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Convite
Quer entrar para a equipe e 
escrever para o Dois Marte-
los? Entre em contato pelo 
e-mail do jornal ou com al-
gum membro da equipe!
Todos são bem-vindos a 
ajudar!

Contato
jornal2martelos@gmail.com

Realização

5ª Edição

Tiragem
Para essa edição, foram impressos 100 exemplares do 
Jornal Dois Martelos, na gráfica da Escola Politécnica.

 Mais uma vez estamos de volta, depois de um mês agitado como foi Outu-
bro: provas, eventos e atividades que sorveram nosso contingente intelectual para 
a elaboração da edição. Por isso, preparamos uma edição bastante encorpada para 
Novembro.
 Dessa vez a edição é um tanto quanto diferente. Voltamos a nossa atenção 
para os alunos e a relação deles com o Departamento, CMR e Esporte. Assim, Isabella 
Duchêne entrevistou Fernando Zagatti – Kiwi – para nos contar um pouco da experi-
ência dele como presidente do CMR e relacioná-las com a vida pessoal, acadêmica e 
profissional.
 As diferenças dessa edição não param por aí. A IC apresentada busca com-
preender o ensino da Engenharia de Minas no Brasil, diferente dos trabalhos baseados 
em reações e coleta de dados em laboratórios. Outra alteração foi a matéria sobre 
novas tecnologias no mundos dos materiais: dessa vez, Victor Costa alterou o foco e, 
ao invés de falar sobre as tecnologias, abordou a história daqueles que fazem ciência, 
contando um pouco sobre a vida de um dos maiores cientistas da história, Albert Eins-
tein. As tecnologias usadas na indústria, contudo, não foram esquecidas: Bruno Koseki 
apresentou aos leitores a primeira parte de uma séries de artigos sobre a evolução dos 
materiais na indústria automobilística.
 Também não podia faltar o acadêmico, não é mesmo? Trazemos aos alunos 
explicações sobre o módulo vermelho, feitas pela nossa querida RD Isa Perini, que 
abordou a situação do módulo no PMT e qual a saída que o departamento teve para 
os próximos anos, bem como as intenções para o futuro. Com a SEMM chegando, ela 
também não poderia ficar de fora da parte acadêmica: Bruno Koseki preparou um 
texto apresentando a Semana por um outro ângulo (da oportunidade de ampliar seu 
conhecimento sobre os cursos), além de trazermos o cronograma da Semana para os 
leitores.
 A troca de experiências, conduzida pela Isa Vasconcellos, fica por conta da 
participação da Marília na LIYSF, um importante fórum científico em Londres.
 A seção de esportes está de tirar o fôlego. Victor Castro – o Teco – o novo 
secretário do CMR, fez uma entrevista com Oswaldo Maestro, ex aluno do PMT e atual 
atleta da Seleção Brasileira de Handball, tendo representado maravilhosamente o Bra-
sil nos últimos jogos olímpicos, e a representatividade feminina, nas palavras da Paula 
Arantes (aluna do PMT) falando de Futebol Americano, sobre as regras e as diferentes 
modalidades, além de nos apresentar o Red Pandas, o time feminino que veio para 
quebrar paradigmas e preconceitos sobre o esporte no Brasil.
 Por fim, chegamos ao moderno velho oeste, falando na nova série da HBO, 
Westworld. É uma série que abre uma reflexão importantíssima sobre ação e conse-
quências, além de ser um ótimo “aperitivo” para aguçar o interesse sobre a ciência 
dos materiais e a eventual possibilidade de se imprimir um robô que mimetiza o ser 
humano com perfeição.
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A experiência única de gestão em meio à vida na Poli
 Boa parte de nós, alunos 
de Minas, Metalurgia e Materiais, 
já teve algum contato com Centro 
Moraes Rêgo, o Centro Acadêmico 
dos alunos do PMT e do PMI, seja 
na recepção do dia da matrícula se 
sujando de tinta e lama, seja com-
prando um salgado no intervalo 
das aulas. O Centro Acadêmico é 
um espaço voltado para os alunos, 
dos alunos, mas também adminis-
trado pelos alunos. 
 Um pequeno grupo orga-
niza as finanças, projetos e o am-
biente do CMR, além de conciliar 
tudo isso com a vida universitária 
na Poli, o que não parece ser tare-
fa fácil.  O JDM conversou com o 
ex-presidente do CMR, Fernando 
Zagatti Casquet, aluno do curso de 
Engenharia de Minas, para enten-
der um pouco mais sobre como é 
gerir esse espaço e como essa ta-
refa contribuiu para o seu cresci-
mento pessoal.

Como foram seus primeiros con-
tatos com o CMR?
 “Meus primeiros contatos 
foram a partir do meu irmão. Ele 
ajudava o CMR, apesar de fazer 
Engenharia de Produção. Então eu 
comecei a aparecer no CMR por 
causa dele, esperando ele voltar 
do trabalho para voltar para casa. 
Assim, eu fui conhecendo o pesso-
al de lá e ficou mais fácil me envol-
ver”.

O que te motivou fazer parte da 
gestão de um Centro Acadêmico?

 “Principalmente, eu tinha 
vontade de tornar o CMR um espa-
ço melhor para pessoas como eu. 
Eu pensava: ‘como eu gostaria que 
o CMR fosse quando eu entrei na 
Poli?’. Aos poucos, ajudar o CMR 
se tornou parte da minha trajetó-
ria na Poli. Eu queria que as coisas 
fluíssem bem, que tudo estivesse 
em dia. Eu passei a me preocupar 
se tinha sempre comida na ‘mesi-
nha’, café bem feito, enfim, que as 
pessoas se sentissem acolhidas e, 
indo por esse lado, percebi que eu 
gostava bastante de ter esse cui-
dado”.

