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EDITORIAL

Olá querido leitor!

 Na segunda edição do ano, trazemos para você um car-
dápio de textos bem diferenciado. Na seção CAM, você pode 
relembrar mais uma edição que se passou do Integrapoli e se 
interar a respeito de uma fantástica SEMOV que está por vir.
	 Em	 acadêmico,	 poderá	 ficar	 sabendo	 a	 respei-
to da discussão sobre o novo regime especial de recupe-
ração (RER), além de saber a respeito da troca de ges-
tão do PME, um de nossos queridos departamentos.
	 Na	 seção	de	 extensão,	 ficará	 a	 par	 dos	mais	 novos	 fei-
tos dos grupos de extensão da Mecânica: a Equipe Poli de 
Baja foi vice-campeã nacional e a Keep Flying mandou bem 
nos Estados Unidos, representando a nossa Escola! Você tam-
bém conhecerá um novo grupo politécnico: o Grupo Argo.
 Em CAMCode, você poderá aprender mais a res-
peito	 de	 Machine	 Learning.	 E,	 em	 MecaniCAMndo,	 fi-
cará sabendo mais a respeito da Boston Dynamics.
 Na coluna social, apresentamos mais uma edi-
ção da coluna CAMlorindo a Vida, em favor da cons-
cientização a respeito dos Meses Coloridos.
 Em ETC, as perguntas que vocês manda-
ram serão respondidas pela honorável Brenda CAMar-
go e vocês poderão ver mensagem de seus veteranos!
 Para fechar com chave de ouro, vem ai mais uma edição 
do SudoCAM!
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 Chega	 ao	 fim	 mais	
uma edição do IntegraPoli.

 Infelizmente o CAM 
não sagrou-se bicampeão da 
competição, mas esse Integra 
com	 certeza	 ficará	 guardado	
nos nossos corações. A Elé-
trica ganhou dessa vez, che-
gando ao seu terceiro título 
(há quem diga que são dois). 

Apesar de tudo, esse Integra 
nos deu muitos aprendizados 
e a ansiedade para o ano que 
vem já toma conta de todos 
que são apaixonados pelo CA.
 
 Como sempre teve mui-
ta polêmica e confusão, mas 
vamos dedicar um parágrafo 
aqui para falar dos destaques 
positivos dele. Para começar, 
tivemos uma lista bem fei-
ta pela comissão, com exce-
ção de meia dúzia de itens, a 
maioria foi “ok” de fazer e o 
CAM acabou a Lista na segun-

da colocação geral. Destaque 
para alguns pontos extras me-
moráveis: bixo apontando a 
maior quantidade de Institu-
tos da USP no mapa (ganhamos 
com sobra); além dos videos: 
Oscar de melhor vídeo que ga-
nhamos com o “Missionarios do 
Caça” (disponível no YouTube), 
“Extreme Ironing pelo Mundo” 
(Youtube também) no qual ga-
nhamos ambos os pontos ex-
tras, tanto o de melhor vídeo 
quanto e de melhor cena, e 
a “Novela Mexicana” (YouTu-
be) que certamente seria do 

CAM

POR LA 
DÉCIMA
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CAM, e foi. Fica aqui uma úni-
ca crítica pra CO que não co-
locou ponto extra no item do 
eletrofunk, mesmo com o CMR 
ganhando ponto extra com me-
lhor item, foi um desperdício 
de potencial do item pela CO.

 O esquema novo de es-
quetes no Teatro adotado pela 
CO parece promissor, mas a 
Comissão  mandou mal na ava-
liação e deixou algo que po-
deria ser muito bom em uma 
completa falta de critério e 

transparência. Mas ponto po-
sitivo pela ousadia de inovar 
no teatro, quem sabe a CO 
do ano que vem aproveita a 
ideia e faz algo bem feito.
 
 Em provas não tivemos 
nada demais. Provas surpresas 
caíram um pouco de nível e 
não tivemos nenhuma mudan-
ça muito chamativa. Destaque 
especial para a CO que não do-
minava direito o regulamento 
em plena sexta feira de provas.
 
 Acabamos na dolorosa 
quinta colocação geral, apesar 
de termos chegado na sexta-
-feira em segundo lugar devi-
do a escolha da CO de soltar 
todos os resultados possíveis 
na sexta à noite. Uma coloca-
ção que não esperávamos, mas 
que	 não	 significa	 nada.	 Ano	
que vem voltamos grandes.

Mapa
Engenharia Mecânica, 3° ano

Tá,
 mas e

 o 

caç
a?

 O que forma um enge-
nheiro Mecânico ou Mecatrô-
nico? Além do conhecimento 
técnico absorvido em sala de 
aula e das atividades desenvol-
vidas em extensão, há muito 
tempo os alunos de tais en-
genharias demandam um con-
tato com diferentes possíveis 
áreas de atuação no merca-
do. Seja através de empresas, 
professores, ex-alunos da Poli 

ou engenheiros já formados, 
esse contato é uma boa opor-
tunidade para todos os alunos 
da graduação terem maior 
noção tanto sobre o trabalho 
de um engenheiro quanto das 
possíveis áreas de atuação.
 
