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EDITORIAL

Boas-vindas dos diretores
Olá, Bixetes e Bixos!

Sejam bem-vindos à Poli e, especialmente, ao CAM!
Antes de tudo, gostaria de me
apresentar: meu nome é Renato
Miyaji, estou cursando o 3º ano
de Engenharia Mecânica e serei
um dos diretores do jornal “O
Corvo” neste ano. Aceitei com
muito prazer fazer parte desse
projeto, porque Engenharia não
é o meu único interesse: minha
história com o Jornalismo começou muito antes.
Desde cedo, sempre fui apaixonado por esportes, principalmente por futebol e tênis. Ao
longo dos anos, na escola, fui
desenvolvendo uma paixão pela
escrita. 		
Bem vindos a Poli!
Meu nome é Matheus Oliveira (ou Matheus José rs), assim
como o Renato, faço Engenharia
Mecânica, e estou no terceiro
ano. Com grande alegria serei
um dos Diretores do nosso Jornal: O Corvo, agora em 2019,
além de fazer parte da gestão
do CAM. Então, qualquer coisa
podem contar comigo, com o
resto da gestão ou qualquer veterano ou amigo seu. Com certeza, estaremos todos prontos
para te ajudar.
Parei na engenharia porque
gosto de ter uma visão holística das coisas, ou seja, gostar de
ser pato, nadar, voar e andar e
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Juntando esses dois interesses,
ainda no Ensino Médio, comecei
a escrever para um portal de Jornalismo Esportivo. Durante três
anos, acumulei experiências maravilhosas com entrevistas, matérias e coberturas, sendo a mais
memorável delas a cobertura dos
Jogos Olímpicos do Rio em 2016.
No entanto, quando chegou o
momento de decidir qual carreira seguir, escolhi a Engenharia.
Por isso, agradeço imensamente ao CAM por ter me convidado para realizar esse projeto.
Espero conseguir usar o máximo
do que aprendi para fazer o jornal crescer e se tornar cada vez
melhor, além de, claro, fazer da
redação um lugar gostoso e produtivo.

não fazer nada direito. Brincadeiras a parte, apesar de todo
sofrimento, está sendo um curso maravilhoso. Atualmente, me
envolvo com a parte de design
e inovação da engenharia, além
de ter uma quedinha por computação. Vale lembrar: sofrimento
forma caráter. Bons engenheiros
não nascem sem trabalho árduo,
alegria e muito amor pela profissão.
Participei da equipe editorial
d’O Politécnico em 2018. Agora,
eu e o Renato estaremos cuidando da administração deste
projeto, convidamos a todos a
virem escrever uns textos, seja
ele de humor, de mecanismos,

Aos que ingressam na Poli
neste ano, gostaria de deixar
um conselho: no começo das
aulas, vocês serão convidados
para participar de diversas
atividades. Recomendo não
deixar de escolher pelo menos uma - mesmo que não seja
relacionada ao CAM. Qualquer
que seja, ela te fará sentir o
que é a vida universitária e
essa é uma oportunidade que
você não pode desperdiçar!
Por fim, convido todos a participarem do “Corvo”!
Renato Miyaji
Engenharia Mecânica, 3º ano

programação, filosofia, cultura, social ou qualquer outro gênero. Não sabe escrever bem?
Não importa, tentando que se
aprende, coloque sua imaginação para fluir e faça parte da
história do CAM! A princípio teremos 4 edições d’O Corvo este
ano e todas serão incríveis !
Deixarei meu conselho também: Divirtam-se! Serão anos
intensos e maravilhosos, mantenham a motivação.
Matheus Oliveira
Engenharia Mecânica, 3º ano

Carta Presidencial
Queridos bixos e bixetes, espero que no momento em que você
esteja lendo isso, eu já tenha
matado a vontade de conhecer
todos vocês! Nós do CAM estamos
aqui para ajudar a tornar a sua
jornada a melhor possível! Seja
oferecendo a vocês ajuda com algumas matérias terríveis que vem
pela frente, seja com projetos
acadêmicos que trazem diversas
empresas para falar sobre engenharia. Ou ainda, oferecendo um
espaço para vocês relaxarem ou
conversarem com a galera depois
de um dia maçante de aulas ou
até para vocês jogarem pebolim,
ping-pong e o NOSSO Playstation
4.
Não vou roubar a palavra de textos que vocês terão mais adiante,
vamos focar no time de pessoas
que formam o CAM. Nosso centro acadêmico possui diversos
projetos durante o ano, que são
tocados por sua gestão, que é formada por muitas pessoas prontas
para te ajudar com o que preci-

sar. Lembra daquela pessoa que
te adicionou no Facebook e te
chamou pra conversar e te colocar em grupos logo depois da lista
de aprovados sair? Ou aquela que
sempre está respondendo mensagens e tirando duvidas no grupo
da sua sala? Então, esse serzinho
faz parte do CAM e durante todo o
ano de 2019 (e talvez até depois)
estará organizando e participando de diversas atividades e projetos para vocês!

Brasil inteiro, e até mesmo construir um guindaste hidráulico de
brinquedo com crianças! Depois
de 2 anos participando de tudo
que foi possível pelo CAM, agora
não consigo imaginar a Poli sem
ele! Então deixem a timidez de
lado e podem tanto me chamar
quanto chamar qualquer outro
membro da gestão caso tenha ficado interessado por algum projeto. Garanto que você será muito bem recebido.

