupação de como
você vai se sustentar na faculdade, calma que essa coluna vai tentar te ajudar um pouco.
• PEEG
Bom, a USP sabe que nem todos os vestibulandos que Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação
passam na faculdade tem condições financeiras de se
Essa é outra modalidade que eu estou apenas
sustentar (ou ser sustentados pela família) nos anos
de graduação. Para ajudar essas pessoas que têm difi- citando para que você saiba que existe. Essa bolsa é
culdades socioeconômicas a permanecer estudando, a dada para estudantes que demonstrem interesse em
ser monitores de uma determinada disciplina. Para
universidade oferece uma série de bolsas.
Antes de tratar das bolsas em si, para deixar você, bixe, isso, o aluno precisa ter um bom desempenho acadêum pouco menos perdido, vou explicar algumas siglas mico de forma geral e uma performance ainda melhor
que estão no cotidiano de quem recebe bolsa na USP: na disciplina escolhida para realizar a monitoria. Somente veteranos podem solicitar esse tipo de bolsa,
pois é preciso ter cursado a disciplina.
• SAS
Superintendência de Assistência Social

Você

Pode não parecer, mas eles são responsáveis
por organizar muitos dos benefícios que temos. São
eles que cuidam de toda a parte social, do bilhete único, da moradia da USP (que vou explicar mais para a
frente), da creche para filhos de professores, funcionários e alunos, dos bandejões etc. A título de informação, caso alguém te mande até lá, a sala deles é perto
do bandejão central.

Agora que você já aprendeu essas siglas que
estão no nosso cotidiano, vamos falar das bolsas propriamente ditas. Inicialmente, das bolsas oferecidas
pela USP que estão com inscrições abertas e que são
destinadas aos alunos da POLI. São elas:
•

Apoio Moradia: vaga gratuita na Moradia Estudantil da USP ou Auxílio-Financeiro no valor
de R$ 400,00/mês por até 24 meses (a depender da
classificação socioeconômica);
OBS: A Moradia Estudantil da USP campus Butantã, mais conhecida como CRUSP, fica dentro
do Campus, próximo ao bandejão central. São
vários apartamentos divididos em blocos, cada
apartamento tem mais de um quarto (podendo ter
até 6 quartos dependendo do bloco), banheiro e
um espaço comum, já a cozinha é compartilhada
no bloco todo (pode ter mais de uma cozinha por
bloco).

•

Auxílio Alimentação: isenção integral no
pagamento de refeições nos Restaurantes Universitários por até 24 meses. Atualmente, o preço
pago por qualquer estudante é de R$ 2,00 isenção
integral no pagamento de refeições nos Restaurantes Universitários por até 24 meses. Atualmente, o
preço pago por qualquer estudante é de R$ 2,00

• PAPFE
Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil
O PAPFE é o programa em que você tem que
se inscrever para receber as bolsas oferecidas pela
USP. Eles são responsáveis pelas bolsas de caráter
exclusivamente socioeconômico, ou seja, se você for
selecionado para receber a bolsa, você não precisará fazer nada “em troca” desse dinheiro, diferente do
PUB e PEEG (que eu vou explicar o que são agora em
seguida).
• PUB
Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Apoio e
Formação de Estudantes de Graduação

Eu estou citando esse programa aqui mais
para você saber que existe, porque essa modalidade
de bolsas só abre inscrição perto do meio do ano. Esse
programa oferece bolsas vinculadas à participação do •
bolsista no desenvolvimento de um projeto proposto
por um professor orientador. A ideia desse programa
é contribuir também para a formação acadêmica do

Auxílio Livros: crédito mensal equivalente a
R$ 150,00 por até 24 meses (prazo máximo) na
Editora da USP. O Auxílio Livros não é creditado
nos meses de férias (Julho e Janeiro).
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As inscrições para concorrer a essas bolsas são
feitas pelo Jupiterweb. É só entrar no Júpiter com seu
número usp e sua senha, ir na opção “Programa de
bolsas” no menu lateral, clicar em PAPFE e em “Inscrição em bolsas e apoios”. Depois disso, basta preencher o formulário socioeconômico e justificativa,
anexar digitalmente os documentos que comprovem a
situação informada no formulário e enviar a inscrição.
Lembrando que o período de inscrição se ENCERRA
no dia 15/03.
Eu aconselho que você não deixe para realizar sua inscrição na última hora!
Além dessas bolsas, existe uma exclusiva para alunos
da Poli:
•