 Chegando esse ano em 
sua sétima edição, a Semov 
vem com intuito justamente 
de promover essa aproxima-
ção entre mercado de traba-
lho e faculdade. Do dia 12 a 

SEMOV
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RER - REGIME 
ESPECIAL DE 

RECUPERAÇÃO

16 de agosto neste ano, pales-
tras, minicursos, workshops, 
visitas técnicas, dinâmicas 
estarão disponíveis para os 
alunos interessados. Preten-
demos seguir nossa trajetória 
até agora, procurando sempre 
atender a ampla quantidade 
de áreas nas quais um enge-
nheiro mecatrônico ou mecâ-
nico pode atuar, seguindo a 
linha de empresas que já trou-

xemos anos passados: Safra, 
Embraer, Jaguar Land Rover, 
J. Assy, BCG, e muitas outras.

 Também queremos res-
saltar que a Semov é um pro-
jeto aberto do CAM, no qual 
qualquer aluno pode ajudar a 
organizar e ter a oportunidade 
de interagir ainda mais com as 
empresas ao longo de vários 
meses. Caso tenha interesse, 

basta entrar em contato com 
nossa diretoria acadêmica.

 Esperamos contar com a 
presença de vocês na semana 
e que possam aproveitar bas-
tante a experiência. Até lá!

Kiu
Engenharia mecânica, 3°Ano

ACADÊMICO

 O Regime Especial de 
Recuperação (RER) tem sido bas-
tante discutido recentemente, 
chegando a ser um dos tópicos 
discutidos na última assembleia 
do Grêmio e questionado no últi-
mo plebiscito. Mas por que ele é 
relevante e o que ele pode mu-
dar na vida dos alunos da poli?

 O RER é uma proposta que 
vem sendo discutida na Comissão 
de Graduação da Poli de mudar o 
regime atual de recuperação. A 
ideia básica é: caso o aluno não 
passasse de uma matéria, poderia 
fazer no semestre seguinte apenas 
as provas (ou trabalhos) da maté-
ria (não seriam oferecidas aulas) 
como uma forma de “recuperação 
estendida”. Possui um texto preli-
minar que ainda tem muitos pon-
tos	em	aberto,	então	nada	é	ofi-
cial ainda. O papel dos RD’s tem 
sido justamente levar a opinião 
dos alunos (percebida via plebisci-
to) na CG de forma a garantir mu-
danças	que	beneficiem	os	alunos.	

E o que muda na vida dos alunos? 
É	 difícil	 dizer	 sem	 um	 texto	 fi-
nal,	mas	pode	significar	mais	uma	
oportunidade de não pegar DP 

além da recuperação tradicional, 
diluindo as provas ao longo do se-
mestre, além de contribuir para 
redução	 de	 conflitos.	 Também	 é	
importante ressaltar que não im-
plica	 no	 fim	 de	 reoferecimentos	
ou turmas web necessariamente. 
A seguir segue a proposta preli-
minar da RER, mas novamente, 
nada	 é	 oficial	 e	 vários	 tópicos	
já estão com mudanças enca-
minhadas (como por exemplo a 
RER poder ser feita apenas no 
semestre logo em seguida do ofe-
recimento normal ou a maneira 
como	é	calculada	a	média	final).

PROPOSTA PRELIMINAR

RER - Regime Especial de Recupe-
ração 

 O aluno reprovado em 
uma disciplina de graduação, 
poderá, caso esta disciplina não 
seja oferecida no semestre sub-
sequente e tenha  oferecimento 
de RER, matricular-se no Regi-
me Especial de Recuperação.

 Para ter direito a se ma-
tricular na RER o aluno deve:

1. ter cursado a disciplina em 
semestre anterior (não neces-
sariamente imediatamente an-
terior) e tiver frequência míni-
ma e nota mínima igual a 3,0.

2. terá direito a cursar a RER 
apenas uma vez após ter cur-
sado regularmente. Caso seja 

reprovado na RER terá que obri-
gatoriamente cursar a disciplina 
de forma presencial e, caso seja 
reprovado e atenda a frequência 
mínima e nota igual ou maior a 
3,0, poderá solicitar novamen-
te matrícula na RER. Qualquer 
nova matrícula na RER após a 
primeira,	 fica	 condicionado	 a	
aprovação pela CoC responsável.

3. A implantação da RER possibilita 
que as disciplinas tenham ou não 
a recuperação após o término da 
disciplina. Caso a disciplina venha 
a ter RECUPERAÇÃO, esta deverá 
ser aplicada em período compatí-
vel para possibilitar que a nota de 
recuperação seja publicada antes 
da matrícula para permitir que o 
aluno solicite a matrícula na RER.