Mas só as pessoas da gestão organizam esses eventos? Não! Todos os alunos podem participar e
ajudar a organizar algum projeto
pelo CAM, e isso inclui vocês bixos
e bixetes! Nós ficaremos muito felizes com a participação de vocês
em nossas reuniões e atividades!

Sejam muito bem vindos a Poli
e…

Os eventos do CAM são muito
bons para se terem novas experiências, como conversar com uma
empresa multinacional de engenharia, aprender a organizar um
campeonato de carrinhos de rolimã, o qual tem competidores do

Engenharia Mecatrônica, 3° ano

VAMO CAM!!!
Batata (Henrico Angelo Orsi)
Presidente - Gestão 2019

CAM

O que é o CAM?

Bom, bixos e bixetes, aqui vai
um breve introdução ao centrinho
mais embaçado da Poli, no qual
vocês passarão grande parte do
tempo de sua graduação.
Primeiramente, CAM representa Centro Acadêmico Mecânica e
Mecatrônica, mas o que é esse tal
de centro acadêmico? Pra começar, a Poli é dividida em 9 Centros Acadêmicos que representam
uma ou mais engenharias (nosso
caso), e esses centros têm como
função auxiliar os alunos das engenharias durante a sua graduação. Por exemplo, os centrinhos
realizam semanas acadêmicas, a
nossa é a SEMOV, eventos , festas;
e ajudam os seus alunos com pro-

blemas tanto acadêmicos quanto
de cansaço da Poli durante todos
os seus 5 (ou 6,7,..) anos na faculdade. E todos os centrinhos tem
uma gestão responsável por proporcionar isso aos alunos (olhem
o nosso carômetro!).
A maioria desses centros tem espaço físico (todos menos o CAEA),
e lá no CAM vocês poderão fugir
um pouco da Poli, dormir o dia inteiro, jogar um Play 4, truco, comer, beber; enquanto a sua aula
de Física está bem emocionante.
Ou até mesmo realizar projetos,
trabalhos e virar estudando pra
uma prova complicada com a turma (Mecatrônica e Mecânica não
são coxas como a Produção rs).

Agora que vocês tem uma noção
melhorzinha, vamos falar do CAM
mesmo, que é o centrinho que vocês vão aprender a amar.Inspirado num dos nosso vídeos do Integrapoli (gincana monstra, em que
o CAM deita todo ano. Relaxem,
vocês vão entender melhor mais
pra frente..) vou explicar como
surgiu tudo isso.
Em meados dos anos 50 surgiram
duas instituições, a AEM (Associação de Engenharia Mecânica) e
o CEP (Centro de Engenharia de
Produção). A AEM cansada da péssima qualidade de seu café e visto
as grandes habilidades baristas do
CEP, propôs uma fusão, na qual a
AEM propunha ensinar o que era
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engenharia de verdade. Assim,
em 1960 fundou-se o CPM (Centro
de Produção Mecânica).
A parceria se esgotou em 1987,
quando a Brastemp lançou no
mercado a famosa máquina de
café. Com isso, os alunos da produção se tornaram dispensáveis,
e os alunos da mecânica não viam
mais sentido em manter a parceria. Assim, foi fundado o CAM
(Centro de Engenharia Mecânica)
e o CAEP(Centro Acadêmico de
Engenharia de Produção), onde
basicamente até hoje ficamos focados na parte de engenharia e
eles no Nescafé.
É importante ressaltar que o nosso
CA possui algumas características
vitais que o torna um centrinho tão
diferenciado dos outros.
O CAM possui veteranos com altos
anos de poli, o que agrega muita
experiência ao centro acadêmico,

além disso,
na vivência
do CAM você
encontrará
um ambiente
muito sinalizado para
que
você
não se perca durante
seus anos de
Poli. Como
também é lá
também que
você vai poder correr o Comemoração do CAM após conquista do Integra em 2018
outros.
Integrapoli
com raça e amor.
Bruno Scaglione (Extravio)
Por fim, o CAM reliza os melhores
Engenharia Mecatrônica, 3º ano
eventos ao longo do ano como:
o GP de carrinhos de rolimã, as
oficinas sociais, SEMOV (Semana
de Engenharia de movimento),
BoteCAMs, CAM games, e muitos

O que fazer no Integra

Todo começo de ano na Poli, a
barreira do humanamente possível e moralmente aceitável é
colocada em teste. Numa competição maior que as Olimpíadas
e mais importante que a Copa do
Mundo, da qual um Centro Acadêmico emerge CAMpeão, e os outros saem humilhados e jogados
na lama...
Ok, não é tãaaao mau assim.
Mas claramente, o Integra é uma
oportunidade única na Poli de
trabalhar com as pessoas do seu
CA e também conhecer gente de
outros cursos, realizando tarefas
definidas pela CO (Comissão Organizadora) para receber pontos.
As principais divisões do Integra
são:
Lista
Será revelada no dia 24 de fevereiro (e vai rolar um churras pra
todos lerem juntos :D). Contém
80 itens variados, como enigmas,
fantasias, vídeos, celebridades e
objetos.
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Os itens são inesperados e parecem aleatórios: maior pontuação
no joguinho do dino do Chrome,
resolver um cubo mágico ao contrário, paródia do Animal Planet
com o animal politécnico.

Por duas semanas, seu CA vai fazer o possível e o impossível para
cumprir os itens dessa lista, e é
quase certeza que algum item vai
te interessar.
Provas
Acontecem geralmente nos horários de almoço da "Semana do
Integra", e também na tarde da
sexta feira. Todos os CAs competem em habilidades que podem
ser úteis ao universitário (velocidade de breja, resistência de
breja, cabo de guerra) ou inúteis
(futebol de bolha, gincana do Celso Portiolli).
Acompanham torcida e aproximadamente 100 diferentes gritos
de guerra do CAM.