Como era o seu dia a dia sendo 
presidente?
 “Era um dia a dia corrido. 

Eu fazia Iniciação Científica, além 
de ser presidente ao lado de uma 
gestão relativamente pequena, 
começamos com quatro, depois 
aumentamos para cinco pessoas. 
Faltavam, portanto, pessoas para 
realizar tarefas básicas e eu acabei 
acumulando algumas responsa-
bilidades. Basicamente, eu tinha 
o intuito de manter o CMR limpo 
e organizado, evitando um clima 
nocivo, porque quem está indo lá 
espera um lugar de paz, sem con-
flitos, um lugar para se sentir bem 
nem que seja em um intervalo de 
aulas. Eu sempre me colocava à 
disposição para conversar, resol-
ver problemas, tirar dúvidas de 
alunos novos ou que estivessem 

“Principalmente, eu tinha vontade de tornar o CMR um lugar melhor para 
pessoas como eu”.
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Isabella Duchêne
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

voltando de intercâmbio.
 Além disso, eu procurava 
realizar eventos que agradassem, 
além de manter uma boa ima-
gem do CMR. Eu tinha que ouvir 
muitas críticas e sugestões diaria-
mente, então é muito importante 
ser paciente e não se desmotivar 
facilmente. Além de, claramente, 
aprender a ouvir e aplicar aquilo 
que você julga necessário com a 
ajuda de quem você confia”.

Como essa experiência te influen-
ciou como pessoa?
 “Antes de ser presidente, 
eu era uma pessoa muito tími-
da e reservada. Sendo gestão, eu 
aprendi a me comunicar, conver-
sar com pessoas acima de mim e 
respeitar hierarquias. Principal-
mente, eu aprendi a romper bar-
reiras que eu achei que não era ca-
paz. Enfim, eu aprendi a fazer um 
trabalho bem feito tendo em vista 
o bem comum. Felizmente, eu tive 
uma boa resposta do pessoal.
 Acho que no geral eu me 
tornei uma pessoa mais simpática, 
comunicativa e altruísta. Me sinto 
mais “filtrado”, ou seja, eu sei bem 
o que devo ou não ouvir, que tipo 
de críticas serão boas para mim. 
Acredito que qualquer pessoa que 
me conheceu antes e depois da 
gestão sabe o quanto eu me trans-
formei e cresci pessoalmente den-
tro do CMR.”

Como essa experiência te influen-
ciou profissionalmente?
 “Em primeiro lugar, eu co-
nheci muita gente. Muitas pesso-
as eram mais velhas e experien-
tes que eu: eles no quinto, sexto 
ano, e eu no segundo. Hoje, eles 

são meus colegas e amigos, e isso 
é muito importante, pois eles sa-
bem do meu trabalho na gestão, 
e de certa forma isso cria uma vi-
são positiva acerca da minha vida 
profissional.  Essa imagem, além 
de gratificante, é impactante para 
futuras indicações de estágios e 
entrevistas. 
 Além disso, é claro que sa-
ber se expressar e se comunicar 
bem, tomar decisões e fazer análi-
ses rápidas são habilidades muito 
reconhecidas profissionalmente. 
Também aprendi a ‘fazer política’, 
ou seja, agradar a ‘gregos e troia-
nos’. Por exemplo, é bem compli-
cado agradar ‘bixos’ e ‘veteranos’ 
ao mesmo tempo, você tem que 
saber fazer os dois papéis muito 
bem. Até quando é importante 
dar atenção a cada um dos lados? 
Essa é uma questão fundamental 
no CMR.”

Como você conciliou essa tarefa 
com a vida politécnica? 
 “Para mim, conciliar as 
tarefas não era um problema, na 
medida que basta você organizar 
seu tempo. Aqueles quinze minu-
tos que você ficaria sentado no 
celular, você pode por exemplo 
organizar a gestão ou o depósito, 
mandar mensagem para alguém 
ou fazer as compras da mesinha... 
Então, basicamente, é saber admi-
nistrar seu tempo útil. O tempo de 
ficar no facebook pode ser tempo 
de organizar a sinuca, ou tirar o 
lixo, entende? 
 Sem dúvida, é um ano de 
abrir mão de algumas coisas para 
aprender. Aprender profissional-
mente a lidar com pessoas, gerir 
um espaço, gerir financeiramente 
e não dar prejuízo. No meu caso, 

eu reprovei duas matérias nesse 
ano, mas é possível passar sem re-
provar, só não pode ser preguiço-
so e achar que está fazendo muita 
coisa. Isso é sem dúvida nenhuma 
uma mensagem muito importante 
que me passaram uma vez: a gen-
te sempre pode mais. Nós nunca 
fazemos o suficiente. Se você tem 
tempo para pensar que você está 
com muita coisa para fazer, é por-
que você não está com muita coi-
sa para fazer.
 Resumindo, é tranquilo. 
Você vai ter pessoas ao seu redor 
que você confia para te ajudar, 
seja em provas, trabalhos... É pos-
sível sim conciliar tranquilamen-
te.”