4. A nota da RER deverá ser lan-
çada como se o aluno tivesse cur-
sado uma RECUPERAÇÃO e a nota 
final	 deverá	 ser	 calculada	 como:

Média Final =  (2* Nota Final da RER 
+	Nota	final	da	disciplina	cursada	
regularmente pela última vez) / 3

5. Caberá as CoC's estabele-
cer para cada disciplina se esta 
terá ou não RER, especialmente 
nas disciplinas de laboratório, 
disciplinas optativas/eletivas.

Kiu
Engenharia mecânica, 3°Ano



5

O CORVO - 2° EDIÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DA USP - JUNHO 2019.

TROCA DE 
GESTÃO DO 

PME
 A Comissão Coorde-
nadora de Curso do Departa-
mento de Engenharia Mecânica 
(ou simplesmente CoC PME) é 
a responsável por analisar e 
garantir melhoria contínua do 
curso de Engenharia Mecânica 
aqui na Poli, ao mesmo tem-
po respondendo pedidos dos 
alunos. Por exemplo, todos os 
alunos da Mecânica que caem 
no artigo 76 (que prevê jubi-
lamento em seus dois incisos) 
quando pedem retorno, pe-
didos de estágio que fujam à 
regra ou de prorrogação no pe-
ríodo de intercâmbio, tem seus 
casos analisados pela CoC. Da 

mesma forma, discussões en-
volvendo mudanças no curso 
(como por exemplo a relacio-
nada a RER - Regime Especial 
de Recuperação) passam por lá.

 Dessa forma, é relevan-
te para os alunos da Mecânica 
as mudanças na constituição de 
tal comissão. Desde o mês de 
março, o chefe da CoC e atual 
coordenador do curso de Enge-
nharia Mecânica é o professor 
Edilson Hiroshi Tamai, e seu 
suplente o professor Agenor de 
Toledo Fleury. Tamai é o res-
ponsável pelo PET Mecânica, 
tendo assim um contato e apre-
ço considerável pela gradua-
ção e extensão. Seu mandato 
promete trazer muito valor às 
opiniões dos alunos, justamen-
te por sua proximidade com o 
PET. Dessa forma esperamos 
seguir uma linha de ações va-

lidadas pelas sugestões dos 
alunos, valorizando ainda mais 
as avaliações de disciplinas 
e Dias de Discussão de Curso.

A constituição atual da CoC 
PME atual é a seguinte:

Professores:
Prof. Dr. Edilson Hiroshi Tamai
Prof. Dr. Roberto Spinola Bar-
bosa
Prof. Dr. Roberto Ramos Jr.
Prof. Dr. Antonio Luis de Cam-
pos Mariani

Representantes discentes: 
Titular: Vinicius Akio Orlandi 
Ito
Suplente: Lucas Hattori Costa

Kiu
Engenharia mecânica, 3°Ano

EXTENSÃO

EQUIPE POLI DE 
BAJA CONQUISTA 
2° POSIÇÃO NO 

NACIONAL
 Entre os dias 20 e 24 
de fevereiro, ocorreu em São 
José dos Campos-SP, a 25ª edi-
ção da etapa nacional da Com-
petição Baja SAE Brasil 2019. 
Representante da Escola Poli-
técnica da USP, a Equipe Poli 
de Baja teve participação ex-
pressiva no torneio, conquis-
tando o vice-campeonato.
 
 “A sensação é indes-
critível e dura até hoje. Fo-
ram muitos os membros que 
choraram na hora da premia-
ção, era um sonho para to-
dos”, admitiu o capitão da 

equipe, Leonardo Palamin.
 O projeto Baja SAE é 
um	 desafio	 lançado	 aos	 estu-
dantes de engenharia anual-
mente desde 1995. Nele, os 
participantes projetam até 
dois protótipos que são tes-
tados em provas estáticas e 
dinâmicas. Nas estáticas, as 
equipes apresentam um rela-
tório técnico, que será avalia-

do por juízes especialistas no 
assunto. Já nas dinâmicas, o 
protótipo é testado em provas 
específicas	 (Aceleração,	 Velo-
cidade, Manobrabilidade, Tra-
ção e Suspension & Traction) 
e no enduro de resistência.

 Esta foi mais uma boa 
aparição dos politécnicos no 
top 10 nacional. A equipe já 
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havia, inclusive, conquistado o 
título da competição em 2009 
e em 2012. “O principal desa-
fio da competição foi termi-
nar o enduro, uma corrida que 
dura 4 horas. Há muito tem-
po não conseguíamos correr a 
prova inteira e esse ano conse-
guimos com os dois carros. Isso 
foi essencial para chegar ao 
pódio”, comemorou Palamin.