Caça

Nenhuma prova de Mecânica que
você vai fazer passará perto desse que é o MAIOR DESAFIO MENTAL
disponível para o politécnico. Começando em um sábado da semana do Integra, seu centrinho vai
virar um quartel, e o campo de
guerra vai ser a USP inteira.
Os CAs recebem pistas iniciais,
cada uma levando a uma próxima que pode estar escondida em
qualquer lugar da Cidade Universitária. Durante esses dias, não
existe noite, não existe dia, só
existe o CAÇA. E no final, é claro,
tem o tesouro na forma de pontos
no integra.
A moral da história é que sempre
tem uma atividade pra todo tipo
de pessoa no integra, e o CAM
está aberto para todos os interessados. Já ganhamos a taça ano
passado e esse ano estamos buscando o deca. VAMO CAM!
Gustavo Rubo (Budinha)
Engenharia Mecatrônica, 3º ano

Eventos do CAM

No decorrer do ano, o CAM organiza eventos diversos. Logo no começo, temos um churrasco para
conhecer e dar as boas vindas aos
mais novos bixos e bixetes da mecânica e mecatrônica. Para uma
primeira atividade com vocês,
trazemos o CAM Games, em que
vocês mesmos têm a liberdade de
organizar.
O CAM Games é uma oportunidade que vocês têm de organizar
um evento competitivo dentro do
CAM, em que podem literalmente
fazer o que quiserem! Um veterano vai orientá-los enquanto decidem a data, arranjam equipamento, fazem propaganda, organizam
tudo no dia. E lembrando que não
tem pré-requisito, só vontade de
participar!
É o nosso jeitinho de mostrar pra vocês um pouco de como
é gerir algo no CAM e montar algo
super bacana para os outros alunos! E é isso aí, fiquem atentos
porque chamaremos quando for a
hora de começar as reuniões que
dão início à organização, e mesmo que não forem montar o CAM
Games não percam a chance de
competir no seu jogo preferido!

Ao longo do ano, organizamos,
comumente, dois GPs, neles, fechamos a Rua Matão para que

Oficina de brinquedos realizada em 2018

competidores dos mais variados
lugares tragam as suas famílias e
desçam a ladeira com seus carrinhos de rolimã.

acontece através de palestras,
workshops, visitas técnicas e mini
cursos ministrados pelas próprias
empresas.

Também são feitas duas oficinas
ao ano: a Oficina de Brinquedos e
a Oficina de Carrinhos de Rolimã.
Crianças de escolas públicas são
chamadas para terem uma experiência com um projeto de engenharia e, talvez, despertarem
uma vontade de seguirem estudos
voltados para essa área.

Por fim, o CAM também elabora
festas. O mais tradicional entre
eles é o CAM Rodeo Festival. Com
o seu tema excêntrico de sertanejo, ele teve a sua décima edição
no final de 2018.

Ainda, possuímos uma semana
acadêmica que visa a aproximação entre os alunos e empresas
que tenham alguma relação com
o mundo da engenharia mecânica e mecatrônica: a SEMOV. Isso

(Confuso)

Fabiano Wang
Engenharia Mecatrônica, 3º ano

CAM Rodeo

5

Carômetro Gestão 2019
Henrico Orsi
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Presidente

Luiz Fernando
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Victor Kowalski
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Luciano
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Michel Elesbão
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Daniel Rocha
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Danielle Soier
(Soier)
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Cultura e Ext.

Vinícius Akio
(Kiu)
Acadêmico

Bernardo
Rocco
Comunicação
Eventos

Caio Loiola
(Gaiola)
Eventos

Marcus Vinícius
(Monge)
Acadêmico
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Acadêmico
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Social
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(Lost)
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Tesoureiro

Fabiano Wang
(Confuso)
Secretário
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Julia Gusmão
(Ju)
Financeiro

Nicollas Santos
(Nic)
Social
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(Carol)
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Victor van Driel
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Social
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ACADÊMICO

Guia do 1º Semestre: Mecânica

As matérias do primeiro semestre sempre marcam a experiência
na Poli de cada um. Seja por ser
aquele semestre em que você
arrasou ou que descobriu o que DP
significa, a primeira impressão é a
que fica. Espero que esse guia possa orientá-los por sua jornada ao
longo desse semestre, Poli adentro. (Obs: cada matéria depende
bastante do seu professor e da
escolha da ementa no ano.)
Física I - Bem similar à Mecânica que você estudou em Física
para Fuvest, só que com Cálculo
I. Geralmente pega várias pesso-

as desprevenidas, e pode acabar
sendo um carrasco no semestre
com alguma prova mais difícil. As
aulas costumam não serem muito
proveitosas, com muitos preferindo
estudar direto pelo livro ou resumos.
Cálculo I - A matéria mais famosa
do primeiro semestre.Tome muito cuidado! Junto com Física I,
pega bastante gente desprevenida. Envolve geralmente bastante
abstração matemática, e conceitos
que você vai usar o resto do curso.
Além disso, é requisito para várias
matérias seguintes, então eu recomendo sempre não desistir desta