Bolsa AEP - Associação de Engenheiros
Politécnicos: é destinada a alunos do primeiro
e segundo ano de Poli. As bolsas terão duração de
10 meses e serão concedidas mensalmente no valor de R$ 600,00 mensais.
A inscrição para ela ocorre da mesma forma que
para as anteriores (pelo Jupiter), porém o edital
dessa bolsa prevê passos adicionais e o prazo para
a inscrição dela se ENCERRA no dia 13/03.
Importante: o aluno primeiro-anista interessado
em se inscrever deverá comparecer à sede da AEP
para assinar ficha de intenção e apresentar documento que comprove a pontuação obtida no ingresso (Fuvest ou Sisu/Enem).
Outra peculiaridade dessa bolsa é que será designado ao aluno um mentor voluntário da AEP.
Além disso, o bolsista deverá colaborar com atividades internas a Associação dedicando até 8 horas
mensais para a AEP.
Se você se interessou, vale ler o edital completo:
http://www.politecnicos.org.br/bolsas-de-estudo/

A última bolsa que eu vou escrever sobre é do Instituto Semear. Essa bolsa não é da USP, nem de
nenhuma entidade associada à nossa universidade.
Ela é destinada a alunos do primeiro ou segundo ano,
que tenham estudado em escola pública (ou particular com bolsa integral) nos últimos 5 anos escolares.
ATENÇÃO, a inscrição se encerra dia 26/02.
Para mais informações, acesse o site: isemear.org.br
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CAEA Boa?
Por Rafael Briant

Já

ouviu falar do CAEA? O Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental,
também conhecido como CAEA, é o centrinho responsável pelo curso de Engenharia Ambiental da
Poli. Fundado em 2016, o CAEA é o Centro Acadêmico mais recente a ser criado, mas, mesmo sendo
reconhecido como um centrinho, o CAEA ainda
não tem um espaço físico! No entanto, os alunos da
Engenharia Ambiental que fazem parte da gestão
ainda mantém seu funcionamento, desenvolvendo
projetos, auxiliando os outros alunos do curso e
lutando para que um dia consiga um espaço para
suas atividades!
Você sabia que o CAEA também tem um jornal?
O "CAEA boa?", que apesar de pouco tempo desde sua criação, já apresenta 13 edições disponíveis
para a leitura a quem se interessar. É através dele
que os alunos da Engenharia Ambiental expressam
seus pensamentos e ideias. Ao longo de suas edições é possível encontrar desde poemas até desenhos e obras de arte, nele também se encontram
colunas e pequenos textos relacionados à temática do meio ambiente e da Engenharia Ambiental,
além de diversos temas que afetam os estudantes da
Poli. Se você se interessa por esses assuntos e muitos outros não deixe de conferir o "CAEA boa?", a
participação de todos é muito bem vinda e sempre
incentivada!

IntegraPoliVocê Sabia?
Por Eduardo Anbar e Vitor Eike

Desde

1981, em todo começo de ano
acontece, na Poli, uma tradicional
competição chamada IntegraPoli. Como o próprio
nome diz, o objetivo principal desse evento é integrar
e fazer com que pessoas de diferentes anos e diferentes
engenharias façam amizades. Mas o que é essa competição e por que alguns veteranos falam tanto dela com
tanta empolgação?
O Integra é uma competição disputada pelos 8
centros acadêmicos da Poli em São Paulo. Organizado
por uma Comissão Organizadora (CO), que costuma
contar com alunos mais velhos, a competição conta
hoje com 4 partes principais: a Lista, o Caça ao Tesouro, a Semana do Integra e a Lista Social.

Para saber de tudo, fale com alguém da gestão do CAEP 2020 que estaremos muito dispostos a
te falar como você pode ajudar o seu centrinho a se
dar bem nessa parte tão importante do Integra e que
impacta a vida de tantas pessoas!

A Lista Social
Desde 2018, o Integra começa com a liberação da Lista Social. Nessa lista, existem várias tarefas
cujo objetivo é ajudar o próximo, como arrecadações
de roupas e alimentos e campanhas para conscientizar a população sobre algum tema. Assim, os centros
acadêmicos participantes incentivam essas boas ações
e ganham pontos por elas, sendo motivados por pontos extras para quem fizer melhor o que foi pedido na
lista e, é claro, ajudar o máximo de pessoas possível.
Ano passado, os competidores conseguiram
doar juntos mais de 700 kgs de alimentos, mais de
mil peças de roupas, entre inúmeras outras doações.
O CAEP, além das arrecadações, realizou ações para
limpeza da Praça do Sol e do Parque da Juventude,
visitou e pintou muros do Lar Ternura (de acolhimento a deficientes intelectuais), conseguiu arrecadar 37
bilhetes de metrô (mais de 150 reais) para refugiados
e muito mais!
Para ver um pouco do que foi feito pelo CAEP,
acesse o vídeo com um compilado das ações nesse
link: encurtador.com.br/hGNTW