 Com a conquista, a 

equipe garantiu vaga no cam-
peonato mundial, o Baja SAE 
Rochester, que ocorre entre os 
dias seis e nove de junho no es-
tado de Nova Iorque, nos Esta-
dos Unidos. O Baja agora arre-
cada verba para participar da 
competição através do progra-
ma “Família Baja”, para con-
tribuir, acesse o site da equipe!

 “A equipe agora tem 
que agir rapidamente para 

ajustar o nosso carro para os 
padrões do mundial. Existe 
uma série de mudanças que 
devem ser feitas para poder-
mos competir lá. A expecta-
tiva para o mundial é o top 
5. Para o próximo nacional, 
o primeiro lugar”, declarou.

Renato Miyaji
Engenharia Mecânica, 3º ano

KEEP FLYING 
É TOP 10 NO 

MUNDIAL
 No início de março, a 
equipe de Aerodesign da Esco-
la Politécnica da USP, a Keep 
Flying, participou pela terceira 
vez do campeonato mundial da 
categoria, a SAE Aero Design 
East, que ocorreu na cidade de 
Fort Worth, no Texas, Estados 
Unidos. Após três dias compe-
tindo, a equipe conquistou o 
8º	lugar	na	classificação	geral.

 A competição SAE Aero 
Design East ocorre desde 2000 
e conta com cerca de 90 equi-
pes participantes de diversos 
países, como Estados Unidos, 
Canadá, China, Polônia, Méxi-
co e Índia. Os participantes são 
divididos em três diferentes 
categorias, cada uma contando 
com requisitos e regulamentos 
específicos:	Micro,	Advanced	e	
Regular. Anualmente, um regu-
lamento novo é lançado, sendo 
inspirado em problemas atuais 
relevantes na indústria aero-
náutica, como a otimização 
multidisciplinar, a redução de 
peso através de otimização es-
trutural e a instrumentação e 

ensaios em vôo dos protótipos.
 O projeto desenvolvi-
do por cada equipe foi avalia-
do em três diferentes provas: 
relatório de projeto, apre-
sentação técnica e voo. A KF 
ficou	 na	 oitava	 posição	 com	
excelente desempenho nas 
provas - com destaque para o 
relatório de projeto, no qual 
conquistou a quinta coloca-
ção	 -	ficando	à	 frente	de	uni-
versidades renomadas inter-
nacionalmente, como Penn 
State, Michigan e Purdue.

 A vaga para o Mundial foi 
conquistada após os resultados 
conquistados pela equipe na 
última edição do SAE Brasil de 

Aerodesign, na qual a equipe 
desenvolveu uma aeronave de 
configuração	 inovadora:	 uma	
asa voadora biplana. Com ela, 
foi vice-campeã brasileira da 
categoria Regular, ganhando, 
inclusive, o Prêmio EMBRA-
ER de Excelência em Projeto.

 Em novembro, a equi-
pe volta a participar da 
competição nacional com 
aeronaves em duas cate-
gorias: Regular e Micro.

Renato Miyaji
Engenharia Mecânica, 3º ano
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GRUPO ARGO
ENGENHARIA 
BIOMÉDICA

 Desde	 o	 final	 do	 ano	
passado, a Escola Politécnica 
da USP possui um novo grupo 
de extensão, bem diferen-
te de todos os outros já exis-
tentes na Poli, voltado para 
um área, na qual não exis-
tia nenhum anteriormente: 
o ARGO, o grupo de extensão 
de Engenharia Biomédica. 

 O ARGO tem como ob-
jetivo o desenvolvimento de 
equipamentos e tecnologias 
biomédicas visando o forneci-
mento desses serviços de for-
ma	barata,	eficiente	e	prática	
à sociedade brasileira. Atrela-
do a este aspecto social, está 
o aperfeiçoamento técnico, in-
telectual e acadêmico do gru-

po em relação à área de Enge-
nharia Biomédica, buscando-se 
a execução e a divulgação efe-
tiva de projetos nesse escopo.

 A principal missão do 
grupo é de incentivar e im-
pulsionar a difusão das infor-
mações ligadas à Engenharia 
Biomédica dentro da USP, for-
mando uma rede de contatos 
que facilitará a comunicação 
e o contato dos estudantes in-
teressados com projetos e ati-
vidades em que possam atuar.
 
 Neste ano, o ARGO bus-
ca iniciar projetos em diversas 
áreas, como pesquisa sobre as 
condições e as reais necessida-
des de hospitais públicos e do 
SUS e, a partir da análise das 
demandas, solucionar os pro-
blemas encontrados; prestação 
de serviços de consultoria para 
laboratórios de pesquisa den-
tro e fora da universidade; ma-
nipulação e aprimoramento de 

equipamentos biomédico; re-
alização, adaptação e conser-
to de aparelhos de assistência 
locomotora para comunidades 
carentes em cidades com bai-
xo IDH e pesquisa e desenvolvi-
mento de protótipos funcionais 
para adaptação, substituição, 
tratamento e diagnóstico de 
lesões e outras enfermidades.