matéria, visto que travar essa
disciplina pode complicar as coisas
lá na frente.
Álgebra Linear I - Vetores, vetores, vetores. Conhecida por suas
provas compostas por 16 questões
de alternativas, costuma complicar
ainda mais as coisas na Poli. A cada
prova o grau de abstração sobe
um pouco e, por isso, recomendo
estudar e ir bem nas primeiras provas, quando você ainda consegue
desenhar na carteira as coisas que
estão pedindo. Além disso, como
são provas teste, provas antigas
+ resumos é o combo favorito
dos politécnicos, pois cada prova
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acaba sendo sempre um desafio
contra o tempo e saber matar
umas questões de cara ajuda.
Introdução a Computação (ou só
MAC) - Essa matéria divide corações. Alguns gostam bastante de
serem introduzidos a programação
e de escrever código, outras só
acham tudo sem sentido (afinal
existem coisas mais legais em
que você pode usar programação,
certo?). Consiste em três provas
e tres exercicios-programa (EPs),
que são uns trabalhinhos que devem serem feitos e entregues. Novamente aqui eu recomendo uma
estratégia mais conservadora: ir
bem no primeiro EP para ficar mais
calmo nos outros dois. A propósito,
a linguagem usada aqui é Python
(para a maioria dos cursos pelo
menos), mas se isso não significa
nada para você agora, não se preocupe. E, por fim, aqui ajuda você
ter seu próprio computador, mas
caso não tenha, não deixe de procurar a sala Pró-aluno da Mecânica
ou do Biênio, lá tem computadores
de graça para você usar. Qualquer
dúvida pergunte para alguém da

gestão do CAM!
Química Tecnológica (PQI) - Possui laboratório e provas. Embora
geralmente as pessoas não tenham
o melhor desempenho nas provas,
a nota de laboratório costuma passar todo mundo com certa folga.
Só lembre de dar uma estudada no
laboratório antes para ir bem nos
testes. Essa matéria exige uso de
avental e óculos de proteção, mas
não tema, você sempre pode usar
os disponíveis no banco de coisas
do CAM, apenas cuidado.
Representação Gráfica para Projeto (PCC) - Diferente de todas as
outras matérias do semestre, em
PCC você basicamente desenvolve
um projeto em um software de
CAD, o Siemens NX. Muitos têm
uma relação de amor e ódio com
essa matéria, pois embora considerem legal modelar objetos no
CAD, a quantidade de trabalho
pode deixar nervos à flor da pele.
Considerando ainda por cima que
as atividades são em grupo, você
vai sair com boas histórias daqui
envolvendo possivelmente seus
primeiros amigos na Poli. Reco-

mendo dar uma lida sempre nos
materiais do moodle e não deixe
de pedir ajuda para seus veteranos!
Introdução a Engenharia (PNV)
- Matéria comum as Engenharias
Mecânica, Naval e de Produção.
Geralmente envolve um trabalho
a ser desenvolvido ao longo do
semestre sobre algum tema (como
edifícios sustentáveis, por exemplo). A nota também é um pouco
diferente, pois envolve divisão
da nota entre os grupos e alguns
fatores multiplicativos, variando a
cada ano. A sua experiência aqui
depende basicamente de duas
coisas: das pessoas com quem fizer
grupo (sorte) e do quanto de esforço colocar na matéria. Mas não se
assuste, todo mundo aqui costuma
passar, principalmente porque os
professores são bem tranquilos.
De maneira geral, é isso! Não deixe
de procurar algum diretor acadêmico em caso de qualquer dúvida!
Seja bem-vindo(a) e VAMO CAM!
Vinícius Akio (Kiu)
Engenharia Mecânica, 3º ano

Guia do 1º Semestre: Mecatrônica
E que comece a Era dos Robôs!
Enfim, é dada a largada e começa
a vida universitária! Bem-vindos,
caros(as) aprovados(as) em Engenharia Mecatrônica, e, desde o início, já vão se acostumando com os
inúmeros pedidos de “ah, faz um
robô pra mim”, enquanto vocês
ainda não saíram nem mesmo do
primeiro ano do curso!
Mas então, o que a gente aprende no nosso primeiro semestre?
Quais são nossas matérias e, principalmente, onde devemos prestar
maior atenção? Bom, é verdade que
antes do fim do primeiro semestre,
vocês já terão que construir um
projeto bastante interessante, na
matéria de Introdução à Mecatrônica! Recheada de diagramas de
Venn, projetos e professores carismáticos, essa matéria se encerra
com a elaboração de um seguidor
de linha, que pode (ou não) acabar
funcionando. Mas não se preocu-
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pem, é uma matéria bem tranquila
e agradável!
Falando em agradabilidade, ninguém melhor que o professor Monlevade para nos introduzir à Ciência dos Materiais! Apesar de uma
aula um tanto carregada de teoria,
o carisma do professor acaba por
compensar! Já no Laboratório de
Química, o professor Hercílio “não
sabe de nada, inocente”, por não
ser especialista, mas adora falar do
Átomo de Bohr! São duas matérias
bem similares, que dão introduções
teóricas pro resto do curso, e são
bastante convidativas para tirar um
cochilo de vez em quando.
Essas são nossas matérias específicas! Elas são as mais tranquilas do
semestre, então podem ficar sossegados. De resto, somente as do
Ciclo Comum: Cálculo I, Algelin I,
Computação, Física I e Representação Gráfica (PCC3100) completam
a sua grade curricular! Para essas,

não se estressem demais com PCC!
Apesar de costumeiramente estressante pela grande quantidade de
trabalho, costuma ser tranquila de
ser aprovado!
Para completar, nas matérias mais
teóricas, a dica é aceitar que agora
lidamos com as coisas de um jeito
um pouco diferente que no ensino
médio! Os postulados de Cálculo e
Algelin costumam exigir uma aceitação maior, e é preciso se preocupar um pouco mais com a notação
matemática em Física! O conselho
que fica é sempre dar uma olhada
nas provas antigas antes de ir pra
prova. Geralmente, elas dão uma
boa ideia de como será a dificuldade e o tipo de exercícios!
Rafael Sobral
Engenharia Mecatrônica, 3º ano