Que conselhos você daria a um 
aluno ingressante na poli que se 
interessa em participar do Centro 
Acadêmico?
 “Só vai.
 Se organize, e passe no 
CMR nos intervalos, nos horários 
de almoço, jogue uma sinuca, 
tenha dúvidas e pergunte sobre 
a experiência dos veteranos (as 
pessoas adoram falar e dar con-
selhos). As pessoas têm muito a 
agregar. Apareça e, claro, se divir-
ta! A Poli tem muito a te oferecer. 
Não aconselho ser o aluno que só 
vai para a aula e vai embora em 
seguida, não tenha medo de apa-
recer. O CMR tem 72 anos, muita 
gente passou por ali, e tem muita 
coisa para oferecer para vocês... 
Participe, que faz muito bem, fisi-
ca e psicologicamente. É bom, de 
verdade.”
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Projeto de IC
Iniciação Científica de Júlia Sanches: A expansão do ensino su-
perior no Brasil: um diagnóstico dos cursos de graduação em 
Engenharia de Minas
Apresentação Geral
 Apaixonada por seu cur-
so, mas desmotivada com a "vida 
politécnica”, Júlia Sanches viu na 
Iniciação Científica (IC) uma opor-
tunidade de mostrar seu conhe-
cimento de forma diferente da 
habitual. Procurou, desse modo, 
um projeto ligado à parte acadê-
mica de sua engenharia e, então, 
inscreveu-se no oferecido pelo 
Professor Doutor Maurício Gui-
marães Bergerman, que objetiva-
va a análise da educação em En-
genharia de Minas no país. Assim, 
iniciou sua IC em agosto de 2015, 
na qual segue envolvida até hoje 
graças a uma renovação para que 
as pesquisas fossem atualizadas.
 
O Projeto
 Instigada pela inexistência 
de fóruns e congressos de discus-
são sobre o curso de Engenharia 
de Minas, a pesquisa feita em par-
ceria com a UNIFAL (Universidade 
Federal de Alfenas) tinha como 
objetivo iniciar um debate nacio-
nal nessa direção. Dessa maneira, 
para iniciar o trabalho, a aluna cru-
zou dados do oferecimento desse 
curso no país (pelo site do e-Mec) 
com a produção mineral por regi-
ões (através do DNPM) visando a 
criação de novos dados para análi-
se e debate. Dando continuidade, 
a discente observou diferenças 
nas cargas horárias entre o setor 

público e o privado, bem como 
nas publicações entre as univer-
sidades mais novas e as mais tra-
dicionais.  Não obstante, a equipe 
da IC enviou um questionário para 
todos os coordenadores de Enge-
nharia de Minas no Brasil solici-
tando alguns dados que não eram 
encontrados de forma aberta.

Primeiros Avanços    
 Em 2015 houve o primeiro 
Workshop de Educação em Enge-
nharia de Minas que aconteceu 
em Poços de Caldas (MG), sendo 
esse o primeiro evento da área. 
Posteriormente, em 2016, Júlia le-
vou sua pesquisa para o Congresso 
Brasileiro de Educação em Enge-
nharia (CO-BENGE) que aconteceu 
em Natal (RN), a fim de divulgar a 
pesquisa para docentes de outras 
engenharias e até para outras uni-
versidades que possuem o curso 
em questão. Outrossim, palestran-
do sobre sua IC, a estudante pôde 
ajudar os professores do IFRN que 
estão com um projeto de implan-
tar esse curso no Instituto.   
 
Notas Finais     
 Devido à produção de co-
nhecimento proporcionada pelo 
projeto, a aluna vê como principal 
motivo de uma IC o “know-how” 
oferecido. O leque de informações 
produzidas e analisadas altera a 
visão do estudante sobre a área, 

bem como afirma seu interesse no 
curso, e também em seguir carrei-
ra científica. Ademais, ressalta-se 
o aumento das responsabilidades 
e da necessidade de melhor orga-
nização do tempo, tratando-se de 
um primeiro contato com o ritmo 
do mercado de trabalho. Portanto, 
“se você quer fazer uma IC: faça!”.  
Nas palavras da aluna,  ela reco-
menda a todos que têm interesse 
em uma IC, a pesquisarem sobre 
os projetos oferecidos e os labo-
ratórios envolvidos para, assim, 
achar a que melhor se encaixa aos 
interesses do estudante.

Luca Becari
1º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Quer expor seu 
trabalho de Ini-
ciação Científica 

no Dois Martelos? 
Entre em contato 

pelo email:
jornal2martelos@

gmail.com
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 Acontece no CMR

Bruno Akira Koseki
Engenharia de Materiais

 A 52ª Semana de Estudos 
Mínero-Metalúrgicos está chegan-
do: o evento ocorrerá dos dias 7 a 
11 de novembro. Por isso, o “Acon-
tece no CMR” traz, nessa edição, 
um texto especial sobre a Semana 
Acadêmica mais antiga da Poli.
 Nessa Semana muito im-
portante para os departamentos 
haverá palestras com empresas do 
setor, bem como workshops para 
que os alunos tenham um pouco 
de contato com a Engenharia de 
Materiais tal como é na indústria. 
Além disso, serão oferecidas vi-
sitas a empresas ligadas ao setor 
de materiais e de mineração. Tudo 
isso preparado com muito empe-
nho por seus colegas de classe.
 O que já aconteceu na 
SEMM em anos anteriores? A Se-
mana já recebeu empresas gran-
des do setor, como a Metso Mi-
nerals, Anglo American, Yamana 
Gold, Dow Química, Lincoln Elec-
tric, Basf, Gerdau, Tenaris Confab, 
Votorantim, Braskem, entre ou-
tras. É uma ótima oportunidade 
para conhecer a atuação de um 
engenheiro e suas responsabili-
dades com a economia e o meio 
ambiente, por exemplo.
 A SEMM envolve sempre 
uma temática bastante atual e 
certamente aplica a teoria que 
aprendemos em sala de aula. Se 