A Lista
Assim que se encerra a parte social, começa a
lista tradicional. Ela conta com em torno de 80 itens
e é, basicamente, uma lista de tarefas a serem cumpridas em determinado prazo. Os itens podem variar
desde encontrar ou criar objetos, gravar vídeos, desvendar enigmas, realizar provas, montar fantasias, até
contactar celebridades para vestir a bata do CA. O dia
da divulgação da lista, que esse ano vai ser 01/03, é
um dia muito emocionante. Tradicionalmente, nós
nos reunimos no CAEP esperando que a lista saia. É
um dia em que cola bastante gente até velhos que já
estão quase formados, e você, bixe, está super convidado a participar desse dia com a gente.
A Semana do Integra

Um pouco depois que sai a lista, começa no
fim de uma quinta-feira ou no começo da sexta a Semana do Integra. Nesta semana, acontecem várias
E se você se sentiu motivado a fazer parte disso, aqui loucuras que, muitas vezes, você não imaginou que
vão alguns itens que o CAEP está arrecadando esse veria dentro da faculdade. No último ano, a semana
teve início com o Teatro, que aconteceu depois das
ano:
aulas da tarde de quinta. Nessa prova, a CO define um
• Livros da lista da FUVEST 2020
tema sobre o qual os CAs devem montar e atuar uma
• Alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar
• Peças de roupas em bom estado (exceto roupas peça teatral, geralmente com muito humor. O tema
desse ano já está definido: "E se...". Se você gosta de
íntimas)
atuar ou se interessa por teatro, você está convidado a
E muito mais!
participar do nosso teatro; é só falar com alguém da
gestão 2020 e nós te daremos mais informações.
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No dia seguinte, acontece a Dança. Essa também é uma prova em que a CO define um tema (o
desse ano é "brasilidades") e os centros acadêmicos
precisam montar e performar uma coreografia. A
apresentação acontece, é claro, depois de muitos ensaios e costuma ser bem divertida de assistir. Os CAs
costumam se dedicar bastante a essas duas provas,
disputando com afinco os primeiros lugares, pois as
elas têm uma pontuação muito alta.

uma moto presa a um disco grande. E, todo ano, tem
uma prova bem divertida e que você eventualmente
vai poder ajudar o CAEP a ganhar!
Após essas surpresas e a galera fantasiada, na
quinta-feira, acontece a entrega da lista. Muita gente
vai pra Poli acompanhar a apuração, torcer pelo seu
centrinho, assistir os melhores vídeos e ver quem ganhou os pontos extras de cada item da lista.
Na sexta, então, acontecem as provas super
tradicionais do Integra como quem bebe mais rápido.
Também é nesse dia que os pontos finais são apurados, e um CA se sagra o grande campeão do Integra.
O Caça

À meia noite dessa mesma sexta, começa o
caça ao tesouro, que será explicado melhor mais pra
frente e é uma experiência muito legal pra quem curte
enigmas e pistas bem desafiadoras que vão te fazer conhecer a Cidade Universitária toda. Após passar o fim
de semana procurando pistas, chega a segunda-feira e
as pessoas escolhidas para usar fantasias, agora, tem
que passar uma semana inteira vestido de Voldemort,
gênio do Aladim, Pennywise, ou qualquer outra coisa que a CO pedir! É bem engraçado como algumas
pessoas ficam muito parecidas com o personagem em
questão e é muito divertido ver a galera fantasiada a
semana inteira.
Além disso, ao longo da semana acontecem
algumas Provas surpresas que, muitas vezes, podem
te encantar e te interessar! Já teve ano em que rolou
campeonato de paintball, outro ano rolou o “globo da
morte”, em que alguém tinha que dar 3 loopings em
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Depois de três semanas de correria com a lista,
começa O Caça (esse ano, na madrugada entre os dias
13 e 14 de março). É um caça ao tesouro incessante
pela USP! São umas 100 horas ininterruptas, comendo e dormindo no CAEP, virando noites, conhecendo
velhos já formados na Poli que voltam ao CAEP só
pelo caça, enfim, é a melhor época do ano. É quase
impossível descrever as pistas que os CAs recebem,
mas, basicamente, são enigmas muito difíceis que fazem referência geralmente a algum lugar de dentro da
USP. Pode parecer loucura, e é, mas apesar do cansaço, quando se acha uma pista nova, o CAEP inteiro
consegue ânimo, não se sabe de onde, para seguir em
frente e achar o tesouro. E o que é o tesouro? Bebida e
muitos pontos importantes para a competição.