Renato Miyaji
Engenharia Mecânica, 3º ano

CAM CODE

 Você já se perguntou 
o motivo do captcha da Google 
pedir para que você clique nos 
carros? Não, não é apenas para 
evitar robôs. Ou já se perguntou 
como  o Facebook faz para te 
marcar nas fotos? Bem, provavel-
mente eles contratam funcioná-
rios para te stalkear e te marcam 
manualmente.	 E	 a	 Netflix?	 Usa	
bruxaria para te fazer as suges-
tões do que assistir. Brincadeira. 
Até	o	final	do	 texto	você	enten-
derá melhor, só não espere que 
você sairá daqui com um douto-
rado em estatística: esse texto 
tem como objetivo uma descri-
ção introdutória e qualitativa.

 Esses pontos levantados 
acima possuem uma forte rela-
ção com um ramo da computação 
chamado aprendizado de máqui-
na, em inglês: Machine Learning. 
Em poucas palavras: se trata do 
uso de estatística aplicada à com-
putação	a	fim	de	ensinar	o	com-
putador a aprender a resolver 
problemas aos quais você não 
consegue programar explicita-
mente uma solução. De maneira 
um pouco mais formal, segundo 
Tom M. Mitchell: “Um programa 
de computador que realiza uma 
tarefa T com uma performance 
P, consegue aprender com a ex-
periência	 E	 a	 fim	 de	 melhorar	
a performance P da tarefa T”. 

 Algoritmos de aprendiza-
do de máquina conseguem fazer 
classificações	 de	 dados,	 encon-
trar padrões e até realizar pre-

visões precisas sobre um futu-
ro próximo. No geral, fazemos 
duas	 classificações	 principais	
para esses algoritmos: supervi-
sionados e não supervisionados.

 O aprendizado supervi-
sionado depende de um input de 
dados com rótulos. Por exemplo, 
suponha que se queira construir 
um	 algoritmo	 que	 classifique	 os	
comentários do G1 em negativos, 
neutros ou negativos positivos 
para que você saiba que tipo de 
artigo publicado no website as 
pessoas mais curtem. São pegas 
algumas palavras e as etiqueta-
mos: “amor” é positivo, “odeio” 
é negativo, “cadeira” é neutro… 
e assim por diante. Dado isso, é 
possível realizar uma análise de 
sentimento simples para cada 
comentário. Outra aplicação de 
algoritmos supervisionados é para 
sugestão de preços dentro do va-

MACHINE
LEARNING
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rejo, principalmente em sistemas 
de	precificação	dinâmica.	Precifi-
car um produto ou serviço nunca 
é uma tarefa simples, utilizando 
as técnicas adequadas de Machine 
Learning, é possível criar um al-
goritmo	que	defina	mensalmente	
um preço que maximize os lucros, 
sem prejudicar os ganhos poste-
riores. Também é possível utili-
zar outras técnicas com foco em 
classificação,	 ajudando	 médicos	
a	 identificar	 câncer	 em	 padrões	
de imagens ou outras caracterís-
ticas. Esse método se diferencia 
de uma regressão, pois a classi-
ficação	seria	binária	(tem	ou	não	
tem câncer), além de ter uma 
probabilidade associada (90% de 
chance de ser um tumor benigno).

 Por outro lado, os mode-
los não supervisionados tentam 
encontrar padrões e correlações 
malucas dentro de um espaço 
amostral com grande quantidade 
de dados desorganizados, muitas 
vezes praticamente impossíveis 
de se encontrar esses padrões 
manualmente. Pense que: se qui-
sermos	 identificar	 fatores	 que	
influenciam	 o	 comportamento	
de clientes, existem milhares de 
variáveis e dentre elas, queremos 
encontrar algumas poucas que 

demonstrem  isso. Ou, pense no 
problema de ter milhares de ar-
tigos num blog e você quer clas-
sificá-los	 por	 semelhança,	 sendo	
que nem você mesmo sabe como 
rotulá-los. Problemas como esses 
podem ser resolvidos usando mo-
delos não supervisionados, que 
não dependem dos rótulos dados.
	 	 	 	Agora,	para	 identificar	pesso-
as em imagens (ou outros obje-
tos) ou fazer alguns outros tipos 
de	 classificações	 mais	 comple-
xas, utilizamos Redes Neurais e 
Aprendizado Profundo (do inglês: 
Deep Learning), que se baseiam 
em utilizar diversas camadas de 
processamento com dados pré-
-classificados.	 Dessa	 forma,	 com	
dados de treinamento, é possível  
obter modelos com alto índice de 
fidelidade	ao	que	de	fato	se	quer.