EXTENSÃO

Por que participar de um grupo
de extensão?
Normalmente, todos os bixos,
logo nas primeiras semanas de
Poli, são bombardeados por convites que vem das origens mais
distintas: seja de equipes da Atlética, de centros acadêmicos, de
coletivos, de projetos do Grêmio
ou de grupos de extensão. Essa
última opção é a que atrai grande
parte dos estudantes dos cursos
de engenharia mecânica e mecatrônica.
É comum ouvir que a principal
vantagem de participar de grupos
de extensão é o aprendizado prático e distinto da teoria massante
passada pelos professores nas salas de aula. Mas não é só isso.
Ao entrar em uma equipe, logo
de cara, você percebe o que é de
fato trabalhar com engenharia.
Muitos entram na faculdade sem
ter uma ideia clara do que significa o curso no qual acabaram de
entrar. E, com a rotina dos grupos, passam a compreender o
funcionamento não só do trabalho em grupo, como também de
um projeto de engenharia - o que
pode ser útil na escolha da carreira que desejam seguir.

Existem grupos para os mais
diversos gostos, voltados para
a área automotiva, naval, aeronáutica, aeroespacial, robótica
e até consultoria - vale ressaltar
que você não precisa estar em um
curso específico para participar
das equipes! Para te auxiliar nessa decisão, o Jornal “O Corvo”
preparou essa matéria, resumindo o trabalho dos principais grupos da mecânica e mecatrônica.
Equipe Poli de Baja
A Equipe Poli de Baja, fundada
em 2001, exerce o ciclo completo
de engenharia de protótipos monopostos off-road para competições universitárias, o famoso Baja
SAE. Durante esses ciclos, enfrentamos muitos desafios, gerando
conquistas nacionais e internacionais. Hoje, a equipe é bicampeã
nacional na Baja SAE Brasil e muitas vezes Top 10 em competições
mundiais - Baja SAE International.

Equipe Poli Racing
Fundada em 2008, a Equipe Poli
Racing participa anualmente da
competição estudantil Fórmula
SAE Brasil. Nela, os futuros engenheiros projetam e constroem um
carro tipo Fórmula que compete
com os demais em provas estáticas e dinâmicas.
Keep Flying
Com mais de 15 anos de história, a Keep Flying é a equipe de
aerodesign da Poli. Anualmente,
a equipe participa da competição
SAE Aerodesign Brasil, projetando
e construindo aeronaves cargueiras de alta eficiência aerodinâmica e estrutural. Ao longo dos
anos, a KF acumula conquistas:
foi campeã mundial em 2009 e,
mais recentemente, em 2018, ficou com o vice-campeonato nacional, o que garantiu a vaga para
o Mundial, que ocorre em março.

Outra razão citada pelos membros das equipes é a possibilidade
de fazer grandes projetos, que
talvez na vida profissional não
tenham a oportunidade. Além, é
claro, do gosto de participar de
competições de nível nacional e
até internacional.
Entretanto, nem tudo são flores.
Principalmente no início da graduação, uma das principais dificuldades é conseguir se organizar
para levar a Poli e as atividades
extracurriculares ao mesmo tempo. Porém, à medida que você se
acostuma a isso, esse problema
torna-se cada vez menor.

Equipe Poli de Baja em competição
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Thunderatz
A equipe ThundeRatz de Robótica é um grupo de estudantes que
visa realizar projetos na área de
robôs rádio controlados e autônomos, com foco em participar de
diversas competições nacionais e
internacionais. Nosso grupo tem
participantes de diversos anos e
áreas da engenharia, como: mecânica, mecatrônica, elétrica,
computação, produção, minas e
materiais.
PoliMilhagem
O PoliMilhagem é a equipe de eficiência energética da Poli. Eficiência energética? Sim, a gente faz
carros mais eficientes, protótipos
que consigam superar os 13km/L
(em média) que os carros fazem
atualmente. A gente consegue?
Sim e muito. Com a nossa melhor
marca em competições, conseguiríamos ir até Santos e voltar com
o valor pago por um bandeco. É
importante ressaltar que utilizamos o mesmo combustível que os
carros comuns utilizam, a diferença da nossa alta eficiência está
na engenharia do carro.
Projeto Jupiter
O Projeto Jupiter é a equipe de
foguetemodelismo da Escola Politécnica da USP. O grupo atualmente se divide em 4 áreas técnicas

Equipe Poli Racing em sua última participação no nacional

cuperação, Propulsão, Marketing
e Financeiro. Por sermos responsáveis pela pesquisa, desenvolvimento e execução do foguete, os
membros do nosso projeto adquirem diversos conhecimentos, não
só da área que escolheram participar, mas como do projeto como
um todo.
Poli Náutico
O Poli Náutico é voltado para
construção de nautimodelos (barquinhos) para competição. Atualmente participamos do Desafio Universitário de Nautidesign
(DUNA), organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), lá em Joinville.
Skyrats
O mais novo dos grupos de exten-