Introdução à
culinária ICAEPanela
Por Marina Mesquita

Entrar

na faculdade é uma sensação
incrível: a alegria, o alívio, o
nervosismo… Sabemos que é um período de muita
mudança, especialmente para aqueles se mudam e
passam a morar sozinhos, ou para aqueles que querem abraçar o mundo da faculdade e estão sempre na
correria. Nesse furacão de novidades, é muito comum
acabar deixando o nosso corpo de lado, nos preocupando menos com o que comemos e com o tempo que
reservamos para nós mesmos. Por esse motivo, muitos calouros acabam virando dependentes dos apps de
delivery de comida tão presentes em São Paulo. Com
isso em mente, o CAEPanela dessa edição especial
para os bixes vem para apresentar uma opção mais
sustentável e econômica: cozinhar.
Sim, pode parecer assustador para quem nunca nem se aventurou a fazer um arroz, mas é muito
mais fácil do que parece. Para te ajudar nessa nova
empreitada, uma ótima sugestão é assistir aos vídeos
do Mohamad Hindi. Trata-se de um canal super bacana no youtube, com receitas de todos os tipos, desde
as mais elaboradas até receitas de dia a dia de forma
simples, rápida e dinâmica. Recomendamos especialmente o quadro “Cozinha Básica”, com diversos vídeos super curtinhos ( de 5 a 15 min) e extremamente
úteis.
Nesse quadro, Mohamad ensina a cozinhar
massas, carnes, guarnições, doces, acompanhamentos…. TUDO o que você precisa para preparar delícias na sua cozinha. Lembrando que ninguém nasce
sabendo cozinhar, mas é tentando que você descobre
se curte e, mesmo se não curtir, todo mundo é capaz
de fritar um ovinho para fugir do miojo de vez em
quando.