você sempre se pergunta “onde 
vamos usar isso?”, a SEMM te dá a 
resposta. Em uma das palestras do 
ano passado, o engenheiro convi-
dado citou e mostrou no mundo 
real a importância do conheci-
mento das transformações de fa-
ses na indústria, como a formação 
da martensita e sua transforma-
ção em bainita, no meio de um 
processo industrial, assunto que é 
fundamental na disciplina “Trans-
formações de Fases” e nos labo-
ratórios. No mais, esses assuntos 
são expostos aos alunos em escala 
industrial, isto é, com uma abor-
dagem como “quais as dificulda-
des industriais para se realizar as 
transformações de fases em uma 
fábrica?”
 Aproveite o momento para 
sair um pouco da mesmice. Em 
uma das edições da Semana, tive 
a curiosidade de participar das pa-
lestras que foram destinadas aos 
alunos da Engenharia de Minas, 
e também participei de uma das 
visitas técnicas deles. Minha opi-
nião? Devia ter feito isso antes. 
Não só pelos interessantíssimos 
assuntos abordados, como tam-
bém para abrir a cabeça em rela-
ção ao mundo. Para um aluno da 
Materiais, foi bastante chocante 
ouvir do palestrante da Yamana 
Gold que era necessário processar 
1 tonelada de solo para extrair 4g 

de ouro.
 Uma visita técnica, como à 
Vale Fertilizantes em Cajati, tam-
bém foi uma experiência bastante 
interessante, pois, em uma planta 
industrial, você não precisa se res-
tringir a conhecer o processo de 
beneficiamento, mas pode ter um 
contato direto com os equipamen-
tos utilizados, com tecnologias 
diferentes de transporte de pro-
dução, especialmente para quem 
tem interesse em instalações in-
dustriais, que é meu atual ramo de 
atividade. Ainda assim, é de tirar o 
fôlego estar diante de uma jazida 
que é explorada desde 1938 e já 
forma um vale com mais de 1,2km 
de comprimento em um complexo 
industrial com área maior que a 
área urbana da cidade que o abri-
ga.
 Vale a pena trocar a SEMM 
por qualquer outra atividade? Na 
minha opinião, não. Tudo o que 
aprendi na SEMM é tão valioso 
quanto o que aprendi nas salas de 
aula. No mais, esse contato com 
as atividades industriais que a se-
mana proporciona é um ótimo es-
timulante para o desenvolvimento 
dos futuros profissionais.

A 52ª Semana de Estudos Mínero-Metalúrgicos está chegando! 
Confira a programação e inscreva-se nas visitas e minicursos!
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 Troca de experiências
Fórum internacional juvenil científico de Londres

Isabela Vasconcellos
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

 A aluna do primeiro ano do 
curso de Engenharia de Materiais, 
Marilia El-Kadre, contou como foi 
sua experiência no London Inter-
national Youth Science Forum, o 
fórum juvenil científico mais im-
portante do mundo. Em 2015, ano 
no qual Marilia participou, o LIYSF 
ocorreu entre os dias 22 de julho e 
5 de agosto.  São duas semanas de 
palestras, visitas e atividades des-
tinadas principalmente a alunos 
do Ensino Médio (Marilia estava 
no terceiro colegial) do mundo 
todo, apesar de também contar 
com alguns alunos de faculdade. 
 O LIYSF, por iniciativa do 
British Council, tem como objeti-
vo atrair jovens para o campo da 
ciência. Para isso, o evento é reali-
zado no Imperial College, uma das 
universidades mais renomadas no 
mundo, principalmente no cam-
po da tecnologia e engenharia. 
Por volta de 500 participantes de 
mais de 60 países diferentes fi-
cam hospedados na universidade 
para participar das atividades. Em 
2015, o tema do fórum foi “Ciên-
cia, o esforço universal”, uma vez 
que o mundo todo deve se unir e 
fazer a sua contribuição à ciência.
 Marilia ficou sabendo des-
se programa por meio do departa-
mento de Química do seu colégio, 
o Bandeirantes. Como ela se inte-
ressou bastante pela ideia, resol-
veu se inscrever. O LIYSF oferece 
a oportunidade de os participan-

tes apresentarem seus projetos 
em um tipo de feira de ciências, 
e o Bandeirantes, interessado na 
proposta, exigiu que todos os seus 
alunos participantes do fórum le-
vassem um projeto para apresen-
tar. Como Marilia tinha participa-
do apenas como colaboradora na 
feira de ciências do ano anterior, 
demorou um pouco para ela achar 
um projeto que pudesse levar, o 
que atrasou sua inscrição no fó-
rum. Ela contou que, por essa ra-
zão, não conseguiu se inscrever 
nas atividades mais interessantes 
do programa. 
 Os alunos do Bandeirantes, 
juntamente com um professor, se 
encontraram no aeroporto para 
ir a Londres. Chegando lá, foram 
direto para a universidade, onde 
ficaram hospedados em um dos 
halls residenciais. Marilia contou 
que ficou em um pequeno quar-
to sozinha, tendo de utilizar um 
banheiro compartilhado. Além de 
ter sido seu primeiro contato com 
uma universidade, essa viagem 
também foi a primeira vez que 
Marilia foi para o exterior. Essa ex-
periência, portanto, foi algo muito 
diferente e enriquecedor para ela. 
 A cerimônia de abertura 
teve como tema células-tronco, e 
foi apresentada por uma professo-
ra que faz parte da Royal Society, 
organização que reúne os cien-
tistas mais importantes do Reino 
Unido. Nos dias seguintes, hou-
ve várias outras atividades, como 
excursões e palestras. Uma delas 