Thunderatz durante Winter Challenge 2018

e 2 administrativas, sendo elas:
Aerodinâmica e Estruturas, Sistemas eletrônicos e Payload, Re-
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são, o Skyrats é a equipe interdisciplinar de drones inteligentes da
Poli. Logo em seu primeiro ano de

existência, a equipe conquistou o
título nacional da COBRUFDrones
2018.
Poli Júnior
A Poli Júnior foi fundada em
1989, como a primeira Empresa
Júnior de Engenharia do Brasil. É
uma associação civil sem fins lucrativos, constituída e gerida exclusivamente por alunos da Escola
Politécnica da USP.
PET Mecânica
Somos um grupo de alunos da
Mecânica que desenvolve diversas atividades relacionando ensino, pesquisa e extensão. Nosso
papel na Poli é melhorar a graduação dentro e fora da sala de
aula, através de projetos inéditos
e inovadores. Para isso, contamos
com uma sala equipada com computadores e ferramentas, assim
como verbas do MEC e de patrocinadores.
PET Mecatrônica
O PET Mecatrônica iniciou suas
atividades em 1992. É atualmente
formado por bolsistas e colaboradores do curso de Engenharia Mecatrônica que desenvolvem diversas atividades, como a realização
de palestras para alunos da Poli,
organização de visitas técnicas e
culturais, estudo de idiomas e iniciação científica.
Renato Miyaji
Engenharia Mecânica, 3º ano

Keep Flying é vice nacional e
garante vaga no Mundial
Entre os dias 1 e 4 de novembro, no Departamento de Ciência
e Tecnologia Aeroespacial, em
São José dos Campos - SP, ocorreu a 20ª edição da competição
SAE Brasil de Aerodesign. Equipe
integrante da GE4R Poli, a Keep
Flying representou a Escola Politécnica e teve destaque conquistando o vice-campeonato.
A competição SAE Brasil de Aerodesign ocorre desde 1999 e conta
com cerca de 90 equipes participantes divididas em três diferentes categorias, cada uma contando com requisitos e regulamentos
específicos: Micro, Advanced e
Regular. Anualmente, um regulamento novo é lançado, sendo
inspirado em problemas atuais
relevantes na indústria aeronáutica, como a otimização multidisciplinar, a redução de peso através de otimização estrutural e a
instrumentação e ensaios em vôo
dos protótipos.
Na categoria Regular, a KF inovou em sua configuração de aeronave para esse ano, optando por
uma configuração praticamente
inusitada na indústria aeronáutica: uma asa voadora biplana. “O
último registro de uma aeronave
com essa configuração é de aproximadamente 100 anos atrás,

Asa voadora biplana projetada pela Keep Flying (Foto: Danilo Vilardi)

sem nenhum registro de voo na
história. Foi um projeto bem
inovador, com grandes desafios,
principalmente na área de estabilidade”, disse Rodrigo Iskenderian, capitão da equipe.
A equipe conquistou a segunda posição. Superando, assim, o
desempenho apresentado no ano
anterior, quando acabou na 11ª
colocação. “Ficamos muito felizes com os resultados conquistados, tanto pelo vice-campeonato, quanto pelo Prêmio EMBRAER
de Excelência em Projeto, o que
mostra a ousadia desse projeto.
Outro destaque foi para a apresentação oral: nos últimos 10
anos, nenhuma equipe a havia
gabaritado”, analisou Iskenderian.
Por conta do excelente desempenho, a KF classificou-se para a

Membros da equipe e orientador, Prof. Antonio Luis Mariani

competição mundial: a SAE Aerodesign East 2019, que ocorre entre os dias oito e dez de março no
Texas, Estados Unidos. “O plano
é vencer a competição. O tempo
de projeto é bem mais curto, mas
temos uma equipe muito forte e
unida”, completou Rodrigo. Agora, a equipe arrecada verba através de uma “vaquinha” online
para realizar o projeto.
Neste ano também, a Keep Flying
estreou na categoria Micro. Com
um time formado principalmente por primeiro-anistas da Poli, a
equipe conquistou a 10ª posição
na competição.
“A grande diferença para a Regular é que devemos fazer um
avião de pequeno porte, totalmente desmontável. Por isso,
possui uma complexidade estrutural maior. Também decidimos
por fazer uma extração de carga
LAPES (com o uso de um paraquedas) e a utilização de um bimotor, algo inusitado na categoria”,
declarou Matheus Borghi, capitão
da equipe Micro.
“O maior desafio foi que a equipe é composta apenas por bixos
e bixetes. No começo, tínhamos
praticamente conhecimento zero
em aeronáutica. Conseguir chegar na competição e realizar esse
projeto foi uma conquista muito
grande para todos nós”, comemorou.
Renato Miyaji
Engenharia Mecânica, 3º ano
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Skyrats conquista título
nacional em seu ano de estreia
Começando com o pé direito:
com um pouco mais de um ano
de existência, um dos mais novos grupos de extensão da Poli, o
Skyrats, sagrou-se campeão geral
da categoria de Drones Avançados na COBRUF 2018. O desafio
proposto para as equipes participantes era o de desenvolver
projetos teóricos de drones para
a exploração e a colonização de
Marte, com aplicação na Terra.