https://www.youtube.com/channel/UC92stP3p40WmY-6-8X14zbQ

Representação
Discente na Escola
PolitécnicaCAEPinforma
Por Pedro Pereira

Ao

entrar na universidade, os ingressantes recebem uma grande quantidade de informações em um período muito curto de tempo. Algumas
são bem importantes, não só nesse início de jornada,
mas também ao longo da graduação, como a representação discente na universidade.
Pode parecer muito conteúdo, mas é extremamente
importante que essas informações sejam bem compreendidas pelos alunos, uma vez que só através da
representação discente é possível fazer melhorias no
curso e também resolver certos problemas acadêmicos.
Nesse contexto, o Centro Acadêmico de Engenharia
de Produção (CAEP) se encontra aberto para ajudar
os estudantes. Caso um integrante da gestão do CAEP
não consiga resolver uma questão, tenha certeza que
ele irá repassar o problema para quem saiba.
Representante de Classe (RC):
Responsável por representar os alunos da classe perante o professor e a Coordenação do Ciclo Básico (CCB). Ajuda a resolver problemas referentes a
datas de provas, reposição de aulas, revisão de nota e
afins, além de fornecer aos professores um feedback
semestral, elaborado pelos alunos da classe. Ademais,
possuem reuniões com os coordenadores das disciplinas e com outros RC’s, para discutir os resultados
dos feedbacks e chegar em soluções consensuais sobre
como minimizar os problemas levantados.
Diretor Acadêmico:
No caso do CAEP, são pessoas da gestão (terceiro ano) responsáveis por organizar a Semana da
Engenharia de Produção (SEGEP), bem como palestras, cursos (como de Consultoria e Excel), rodas de
conversa, e visitas técnicas a empresas de São Paulo. O
intuito dessas atividade é complementar a formação
pessoal, acadêmica e profissional dos alunos.
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acadêmico dos alunos, análise e resolução de problemas com matérias. Além disso, a CoC é responsável
É qualquer representante dos alunos em um por garantir as ementas (relação de disciplinas que o
órgão colegiado, composto por representantes do- curso possui) e elaborar a grade horário dos alunos de
centes (professores) e discentes (alunos), o qual tem todas as turmas.
por função discutir determinados assuntos, cuidar de
programas e acompanhar certas pautas que podem Congregação da Poli:
abranger desde o departamento de uma engenharia,
Responsável por aprovar o regimento da Uniaté a Escola Politécnica toda. O RD presente em um
órgão colegiado é responsável por levar as demandas dade e dos Departamentos e suas modificações, proe opiniões dos alunos nas reuniões, e defender ações por estrutura curricular, propor a criação/extinção de
que sejam benéficas e de interesse para os alunos que Departamentos, aprovar a abertura de concursos para
carreira docente, propor a criação de carreiras docenele representa.
Os órgãos colegiados que abordam pautas re- tes, participar do colégio eleitoral para a escolha de
ferentes à toda Escola são: Comissão de Graduação, Diretor e Vice-Diretor, deliberar sobre aplicação de
Conselho Técnico-Administrativo, Comissão de Bi- desligamento de membros do corpo discente e docenbliotecas, Comissão de Cultura e Extensão e a Con- te, deliberar sobre a impugnação de atos da Diretora
gregação da Poli. Cada um deles possui RD’s titulares e sobre o estabelecimento de convênios específicos
e suplentes, eleitos pelos alunos todo ano, os quais são para criação de programas de pós-graduação intevinculados ao Grêmio Politécnico. Além disso, os cur- rinstitucionais, de programas internacionais ou para
sos têm RD’s específicos, os quais representam seus procedimentos visando à dupla-titulação entre a USP
alunos na Comissão Organizadora do Curso (CoC) e e instituições estrangeiras.
no Conselho do Departamento.
Atualmente, os RD’s da Engenharia de Pro- Conselho do Departamento:
dução são: Pedro Pereira Braga (Secretário-Geral do
Assim como a CoC, é específico para cada enCAEP em 2020) e Maria Clara Chinen de Oliveira.
São eles os responsáveis por tirar suas dúvidas buro- genharia. Ele é responsável por cuidar de toda parte
cráticas acadêmicas e auxiliá-los no que for necessá- interna e administrativa dos departamentos: infrario, como questões de matrícula, requerimentos, arti- estrutura do prédio, funcionários, carga horária de
professores, abertura de turmas, grade de disciplinas,
gos, estágios, intercâmbios, grade, etc.
contas do departamento, etc.
Comissão de Graduação (CG):
Conselho Técnico-Administrativo:
Órgão colegiado que cuida da graduação
O CTA é composto pela diretora e pelo viceda Poli. É o órgão máximo de decisão em qualquer
questão acadêmica, como estrutura curricular (EC), -diretor da Poli, pelos chefes de Departamento, pelo
jubilamento de alunos, requerimentos e afins. A CG representante do corpo discente e pelos servidores. É
também define as diretrizes para que as CoCs possam responsável por aprovar o orçamento da Poli, opinar
sobre a criação, modificação e extinção de departatomar decisões específicas em cada curso.
mentos, propor a criação de cargos e funções docentes
Comissão Organizadora do Curso (CoC): e deliberar sobre a contratação, realocação, dispensa e
afastamento de docentes e servidores.
Órgão colegiado específico de cada curso, ou
seja, cada engenharia tem sua própria CoC, enquan- Comissão de Bibliotecas:
to há apenas uma CG para toda Poli. Nelas, ocorre
A Comissão de Biblioteca promove a integraa decisão sobre o deferimento de requerimentos de
disciplinas do curso, assinatura de estágio, discussão ção da Divisão de Biblioteca às atividades acadêmicas
sobre o andamento da graduação, acompanhamento da Escola Politécnica, responde pela seleção do acerRepresentante Discente (RD):
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vo, auxilia na classificação das obras da especialidade,
quando necessário, além de coordenar e acompanhar
a execução de projetos especiais para ampliação do
acervo e modernização da infraestrutura das bibliotecas.
Esse órgão colegiado é composto por professores representantes dos departamentos da Escola,
representantes discentes e da diretoria da Divisão de
Biblioteca. O presidente da Comissão é indicado pela
diretora da Poli.
Comissão de Cultura e Extensão:
É composta por um representante de cada
Departamento, eleito pelo respectivo Conselho entre
seus docentes, e pela representação discente, eleita
proporcionalmente entre os alunos de graduação e
pós-graduação, não-docentes da Universidade, correspondente a dez por cento do total de docentes da
Comissão - regra válida aos demais órgãos colegiados.
Compete à Comissão: propor, acompanhar e analisar
a execução dos programas, dialogar com os Departamentos de forma a conectar os diversos programas,
estabelecer normas e diretrizes, apoiar programas desenvolvidos pelos alunos da graduação e pós, assim
como analisar e encaminhar para aprovação os contratos e convênios relacionados a atividades de cultura
e extensão universitária.