foi sobre os compostos de boro 
e suas várias aplicações. O pales-
trante fez algumas demonstrações 
e pediu a participação dos alunos. 
Essa foi uma das atividades favori-
tas da Marilia. 
 Além da parte acadêmica, 
um dos pontos positivos dessa ex-
periência para a Marilia foi o ne-
tworking, a oportunidade de co-
nhecer pessoas do mundo inteiro 
que pensam igual a ela e que se in-
teressam pela ciência e pela enge-
nharia. A chance de compartilhar 
a cultura do seu país e ouvir sobre 
a do outro foi, para ela, uma expe-
riência sensacional. Para aprovei-
tar ao máximo essa oportunidade, 
ela passava a maior parte do seu 
tempo com pessoas de outros pa-
íses, e contou que o restante dos 
brasileiros não fez o mesmo, pois 
andavam quase sempre juntos. 
 Isso tudo despertou nela 
uma vontade de estudar fora e 
um grande interesse pela ciência, 
especialmente pela Engenharia 
de Materiais. Ela sempre quis fa-
zer pesquisa, e nesse evento viu 
que ainda tem muita pesquisa a 
ser feita e muita experiência a ser 
compartilhada, pois todo mundo 
tem um pouco a contar. Depois 
de se formar na Poli, ela pretende 
continuar com os estudos, fazen-
do mestrado em outra faculdade e 
doutorado no exterior.  
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 História e Ciência
 Muito se aprende nas es-
colas e universidades sobre con-
ceitos, teoremas e teorias desen-
volvidos por pesquisadores ao 
longo da história da humanidade. 
Pouco se sabe, contudo, sobre a 
trajetória desses grandes cientis-
tas: como eles foram de pessoas 
normais como eu e você a grandes 
gênios que revolucionaram o 
mundo em que vivemos.
 O objetivo desta se-
ção é trazer esse conheci-
mento aos alunos, como for-
ma de motivação e, até certo 
ponto, orientação e inspi-
ração. Para esta primeira 
edição, traremos a história 
e os principais feitos de um 
dos maiores cientistas que 
o mundo já viu: Albert Eins-
tein.

Infância nada brilhante
 Albert Einstein nas-
ceu em Ulm, no sul da Ale-
manha, em 14 de março 
de 1879. Seu pai, Hermann 
Einstein, tinha uma eletro-
técnica, que não estava sendo um 
negócio muito próspero em Ulm. 
Portanto, quando Einstein tinha 3 
anos, sua família teve que se mu-
dar para Munique, em busca de 
melhores condições financeiras.
 Foi em Munique que Eins-
tein começou sua educação. Teve 
dificuldades para aprender a falar, 
coisas que só começou a fazer aos 
quatro anos de idade. A história 
sobre Einstein não ter passado em 

matemática na escola não é ver-
dade, mas o garoto não mostrava 
nenhum sinal de genialidade: ele 
era muito disperso nas aulas e não 
era bem visto pelos professores, 
por não conseguir se concentrar e 
atrapalhar os outros alunos; nin-
guém achava que ele seria o gênio 
que foi. Tinha grande facilidade 

com matemática e física, mas geo-
grafia, história e francês eram seus 
pesadelos.
 Terminou os estudos na 
escola secundária  em 1896 e re-
nunciou à cidadania alemã, ad-
quirindo a suíça em 1901. Após 
formação na escola secundária, 
começou a estudar na Escola Poli-
técnica de Zurique.

Fracasso e depressão

 Por faltar muito nas aulas 
e não ser um aluno tão dedicado, 
os professores também não gosta-
vam de Einstein na faculdade. Por 
isso, ao se formar, não conseguiu 
o cargo de professor assistente na 
Universidade de Zurique.
 Por um bom tempo, Eins-
tein procurou emprego. Trabalhou 

como professor assistente 
em várias cidades, sempre 
por pouco tempo. Ficou 
muito deprimido por não 
conseguir um trabalho, pen-
sou até em mudar de área 
e começar a vender seguros 
(imagina só, Albert Einstein 
lhe vendendo um seguro!) e 
chegou até a escrever para 
os pais que seria melhor ele 
não ter nascido.
 Em 1902, um amigo con-
seguiu para Einstein um em-
prego no Instituto Suíço de 
Patentes, em Berna, para 
onde ele se mudou. Ele não 
sabia na época, mas traba-
lhar avaliando patentes deve 
ter sido a melhor decisão da 

vida dele.
 Por seus conhecimentos 
científicos, finalizava rapidamen-
te os serviços que lhe eram desti-
nados, o que dava a ele bastante 
tempo livre. Tempo para pensar 
sobre a natureza e o universo e 
desenvolver suas teorias, o que 
ele não teria vivendo à sombra de 
um professor em uma universida-
de.