 Daqui, é possível entrar 
em outro tópico importante den-
tro do tema: treinamento dos 
algoritmos. Apenas reiterando, 
o código deve aprender com a 
experiência, apenas dessa forma 
conseguimos	obter	modelos	confi-
áveis. Para treinamento, é neces-
sário uma enorme quantidade de 
dados, o que faz dos dados recurso 
mais importante do que o conhe-
cimento em si. Grandes empresas 

de tecnologia costumam liberar 
as bibliotecas que criaram para a 
comunidade de desenvolvedores, 
pois os desenvolvedores, a prin-
cípio, não possuem os dados ne-
cessários para criar uma empre-
sa concorrente na mesma área.

 O conhecimento usado 
para isso não é nada novo, os 
modelos matemáticos utilizados 
existem a certo tempo, porém, 
com os avanços recentes de ar-
mazenamento, coleta de dados 
e capacidade de processamento, 
o uso de Machine Learning veio 
se tornando cada vez mais aces-
sível tecnologicamente e presen-
te em nosso dia-a-dia. O tempo 
todo somos expostos a esses mo-
delos, seja servindo de cobaia 
para treinamento nos captcha’s 
da Google, servindo milhares de 
imagens para que o Facebook as 
classifique,	 expondo	 nossos	 gos-
tos	para	que	a	Netflix	passe	a	su-
gerir sempre o conteúdo certo.

Matheus Oliveira
Engenharia Mecânica, 3° Ano

BOSTON
DYNAMICS

MECAMNICANDO

 A Boston Dynamics 
é uma empresa de robótica 
que	 nasceu	 como	 spin-off	 do	
MIT (Massachusetts institute 
of Technology). Seus vídeos 
ficaram	 famosos	 rapidamente	
nas redes sociais, mostrando 
robôs realizando movimen-
tos precisos e complexos, tais 
como seres vivos. Esse tipo 
de tecnologia é conhecido 
como robótica bio-inspirada.
Logo após o desmembramento 

com o MIT, a Boston Dynamics 
foi adquirida pela X, empresa 
de inovação tecnológica da Al-
phabet (empresa mãe da Goo-

gle) -  iremos confundir a Alpha-
bet com a Google no resto do 
texto. Fundada em 1992, per-
tenceu a Google entre 2013 e 
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2017. Atualmente pertence ao 
SoftBank Group, holding Japo-
nesa, que além da Boston Dyna-
mics, possui equity em diversas 
outras empresas de tecnologia.

 Os robôs da BD (Boston 
Dymanics) podem servir em es-
paços pequenos, ajudar na in-
dústria e até servir em causas 
militares e missões de resgate. 
O SpotMini, um dos mais famo-
sos produtos é especialista em 
atuar em espaços pequenos, é 
basicamente um robô quadrú-
pede com um braço no local 
da cabeça. Consegue abrir por-

tas, subir escadas e até mani-
pular objetos delicados, como 
copos de vidro, sem contar o 
equilíbrio assustador: pense 
numa criança maquiavélica 
tentando fazer um gato trope-
çar, parece que o gato nunca 
cai e sempre dá um jeito de 
se equilibrar, o SpotMini pos-
sui o mesmo comportamento.

 Já o Atlas, robô bípe-
de, consegue pegar objetos, 
mesmo em situações adversas, 
andar sobre superfícies irregu-
lares como neve e até realizar 
parkour em circuitos de obstá-

culos. Possui uma movimenta-
ção quase humana, sem contar 
na alta resistência e força, per-
feito para missões de resgate.

É com certeza uma das em-
presas que estão no estado da 
arte no ramo. E nas palavras 
da própria empresa: “We pri-
de ourselves in building machi-
nes that both break boundaries 
and work in the real world”.

Matheus Oliveira
Engenharia Mecânica, 3° ano

CAMLORINDO 
A VIDA - ED.2

SOCIAL

 Salientamos novamen-
te a importância da Campanha 
Meses Coloridos: ressaltar e 
difundir, dentro do ambien-
te universitário, a existên-
cia e a importância dessas 
campanhas, com o intuito de 
manter sempre acesa a cons-
ciência social de cada uma. 
Assim como Janeiro, Feverei-
ro e Março possuem suas re-
lativas cores e enfermidades 
a serem representadas, agora 
veremos a representativida-
de dos três próximos meses 
do ano, Abril, Maio e Junho.
 
Abril Azul
 Cor e mês são dedicados 
à conscientização sobre Autis-
mo, uma doença que enfrenta 
diversos estereótipos e pre-
conceitos. Estima-se que, no 
Brasil, existam cerca de 2 mi-
lhões de autistas, que podem 
se encaixar dentro do espectro 
de formas diferentes, demons-
trando diferentes sintomas. 