Sex
educationSérie da Vez
Por Luciana Lima, Bruno Costa e Júlia Oliveira

C

lassificada como uma das séries mais necessárias, Sex Education estreou em Janeiro
de 2019 anunciando mais do que dramas adolescentes e cenas de sexo. A trama que prometia
ser informativa, fez mais do que isso, tratou de
preconceitos e temas delicados, como aborto,
homofobia, DSTs e muito mais. Tudo isso em
2 temporadas já lançadas, totalizando 16 episódios. A terceira temporada já está oficialmente
confirmada!
Os temas tratados na série podem ser percebidos
em todos os personagens e, apesar de retratar
adolescentes no ensino médio, e por vezes parecer mais infantil, se engana quem pensa que não
vai se identificar com muito do que eles passam.
Otis, é filho de uma sexóloga e mesmo assim se
utiliza da internet para sanar suas dúvidas e a
as dos outros também. A falta de comunicação
entre mãe e filho acontece em outras famílias na
série, que dá boas dicas de como contornar esse
tipo de situação.
Os personagens da série retratam diferentes situações que muitos jovens passam. Eric, melhor
amigo de Otis, representa o drama vivido pela
comunidade LGBT+ e Maeve a dificuldade de
crescer sem uma família estruturada e pobre,
são apenas alguns exemplos dos problemas tratados ao longo dos episódios.
Durante a primeira temporada, a história é muito centrada no Otis, personagem principal da
série, e apresenta diferentes problemas da vida
sexual das pessoas em cada episódio. Já na temporada seguinte, o protagonismo de Otis é deixado mais de lado para desenvolver mais cada
um dos demais personagens e seus próprios
problemas, e tratando de assuntos considerados
tabus ainda na sociedade.
É, com certeza, uma série que vale a pena dar
uma olhada. Sua pegada leve e tranquila, que a
faz bem gostosa de assistir, não desvia da importância dos temas que retrata, mantendo a presença de cenas e falas impactantes. Todos
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tem seus medos e suas dúvidas, e não há uma
série que retrata isso de melhor forma.
Uma série como essa tem boas curiosidades,
algumas delas são: que a Netflix contratou uma
coordenadora de intimidade - Ita O’Brien - para
deixar o elenco mais confortável na produção
das cenas de sexos, isto teve bastante influência
do movimento #MeToo onde atrizes denunciaram casos de assédio sexual nas produções. E
Sex Education tem inspiração em muitos filmes
clássicos dos anos 80, segundo os produtores; a
personagem Maeve, por exemplo, foi inspirada
em outro - John Bender - de Clube dos Cinco.

Panorama geral
do intercâmbio na
poliDiário do Intercambista
Por Pedro Costa

Entrar

rica do Sul, Europa e Ásia, divididas em dois programas: o Aproveitamento de Estudos (AE) e o Duplo
Diploma (DD).
Aproveitamento de Estudos (AE): O Aproveitamento de Estudos é o programa de duração mais
curta oferecido pela Poli. Podendo se estender de 6
meses até 1 ano, nele o aluno pode cursar quaisquer
disciplinas que façam parte do acordo entre as faculdades, desde que sejam aprovadas pelo coordenador
do seu curso. Por causa dessa maior liberdade, essas
disciplinas acabam por entrar no histórico escolar do
aluno, na grande maioria das vezes, como optativas
livres, não sendo equivalentes às suas disciplinas obrigatórias. Dessa forma, o AE acaba por “atrasar” a graduação do aluno em 1 ano, sendo que o mesmo, quando voltar do seu período de intercâmbio, retornará
para o mesmo semestre em que partiu para o exterior.
Esta modalidade de intercâmbio está disponível para
alunos a partir do 4º ano, sendo que o processo seletivo começa em fevereiro, com a liberação do Edital, e o
programa em si em agosto, quando o aluno parte para
o país da IES selecionada.
Duplo Diploma (DD): A outra modalidade de
intercâmbio oferecido pela Poli é o Duplo Diploma.
Como o próprio nome já diz, o aluno aprovado neste
programa tem a possibilidade de adquirir dois diplomas, o da Poli e o da IES parceira, o que pode ser um
diferencial para quem deseja trabalhar fora do Brasil.
Com duração um pouco maior, em média de dois
anos (que podem ser espremidos em 1 ano e meio ou
estendidos para 3 anos), o aluno deverá cursar uma
grade estipulada pela faculdade do exterior, com disciplinas pré definidas. Ao final do programa, o aluno
deverá retornar para o Brasil a fim de concluir seus estudos na Poli e receber os dois diplomas; geralmente,
o aluno parte para o exterior depois de concluir o 7º
semestre, passa 2 anos na universidade parceira e faz
um último semestre na Poli antes de se formar. O DD
está disponível para alunos do 3º ano, com exceção
de algumas universidades francesas, como a École Politechnique, cujo processo é direcionado para alunos
do 2º ano. Ambos acontecem no 2 semestre de seus
respectivos anos.