A história do homem que revolucionou a Física - Parte 1

    Albert Einstein, o homem que revolucionou a Física.
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Os primeiros passos da relativida-
de
 A grandiosa história do 
cientista Albert Einstein começou 
em 1905, quando ainda estava no 
Instituto de Patentes, já era casa-
do - desde 1903, com uma ex-co-
lega da Universidade de Zurique, 
Mileva Maric - e tinha um filho 
de um ano de idade. Nesse ano, 
começou a revolução da maneira 
como enxergamos o mundo. 1905 
ficou conhecido como Ano do Mi-
lagre de Einstein e, nele, o cientista 
publicou quatro artigos: analisou 
o efeito fotoelétrico, realizando 
considerações inovadoras sobre 
os átomos e sobre a radiação ele-
tromagnética; descreveu o movi-
mento browniano; estabeleceu a 
relação entre massa e energia, de 
acordo com sua famosa equação 
E=mc² e iniciou os pensamentos 
sobre a relatividade.
 Na primavera de 1905, 
estava andando de ônibus quan-
do olhou para a Torre do Relógio 
de Berna. Imaginou, então, o que 
aconteceria se o ônibus estives-
se na velocidade da luz. Realizou, 
a partir disso, algo que lhe seria 
muito útil na carreira e que o di-
ferenciava dos demais: a experiên-
cia imaginária.
 Ao imaginar o ônibus na 
velocidade da luz, em sua experi-
ência imaginária, ele viu o relógio 
parado. Ficou, então, eufórico. 
Nesse momento, Einstein estava 
certo de que encontrara uma re-
lação entre o espaço e o tempo: 
quanto mais rápido seu ônibus se 
movia, mais devagar o tempo pas-
sava. O tempo e o espaço eram, 
portanto, uma coisa só, um tecido 

flexível chamado de espaço-tem-
po.
 Infelizmente, a comunida-
de científica não é muito aberta a 
ideias tão radicais. Einstein man-
dou seu artigo para diversas revis-
tas, mas não recebeu atenção. Ele 
ficou devastado.
 Um cientista, contudo, lhe 
deu atenção. Max Planck, um dos 
principais pesquisadores da Eu-
ropa naquela época, leu o artigo 
do desconhecido Albert Einstein 
e pensou que poderia sair algo 
de interessante dali. Em junho de 
1905, a Teoria Especial da Relativi-
dade foi publicada na revista Anais 
de Física de Berlin - a principal re-
vista acadêmica da época - no pe-
riódico número 17.
Um novo ingrediente na teoria: a 
gravidade
Em 1907, Einstein aceitou escre-
ver um artigo  que explicava a sua 
Teoria Especial da Relatividade. 
Contudo, ao revisitar suas contas 
feitas dois anos atrás, viu que ha-
via um problema. Suas equações 
só eram válidas para casos de ve-
locidade constante!
Einstein não ficou nada feliz com 
isso. Ele queria entender comple-
tamente o universo e na natureza 
as coisas sempre possuem acele-
ração. Começou, então, a procurar 
uma solução. A conclusão à qual 

chegou iria revolucionar toda a fí-
sica.
Pensou que, para conseguir uma 
teoria que explicasse completa-
mente o universo, teria que con-
siderar tudo em sua equação. Não 
poderia faltar, portanto, a gravida-
de. Sim, Einstein ficou determina-
do a relacionar suas equações do 
espaço-tempo à gravidade.
Essa ideia começou a amadurecer 
quando ele estava em seu escri-
tório no Instituto de Patentes. En-
quanto observava o telhado, ima-
ginou um operário trabalhando lá. 
Pensou, então, o que aconteceria 
se o trabalhador caísse.
Em mais uma de suas experiên-
cias imaginárias, Einstein chegou 
a uma grande conclusão. Concluiu 
que o trabalhador não sentiria seu 
peso ao cair. Era como se ele esti-
vesse em um elevador, que caísse 
junto dele. Se o operário não sen-
tisse seu peso, não teria uma força 
da gravidade puxando-o para bai-
xo. O que acontecendo, afinal?
Foi então que Einstein teve a maior 
ideia de sua vida. Concluiu que 
o espaço se curvava ao redor da 
Terra e empurrava o operário para 
baixo. O espaço-tempo é, portan-
to, algo flexível, algo maleável.

Victor Vasconcelos
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Representação da curvatura do espaço devido à Terra e à Lua.
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 Entretenimento

 Todos sabemos que a vida 
de um politécnico não é fácil. São 
vinte – ou trinta – e tantos créditos 
por semestre, fora os trabalhos e 
projetos extracurriculares. Quem 
opta por praticar esportes em alto 
nível enfrenta um enorme dilema 
para cumprir todas as obrigações 
e evitar que haja um conflito de 
responsabilidades.
 Esta edição do Dois Mar-
telos traz uma entrevista especial. 
Se você assistiu às partidas da se-
leção masculina de handebol nas 
Olimpíadas, já viu o entrevistado 
em quadra e não tinha ideia de 
que ele é um ex-politécnico for-
mado em Engenharia de Mate-
riais. Oswaldo Maestro Guimarães 
é meia-direita do Helvetia Anaita-
suna, da Espanha, e se formou em 
2013. Confira, abaixo, o que ele 
nos contou sobre o esporte, o seu 
período na Poli e as dificuldades 

enfrentadas em sua vida.