 No 2º dia do mês é ins-
titucionalizado o Dia Mundial 
do Autismo, que busca desmis-
tificar	estigmas	da	doença	que	
está presente na vida de 70 
milhões de pessoas no mundo. 
 As características mais 
comuns	são:	dificuldade	de	in-
teração social, transtornos de 
linguagem, apresentação de 
padrões repetitivos, além de 
outras. As causas da síndro-
me ainda não são conhecidos 
completamente, portanto a 
campanha visa chamar a aten-
ção e aumentar o engajamento 
das autoridades em pesquisas.

Abril Verde
 A cor verde associada 
ao mês de Abril foi escolhida 
para representar a conscienti-
zação e prevenção de aciden-
tes de trabalho. O movimento, 
iniciado em 2014, tem o obje-
tivo de reduzir os acidentes de 
trabalho e seus agravos à saú-
de do trabalhador e, também, 
mobilizar a sociedade com o 
intuito de conscientizar e pre-
venir enfermidades causadas 
em decorrência do trabalho. 
 
Você pode acompanhar o mo-
vimento	através	do	site	oficial	

da campanha: http://www.
abrilverde.com.br/site/

Maio Amarelo
 O mês e a cor são as-
sociados a chamar a atenção 
da sociedade para o alto ín-
dice de mortes e feridos no 
trânsito em todo mundo, ten-
do como objetivo estimular a 
participação de pessoas, go-
vernantes e empresas na dis-
cussão sobre a pauta Trânsito.
 A escolha da cor é 
justificada	 pelo	 movimen-
to como sinal de “alerta, ad-
vertência”, para conseguir 
chamar atenção do Poder Pú-
blico e da sociedade civil.
 É possível acompa-
nhar a campanha através 
de	 seu	 site	 oficial	 e	 tornar-
-se um parceiro: https://
www.ma ioamare l o . com/

Maio Roxo
 A campanha Maio Roxo 
é destinada a prevenção e 
conscientização acerca de do-
enças do sistema digestivo, 
dado que neste mês é cons-
tituído o World IBD Day, 19 
de maio, dia Mundial da Do-
ença	 Inflamatória	 Intestinal.	
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 Essas doenças, que não 
possuem cura, ainda sem cau-
sa diagnosticada, podem ter 
origem imunológica, gené-
tica, podendo ser agravadas 
por hábitos de alimentação. 

Maio Vermelho
 O mês e a cor são re-
servados para a prevenção e 
conscientização à Hepatite. A 
Hepatite é uma doença viral, 
transmitida desde alimentos 
contaminados (tipo A), relações 
sexuais (tipo C), água contami-
nada (tipo E). A enfermidade é 
responsável	por	causar	inflama-
ção no fígado, comprometendo 
seu funcionamento, o que cau-
sa icterícia. Apenas os tipos A e 
B possuem vacinas, tendo cura 
apenas A, C e E, enquanto a B 
e a D só podem controladas.
 Por isso, é sempre vá-
lido ressaltar o correto des-
carte e não compartilha-
mento de seringas, uso de 
camisinha em toda relação 
sexual, e higienizar as mãos 
e alimentos antes de comer.

Junho Laranja
 A campanha é reservada 
para conscientização de Leu-
cemia e Anemia, ambas doen-
ças relacionadas ao sangue.
 A Leucemia é um dos 
10 cânceres mais comuns em 
todo mundo, segundo o Institu-
to Nacional do Câncer (INCA), 
sendo necessária a campanha 
para ressaltar a importância 
da doação de medula óssea, 
assim como Fevereiro Laranja.
 Já a Anemia é uma 
doença  c a r ac te r i z ada 
pela falta de hemoglobina no 
sangue, sendo responsável 
por causar fadiga, palidez, 
cansaço, vertigem, tonturas. 
 Caso tenha interesse 
em ser um doador de Medula 
Óssea, basta entrar em conta-
to ou apenas chegar no Hemo-
centro para se cadastrar. 

Hemocentro Santa Casa: Rua 
Marquês de Itu, 579 - Telefo-
ne: (11)21767258

Junho Vermelho
 Junho Vermelho é o 
mês destinado para conscien-
tização sobre doação de san-
gue. O transfusão de sangue 
é um procedimento muito co-
mum nos hospitais, porém, 
os bancos de sangue vêm en-
frentando grande falta de 
diversos tipos sanguíneos. 
 Com isso, tornou-se 
necessária a criação de uma 
campanha capaz de ressal-
tar a importância e incenti-
var movimentos individuais ou 
coletivos para doar sangue.
 É muito importante se 
você também conseguir fa-
zer sua parte e ajudar milha-
res de pessoas que dependem 
desses bancos para sobreviver!
 Lista de endereços 
para doar sangue: http://
www.prosangue.sp.gov.br/
d o a c a o / E n d e r e c o s . h t m l

Giulia Cardella
Engenharia Mecatrônica, 2° 
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 Sejam muito bem-vin-
dos à primeira edição da me-
lhor e mais fantabulosa seção 
de Q&A (“perguntas e respos-
tas” em aramaico) de jornal 
da face da Terra, apresentado 
por ninguém mais que nossa 
honorável Brenda CAMargo, a 
suprema representante des-
se centro acadêmico mara-
vilhoso. Aqui foram reunidas 
incríveis cinco perguntas en-
viadas por nossos seguidores 
e suas respostas trarão ilumi-
nação a todos que as lerem. 