na Escola Politécnica pode significar muito mais do que apenas estudar na melhor universidade da América Latina. Além da sua formação acadêmica, a Poli abre
diversas portas para seus alunos as quais valem a pena
pesquisar e se informar sobre. No meio de inúmeras
entidades, como Centros Acadêmicos, e modalidades
esportivas, iniciação científica e grupos de extensão,
a porta do Intercâmbio muitas vezes é a que requer
maior preparação e dedicação do aluno para poder
ser, efetivamente, aberta.
Devido à vários acordos com universidades
estrangeiras, ou instituições de ensino superior (IES)
Além de entender as diferenças entre os dois
como a Poli gosta de chamá-las, nossa faculdade oferece diversas vagas de intercâmbio em países da Amé- programas oferecidos, o aluno que deseja realizar um
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intercâmbio deve, também, se preparar para o processo seletivo dentro da Poli. Ambos os processos do AE
e do DD são muito parecidos, para não dizer idênticos, e possuem, além da inscrição, 2 etapas: uma eliminatória e outra classificatória.
O processo tem início com o envio por e-mail,
por parte da CRint, a secretária de serviços internacionais da Poli, do edital do programa de intercâmbio.
O edital do processo nada mais é que um arquivo contendo todas as informações pertinentes a ele, desde
regras à documentos necessários para efetuar a inscrição, além da lista de IES parceiras que ofereceram
vagas para intercambistas politécnicos. A partir deste
momento, cabe ao aluno pesquisar a fundo as faculdades parceiras a fim de se informar sobre disciplinas,
grade horária e quaisquer outras informações que ele
julgue relevante. Nesse momento, além de gastar um
bom tempo navegando nos sites das IES (algumas
informações são difíceis de encontrar), vale muito a
pena procurar e conversar com veteranos que já foram para as faculdades interessadas, pois eles podem
ajudar no processo de escolha e contar experiências
pessoais sobre a vida na universidade e na cidade em
que ela está. Além disso, muitas das IES parceiras possuem departamentos de relações internacionais muito
atenciosos que podem ajudar a tirar dúvidas pontuais
sobre as mesmas.
Para a inscrição no processo o aluno deverá
submeter uma série de documentos, entre eles um
curriculum vitae, um plano profissional, informações
sobre iniciação científica e certificado de língua, além
de elencar, em ordem de preferência, até 5 IES conveniadas como opções de intercâmbio (parecido com a
ordem de preferência dos cursos da Poli na Fuvest).
Em seu curriculum, deve constar todas as atividades
curriculares e extracurriculares realizadas, inclusive
aquelas consideradas “menos importantes”. Este curriculum diferencia-se daquele construído para a procura de emprego, que deve ser conciso e direto, por
ser mais completo; este deve realmente ser um resumo das atividades desenvolvidas ao longo de toda sua
vida.
O plano profissional é um texto no qual o aluno deve mostrar suas motivações para realizar o intercâmbio e, ao mesmo tempo, explicar os motivos pelos
quais ele elencou as IES. Neste documento, ele deve
saber “se vender bem”, além de conseguir explicar o
que o torna especial e único para as vagas que esco-