 Jornal Dois Martelos: Hou-
ve algum momento em que você 
precisou priorizar o esporte em 
relação à Poli? Conciliar treinos e 
estudos não deve ser uma tarefa 
fácil.
 Oswaldo Maestro Guima-
rães:  Conciliar treinos e estudos 
nunca foi fácil, mas tampouco foi 
algo impossível. Confesso que al-
guns fatores foram bastante im-
portantes para obter tal êxito, 
como a não exigência de presença 
nas aulas para aprovação por par-
te de alguns professores da Escola, 
a minha ausência no ciclo olímpico 
de 2012 e a minha locomoção em 
moto por São Paulo, que sempre 
otimizou meu tempo. Entretan-
to, embora estes fatores tenham 
ajudado, há outros fundamentais. 
Comecei a jogar handebol aos 10 

anos e, aos 12, já praticava a mo-
dalidade de forma competitiva. 
Portanto, desde cedo eu precisei 
estar comprometido com ambas 
as atividades e tive que abrir mão 
de muitas coisas para cumprir mi-
nhas obrigações. Porém, jamais 
deixei de fazer nada que quisesse 
ou de que gostasse; há momentos 
para tudo. A força de vontade – 
disciplina que aprendi em casa e 
no esporte – e o amor que sempre 
tive pelo que faço foram cruciais 
para encontrar a melhor maneira 
de conciliar estudos e atividade 
esportiva.

 JDM: Você chegou a parti-
cipar do time de handebol da Poli 
ou jogava apenas por algum clube 
durante o período universitário?
 OMG: Infelizmente, jamais 
participei da equipe da Poli. Diver-

Do PMT para o mundo
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sas vezes fui convidado a partici-
par, mas foi um convite que sem-
pre recusei e sei que em alguns 
momentos fui mal visto por isso. 
Porém, eu já jogava em alto nível 
e profissionalmente. Atuar pela 
equipe da Poli seria um desgaste 
físico e um risco de lesão que eu 
não podia assumir. Além disso, era 
um compromisso a mais, com o 
qual eu não tinha condições de ar-
car. Contudo, por estar estudando, 
fui convocado em 2012 pela Se-
leção Brasileira Universitária para 
disputar o Mundial da categoria. 
Ficamos em 3º lugar, colocação 
histórica, e minha atuação nessa 
competição me abriu as portas 
para a seleção principal. Tive mi-
nha primeira convocação ainda 
nesse mesmo ano.

 JDM: Sua formação como 
politécnico o ajudou a enfrentar 
dificuldades na vida esportiva?
 OMG: Não de forma direta. 
Obviamente, não existe aplicação 
do que estudei na Poli à prática do 
handebol. Porém, acredito que a 
educação como um todo – princi-
palmente o ensino médio, onde se 
estudam diversas áreas – ajuda a 
abrir a cabeça, a desenvolver uma 
forma própria de pensar e, con-
sequentemente, de agir. Acredito 
que a minha formação como en-
genheiro pode me ajudar na hora 
de tomar decisões em meu traba-
lho e avaliar meu rendimento de 
uma maneira bastante objetiva. 
Pois, embora seja um jogo, o re-
sultado final sempre se baseia em 
números.

 JDM: É natural que você 

tenha tido pouco tempo para fre-
quentar o CMR quando estava na 
Poli. Ainda assim, você considera 
importante a convivência entre 
alunos que um centro acadêmico 
proporciona?
 OMG: Realmente, frequen-
tei muito pouco o CMR. Entretan-
to, a minha relação com compa-
nheiros de turma foi fundamental 
para o meu sucesso na Poli. A troca 
de informações e conhecimento 
sempre foi fundamental na minha 
vida acadêmica. No esporte não é 
diferente: a melhor equipe não é a 
que tem melhores jogadores, mas 
sim a que tem o melhor grupo de 
jogadores. A faculdade seria uma 
modalidade individual, mas a pre-
paração pode e deve ser realizada 
de forma coletiva. Quando conhe-
cemos diferentes pontos de vista 
e diversas maneiras de enxergar 
uma certa questão, é mais fácil 
perceber e encontrar soluções. 

 JDM: O que o levou a es-
colher a área de materiais? Você 
considera, hoje, que fez a escolha 
certa?
 OMG: Optei pela área de 
materiais porque sempre gostei 
bastante de Química e sua aplica-
ção ao desenvolvimento de mate-
riais me interessou bastante. Atu-
almente, é difícil dizer se acertei 
pelo fato de eu não exercer a fun-
ção de engenheiro, mas não me 
arrependo.

 JDM: Depois de formado, 
você passou a se dedicar integral-
mente ao esporte ou ainda reser-
va um tempo para continuar estu-
dando?
 OMG: Depois de me for-
mar, passei a me dedicar total-

mente ao esporte, com o objetivo 
de me preparar da melhor forma 
possível para competir por uma 
vaga nas Olimpíadas. Portanto, 
agora que realizei esse sonho, re-
tomarei os estudos a partir do se-
mestre que vem, realizando um 
mestrado aqui mesmo na Espa-
nha.

 JDM: Você enxerga a En-
genharia de Materiais como uma 
área capaz de influenciar o espor-
te? Pretende, um dia, atuar como 
engenheiro e aplicar seus conhe-
cimentos ao handebol de alguma 
forma?
 OMG: Com certeza a En-
genharia de Materiais é muito 
atuante no esporte. É impressio-
nante como os equipamentos e 
acessórios esportivos evoluíram 
nos últimos anos. No handebol 
não é diferente: os tênis têm cada 
vez mais tecnologia, as bolas são 
cada vez melhores, as quadras de 
hoje são sempre feitas com tape-
tes compostos por diversas cama-
das de distintos materiais. Além 
disso, pouca gente sabe, mas exis-
te uma cola específica para segu-
rar a bola no handebol. O grande 
desafio atual da modalidade é 
tentar desenvolver uma bola que 
dispense o uso da cola. Sou um 
pouco conservador nesse tema, 
mas o desafio foi lançado e já está 
em desenvolvimento. Quanto a 
trabalhar como engenheiro e apli-
car meus conhecimentos à minha 
modalidade, isso seria algo muito 
interessante! Porém, ainda vejo 
isso um pouco longe. Continuarei 
estudando e jogando. Quando es-
tiver terminando minha carreira 
de atleta, terei que pensar nisso. 
Seria genial se aparecesse alguma 
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Victor Castro
2º ano de Engenharia de Materiais/
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oportunidade nesse sentido!