Assim, realizaram estudos e simulações sobre as condições atmosféricas e geológicas do planeta, com o objetivo de projetar
e simular drones capazes de procurar por vida e recursos naturais
em Marte, além de ajudar futuros
humanos em missões de colonização.
“O resultado expressivo nos surpreendeu um pouco, pois éramos
uma equipe em seu primeiro ano
de atuação e as coisas
costumam ser difíceis
em termos de organização e motivação”
comemorou
Milena
Tanaka, representante da equipe. Após a
conquista, a equipe
mira a participação
na IMAV (International Micro Air Vehicle
Competition) no próximo ano. “Queremos
nos tornar uma das
equipes
referência
na área de drones no
Brasil”, disse Tanaka.
"Nosso objetivo
como grupo é participar e conquistar
um lugar no pódio
da IMAV do ano que
Troféu conquistado pela equipe
vem, assim como em
outras competições

de outras categorias como foi
a COBRUF. Além disso, estamos
iniciando o projeto da Skyrats
Academy para realização de cursos e workshops com o objetivo
de arrecadar fundos para equipe
e adquirir novos equipamentos.
Estaremos oferecendo cursos de
montagem e configuração de drones, com workshops onde ensinaremos como montar um drone do
zero", completou.
Fundado em 2017, o Skyrats
foi criado para suprir a demanda de crescimento da pesquisa
de drones tanto na Poli, quanto
no Brasil. Assim, sob a orientação do professor Marcelo Zuffo,
os alunos Lucas Penna, Denisson
Panta, Milena Tanaka e Stefan
Raposo articularam o nascimento da equipe. Em 2019, o grupo
busca recrutar novos membros,
para competir em alto nível em
competições de nível nacional e
internacional.
Renato Miyaji
Engenharia Mecânica, 3º ano

SOCIAL

Meses Coloridos: CAMlorindo a
vida

Atualmente, uma das formas
mais expressivas de criar e incentivar campanhas de conscientização e combate a diversas doenças é o chamado “Mês Colorido”.
Através dela, cada mês possui cores associadas à disseminação de
informações de enfermidades ou
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temáticas pouco difundidas na sociedade, sendo a cor responsável
por facilitar a recordação e exaltar a data. Há meses que chegam
a ter quatro campanhas, ou seja,
quatro cores, as quais nem sempre são bem divulgadas.
Assim, surge a iniciativa da co-

luna Social do Jornal “O Corvo”:
ressaltar e difundir, dentro do
ambiente universitário, a existência e a importância dessas campanhas, com o intuito de manter
sempre acesa a consciência social
de cada uma.

Por hora, vamos falar dos três primeiros meses do ano:
Janeiro Branco
Cor e mês são dedicados à conscientização sobre Saúde Mental,
prezando pela sensibilização da mídia e dos poderes públicos sobre o
tema, a fim de estimular o oferecimento de projetos, políticas públicas, recursos financeiros e espaços
sociais para atend er as demandas
relacionadas à Saúde Mental. A associação da cor com o tema é dada,
pois o branco representa uma folha
em branco, sendo todas as histórias
passíveis de serem escritas e reescritas. Na USP, temos a Frente Universitária de Saúde Mental (FUSM),
um grupo voltado a luta pela permanência estudantil e por acolhimento dentro da Universidade. No
1º semestre de 2018, o grupo lançou a campanha #NãoéNormal, que
atingiu milhões de pessoas.
Além disso, o Grêmio Politécnico, em 2018, foi responsável pela
campanha SOS Poli, com grupos de
terapia, workshops e um Drive (ainda mantido) com contato de psicólogos que oferecem desconto para
alunos da Poli. Além disso, em 2019,
o Grêmio Politécnico está com várias campanhas voltadas para Saúde Mental, além da manutenção do
SOS Poli, como ampliar a relação
com a FUSM, o novo projeto denominado Permanecer, a manutenção
da Comissão de Saúde Mental, o
aumento de espaços estudantis e o
projeto Conscientização & Saúde.
Fevereiro Laranja
Mês dedicado ao combate da Leucemia e ao incentivo da doação de
Medula Óssea. A Leucemia é uma
doença que se inicia a medula e
afeta a produção dos componentes básicos do sangue. Ela pode ser
identificada através de um mielograma (coleta do líquido da medula
para análise).
Em 2018, o CAM realizou uma
campanha de incentivo à sua doação, na qual os integrantes foram
se cadastrar doadores no Hemocentro Santa Casa.
Caso tenha interesse em ser um
doador, basta entrar em contato ou
apenas chegar no Hemocentro para
se cadastrar.

Ação promovida por membros do CAM

Hemocentro Santa Casa: Rua
Marquês de Itu, 579 - Telefone:
(11)21767258
Fevereiro Roxo
Fevereiro roxo é destinado à conscientização e prevenção de doenças muito famosas: Lúpus, Fibromialgia e Mal de Alzheimer. O Lúpus
é uma doença autoimune, famosa
pela revelação de duas artistas que
declararam tê-la: Selena Gomez e
Lady Gaga; é uma doença crônica,
com pouco conhecimento científico
acerca de cura.
Já a Fibromialgia é uma síndrome caracterizada por intensa fadiga, dor generalizada e dificuldades
cognitivas, a doença é mais comum
em mulheres de 30 a 60 anos de
idade, mas pode surgir na adolescência ou na infância.
Por fim, o Mal de Alzheimer é uma
doença neurodegenerativa, que
afeta as capacidades de aprendizado, memória recente, atenção
e convívio social. Ela costuma ser
bastante associada à idade, mas
podem haver exceções.
Março Lilás
O Março Lilás é reservado para a
prevenção e conscientização sobre
Câncer de Colo de Útero, que é o
segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres de todo o
mundo. O principal fator causador
da doença é a infecção das mulheres pelo vírus do HPV (Papiloma Vírus Humano), uma infecção sexualmente transmissível, que pode ser
evitada através de vacinas e do uso
de preservativos sexuais.