lheu. Nele o aluno deverá ser capaz de reunir informações específicas das universidades escolhidas, assim
como suas respectivas cidades e países, e conectá-las
com motivos que o levem a ser especial e único para
as vagas aplicadas. Relação de disciplinas e o porquê
de querer cursá-las, afinidade com cultura, capacidade de comunicar-se na língua estrangeira e capacidade
de manter-se economicamente no período de estudo
são informações importantes de serem mencionadas.
A questão da condição financeira para se
manter fora do Brasil, infelizmente, ainda mantém o
processo de intercâmbio desigual dentro da Poli. Ainda existem algumas (poucas) bolsas de estudos que
são divulgadas nos e-mails USP, como as da AUCANI
(Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional
e Internacional) ou de empresas privadas, que tem
como critério de seleção, principalmente, o histórico de notas. Dessa forma, não é recomendado que os
alunos contem com elas para cobrir seus custos. Com
isso, alguns alunos em intercâmbio têm procurado
empregos, tanto estágios remunerados quanto empregos no setor de serviços (como garçons, por exemplo)
para ajudar nos custos de vida da viagem.
As informações sobre iniciação científica e o
certificado de língua são diferenciais adicionais no
processo, não sendo obrigatórios para inscrição do
aluno no mesmo (entretanto, algumas faculdades pedem um certificado de língua para aceitar a matrícula
do aluno e o mesmo deve ser capaz de fornecê-lo até
uma data limite, posterior ao processo da Poli).
Após a inscrição no processo, tem-se a primeira fase eliminatória. Nesta fase, além dos documentos acima mencionados, a média Poli do aluno é
levada em consideração. Para tanto, o processo conta com um algoritmo (não divulgado), no qual uma
série de fatores são analisados. Entre estes fatores foi
divulgado que número de DPs pegas, número de DPs
já aprovadas, média de aprovação das DPs, e média
geral Poli são levados em consideração. Além disso,
é feita uma normalização entre cursos da Poli a fim
de que engenharias com médias tidas mais altas não
tenham vantagem sobre engenharias com médias conhecidas mais baixas. Mesmo não sabendo ao certo os
critérios de seleção desta fase, pode-se dizer que existe um critério não escrito: apenas alunos ranqueados
nos primeiros dois terços de suas respectivas salas são
aprovados (pode-se acompanhar seu ranking de sala
na aba “Histórico Escolar” do Jupiterweb).
22

Após a aprovação na primeira fase, o aluno é
convidado à uma entrevista, em português, com professores da Poli que cuidam do processo. Esta entrevista é muito baseada no seu plano profissional e os
professores procuram uma explicação pessoal pela
escolha de suas IES e seus ranqueamentos, aptidão
linguística para acompanhar as aulas e morar no país
destinado, e condição financeira para conseguir se
manter no período de intercâmbio. Aqui as dicas seguem o mesmo padrão das dadas para a construção
do plano profissional, procurando ter coerência nas
explicações dadas e mostrando empolgação com a
possibilidade do intercâmbio.
Após a entrevista, os alunos são ranqueados
levando em conta a mesma e todas as outras participações no processo, tanto os documentos enviados na
inscrição quanto o algoritmo do histórico de notas. A
partir deste ranqueamento, os alunos são direcionados para as vagas nas IES conforme os seus próprios
rankings e a disponibilidade de vaga das mesmas.
Além dessa matéria do jornal, é indicado para
o aluno que pensa em fazer intercâmbio buscar mais
informações, acompanhando de perto o Escritório
Politécnico Internacional e o iPoli, grupo estudantil
da Poli que promove troca de experiências entre politécnicos e estrangeiros. O mesmo grupo é responsável
pela organização da Semana Internacional da Poli, semana temática na qual são realizadas palestras informativas sobre os programas de intercâmbio.
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De qualquer forma, lembre-se de se dedicar a
Poli, afinal as notas fazem parte do processo seletivo
do intercâmbio, mas não se esqueça de aproveitar e
viver a Poli também. Experiências extracurriculares,
como grupos de extensão e iniciação científica, possuem peso dentro do processo, fora todos os outros
benefícios que elas são capazes de oferecer. Que vocês
consigam abrir todas as portas que desejem. Boa sorte!
OBSERVAÇÃO: Caso queira mais informações sobre sobre intercâmbio e afins, fique ligado no Escritório Politécnico Internacional (iPoli). Através do site e da página do
facebook deles você fica por dentro do que é importante
sobre o assunto. Fique atento, também, ao seu email institucional. A Escola Politécnica envia emails sempre que os
editais são abertos e novas oportunidades aparecem.

Melhor Centrinho,
Melhores PaisJoguinho
Por Luciana Lima

P

ara números iguais, letras iguais, nas casas em destaque você encontrará o nome dos pais do CAEP.

24

Vigésima edição
18 de fevereiro de 2020
Centro Acadêmico da Engenharia de Produção
Escola Politécnica - USP

Design por Marcela Okuyama
Diagramação por Raíssa Toledo
Direção por Bruna Soares
Revisão por Raíssa Toledo, Eduardo Anbar, Murilo Moura, João Victor
Bernardo, Henry Chuang.