Sem mais delongas, va-
mos às perguntas:

P: Sobre o que fazer perguntas?
R: Chuchu, você pode pergun-
tar o que quiser. Se quiser saber 
como sobreviver àquela maté-

ria do inferno, como fazer uma 
fogueira sem isqueiro ou como 
ganhar o Integra sem ajuda da 
CO é comigo mesma. Se preci-
sar viro até um Spotted vivo.

PERGUNTE À 
BRENDA

ETC
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P: Como entender Algelin 2?
R: SAI DO SOFÁ E ESTUDA! Brin-
cadeiras à parte, reza a lenda 
que o Fuja Do Nabo ajuda muito 
quem precisa de nota e tá com 
pouco tempo pra estudar. Alge-
lin 2 é bem menos visual que Al-
gelin 1, então o primeiro passo 
é aceitar que a matéria não vai 
fazer muito sentido e manda a 
ver, daí já ajuda demais. Façam 
provas antigas que costumam ser 
parecidas, então tente se tele-
transportar para a dimensão de-
las e tocar pau nos exercícios. 

P: O que espe-
rar do Cacinha do CAM?
R: Vocês podem esperar o esta-
do da arte. Vai ser o melhor Ca-
cinha feito na história desse CA, 
mas não o melhor que poderia 
ter sido feito, tem muita carta 
nas mãos dos organizadores que 
ainda será utilizada no futuro. 
Pra	não	ficar	muito	quebrado,	os	
senhores	London,	Berloffa,	Rodo,	
Lau e Gustavão estarão de fora, 
só organizando, mas podem es-

perar pelo Jumper no jogo e se 
ele estiver empolgado, o time 
dele vai destruir a competição. 
A maior parte das pistas está boa 
(e não boas para os padrões do 
Caça desse ano, mas sim pro do 
Cacinha do ano passado), mas po-
dem esperar uma pistinha besta 
ou outra. Além disso, o grande 
Londimba	me	passou	em	off	duas	
dicas: os corredores deverão ser 
estratégicos e sim, teremos uma 
história, cujo tema é “História”. 

P: O CAM vai cor-
rer com os mercenários?
R: O. CAM. NÃO. COR-
RE. COM. MERCENÁRIO.

P: Por que Brenda?
R: Veio do CEE por algum acaso? 
É um crime que você não saiba 
quem eu sou! Eu sou tudo o que 
o CAM representa. Sou os versos 
do refrão de “Evidências” preso 
na garganta do último corredor 
acordado no integra, sou o movi-
mento que faz a SEMOV aconte-
cer, sou o espírito e o amor que 

motiva todos os membros des-
se CA maravilhoso (além de ser 
uma entidade onisciente quan-
do se trata de responder per-
guntas alheias nas horas vagas).

Observação: o link do próximo 
“Pergunte à Brenda” estará dis-
ponível no grupo de Whatsapp 
mais próximo a você, mande sua 
pergunta sobre a vida, o universo 
e tudo mais, se sua pergunta for 
considerada merecedora (ou se 
não superarmos a marca de 5 per-
guntas) ela poderá aparecer aqui. 
Colaboradores: Rafael Sobral, 
Gregory Elster e Felipe Marins.

Lucas Manfredini Abdo
Engenharia Mecânica, 1º Ano
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 No início do semestre, 
colocamos um mural colabo-
rativo no corredor da mecâni-
ca com a mensagem do título. 
Aqui estão algumas respostas:

MANDE UM 
RECADO PARA 
SEUS BIXOS!

Bixão, o que forma um 

profissional ou uma pessoa 

nessa faculdade não são as 

aulas de cálculo III e sim as 

experiências. “Viva” a Poli.

Façam amizades com a 

galera de humanas <3

Mas Corra pelo CEN!

]

Não se deixe afetar pelas 

tretas do BeB

Ainda dá tempo de ir pra 

FEA!

Experimente TUDO!

A Poli é Possível!

Chorar nota pro professor adianta (as vezes)

Aprenda a cantar Naval Crau !!!

Subs não compensam!
Mentira!

Verdade!

Depende..

Budinha
Engenharia Mecatrônica, 3º ano
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SudoCAM

SOLUÇÃO

Ordinárias do CAM 
às quartas 17h
Quer ter seu texto de humor 
publicado? Entre em contato na 
página do face.

Gostaria de escrever sobre rolês 
culturais? Entre em contato na 
página do face.

Gostaria de escrever sobre a vida, 
a verdade e o universo? Entre em 
contato na página do face.