O Câncer em questão é detectado através do exame Papanicolau,
que deve ser feito rotineiramente
como exame preventivo por mulheres com vida sexual ativa. É muito
necessário se conscientizar sobre a
necessidade do uso de preservativos para impedir a transmissão de
DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) independente do parceiro ou da parceira com quem há
relação sexual (seja sexo oral, anal
ou vaginal). Para as meninas de 9 a
13 anos, a vacina contra HPV possui
três doses e é gratuita nos postos
de saúde. Previnam-se: usem camisinha!
Março Azul Marinho
Além do Março Lilás, o mês de
março é reconhecido pelas instituições de saúde como o mês de
conscientização sobre o Câncer
de Colorretal. A doença é caracterizada pelo surgimento de um tumor maligno que acomete o cólon
(parte final do tubo digestivo) e o
reto. Os sintomas incluem desconforto abdominal, sangue nas fezes
e alteração nos hábitos intestinais,
podendo ser tratado com radioterapia, quimioterapia e cirurgia para
remoção do câncer. A maioria dos
pacientes tem de usar estomas intestinais (bolsas de colostomia), o
que dificulta a acessibilidade e o
conforto dos pacientes acometidos
pela doença.
Giulia Cardella
Engenharia Mecatrônica, 2º ano
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CAM CODE

Mas que trem é esse de web
scraping?

Web Scraping, de forma bem curta, é um termo utilizado na computação para se referir a extração
de dados específicos de websites.
Quando você entra numa página
e realiza aquele maroto ctrl+c e
ctrl+v, de certa forma você está
fazendo algum grau de web scraping.
Obviamente, caso você queira um
grande volume de dados, apenas
copiar e colar não irá te levar a
lugar nenhum. Você já deve ter
ouvido que uma boa qualidade
para um programador é a preguiça! Calma, eu explico: a mentalidade do programador preguiçoso
é de automatizar tudo aquilo que
ele pode, simplesmente pra não
ter que fazer (ou refazer). Logo,
ao invés de copiar e colar manualmente, você escreve um robô que
realize essa tarefa pra você!
As aplicações de robôs para extração de dados e alimentação de
bancos são inúmeras. São utilizados para extração de comentários
de redes sociais para realizar análise de sentimento, dessa forma, a
empresa consegue saber o grau de
positividade dos comentários. Também são usados para o monitoramento de preços da concorrência.
Com essas informações, grandes
empresas conseguem otimizar
sua margem de lucro no varejo,
obtendo considerável vantagem
competitiva.
Agências espaciais divulgam fotos
em domínio público da superfície
da Terra, de tal forma que são
atualizadas periodicamente. Essas
fotos podem ser extraídas com
técnicas de Web Scraping para realizar monitoramento espacial do
desmatamento no Brasil, de áreas
agrícolas ou de poluição. Além de
que, na era dos dados, grandes volumes dos mesmos significam certo
poder, onde é possível usar algoritmos de machine learning para
realizar prognósticos variados.
Esses dados geralmente são
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extraídos do front-end de websites, i.e. neste caso, HTML e um
pouquinho de javascript. Apertado F12 em um browser qualquer,
você deve ser capaz de visualizar
o HTML dele, onde se encontram
a maioria dos dados presentes na
parte visível da página. É possível realizar requests deste código
(assim como faz seu navegador) e
converter isso em algo que você
consiga trabalhar, eventualmente
alimentando um banco de dados
seu. Com robôs especializados,
esses requests podem ser realizados de forma massiva, podendo

quantidade de bibliotecas existentes em python que podem facilitar
o seu trabalho. Beautifulsoup é
uma dessas bibliotecas, é extremamente sofisticada, facilitando
imensamente o parse de HTML e
XML criando uma espécie de árvore
de dados.
O ato de extração de dados
também pode ser visto de forma
negativa, pois muitas práticas
são ilegais. Websites, Produtos e
serviços possuem uma legislação
envolvida, os protegendo, consulte sempre os direitos dos mesmos
antes de realizar essas práticas.

ser utilizados para finalidades
maliciosas. É possível controlar a
forma de acesso para simular um
usuário acessando a página, muitas
vezes executando os códigos em
javascript presentes. Outro método de extração de dados é através
da visão computacional, para sites
que tentam impedir o scraping
tradicional, porém, se trata de um
método um pouco mais sofisticado.
Atualmente, uma das formas mais
eficazes de realizar essa extração
é utilizando Python. Além de ser
uma linguagem simples, é interpretada, isso significa que você
não terá que compilar seu código
sempre que quiser testar algo,
ainda mais que web scraping, a
princípio, é feito sob medida.
Outro ponto importante é a vasta

Já dizia a frase “Conhecimento é
poder”, eu mudaria o máximo de
forma análoga para “Dados são
dinheiro”. Como existem montantes envolvidas, extrair dados de
uma empresa para obter vantagem
competitiva nem sempre é legal,
caso a informação não seja pública. Devido a esses motivos houve
um aumento da negatividade relacionada ao termo.
Se interessou? Por que você não
tenta acessar alguma base pública
de fotos de satélite e descobrir as
regiões da Amazônia que são mais
desmatadas?
Matheus Oliveira
Engenharia Mecânica, 3º Ano

HUMOR

SudoCAM
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