 JDM: O esporte e a edu-
cação são alguns dos principais 
pilares de uma sociedade. Você 
vê a união entre esses dois aspec-
tos como um importante meio de 
transformação social?
 OMG: Acredito que o es-
porte e a educação são, sim, gran-
des pilares da sociedade. Porém, 
infelizmente, por diversos e dis-
tintos fatores, nenhum deles é 
eficiente como poderia ser atual-
mente no Brasil. Além disso, suas 

atuações, quando ocorrem, são de 
formas independentes. Acredito 
que a aliança entre esporte e edu-
cação seria uma forma de otimizar 
a eficiência de ambos. Uma ponte 
que una estes dois pilares pode 
ser capaz de encurtar as distâncias 
relacionadas ao abismo social que 
existe em nosso país.

 JDM: O que é mais emo-
cionante: disputar os Jogos Olím-
picos no seu próprio país ou ser 
aprovado em Álgebra Linear II?
 OMG: Pergunta complica-

da. Ambas são grandes emoções, 
porém distintas. Vou ficar com a 
disputa dos Jogos Olímpicos no 
Rio. Mas se você perguntasse so-
bre o professor ********* em vez 
de perguntar sobre Algelin, acho 
que eu mudaria de resposta!
 Nota: o nome do professor 
foi omitido acima por motivos de 
força maior. Exerçam vossas cria-
tividades e tentem adivinhar de 
quem se trata!

Os diferentes materiais em seu carro, como e por que eles evo-
luíram ao longo dos anos - Parte 1
 Não precisamos voltar 
muito no tempo para perceber 
como os materiais empregados 
nos carros evoluíram muito, tan-
to para melhorar a qualidade e o 
conforto dos ocupantes, quanto 
para reduzir custos. Basta dar uma 
olhadinha na (gloriosa) Kombi, 
que sobreviveu a muitos anos com 
o mesmo projeto básico e muito 
pouco mudou. Lançada em 1950, 
foi apenas em 1976 que ela re-
cebeu, no lugar do painel de aço 
estampado, um revestido em vinil 
com diversos insertos em plástico. 
Em tempos nos quais a segurança 
dos ocupantes ou dos pedestres 
não era, de nenhuma forma, uma 
preocupação, víamos para-cho-
ques feitos de aço e muito pouco 
revestimento interno, a menos 
que fosse um modelo de luxo, 
como o Ford Landau.
 Parênteses: nem todos os 
carros são feitos de aço. Em 1957, 
na Alemanha Oriental, saía da fá-
brica da VEB Sachsenring Automo-

bilwerke, em Zwickau, um peque-
no carro, com apenas 615kg e um 
motor 2 tempos de 0,5L e 18cv, 
chamado Trabant P50. A carro-
ceria era todo feita de Duroplast, 
um material compósito de fibras 
naturais (predominantemente al-
godão) e resina fenólica. Apesar 
do pequeno tamanho, o Trabant 
poluía como um caminhão, supe-
rando em quase 4 vezes o valor 
estipulado para emissões de po-
luentes na época da reunificação 
da Alemanha. No mais, um cida-
dão da Alemanha Oriental pagava 
o equivalente a 400 euros (4000 
DDR mark) e a espera era de 15 a 
18 anos para receber do governo 
um “Trabi”.
 Tão pouca era a preocupa-
ção com o meio ambiente ou qual-
quer tipo de economia, que uma 
propaganda do Ford Galaxie dizia: 
“Pela sua classe, o Galaxie não 
tem obrigação de fazer economia. 
Mas faz.”. E não fazia referência ao 
consumo de gasolina, que fica per-

to dos 3,5km/L, mas ao custo de 
manutenção, como troca de óleo 
a cada 10 mil km e suspensão pré 
lubrificada, que aguentava 50 mil 
km. 
 Mas esse era o padrão do 
“american way of life”. Podemos 
observá-lo em todos os carros da 
década de 60, com seus extensos 
adornos cromados. A partir da 
década de 70, os carros começa-
ram a mudar bastante, utilizando 
cada vez mais plásticos, tanto pela 
preocupação com os ocupantes 
quanto  por causa da crise do pe-
tróleo. Parece irônico colocar um 
derivado do petróleo nos carros, 
em plena crise da principal maté-
ria-prima. Bem, a grande verdade 
é que a utilização de plásticos é ca-
paz de reduzir o peso total do car-
ro, melhorando a autonomia, em 
média, em 0,4km/L para cada 100 
kg removidos de um carro. Nos pa-
drões atuais de fabricação de car-
ros, usa-se 50kg de polímeros no 
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lugar de 100kg de aço.
 Uma vez que começou, a 
aplicação de polímeros nos carros 
não parou mais. No fim dos anos 
60, a Pontiac lançou no Modelo 
GTO o “Endura Bumper”, que era 
o para-choque integrado à grade 
feito de um material da família 
dos uretanos: mais seguro, mais 
bonito, mais leve e mais aerodi-
nâmico. No início da década de 
70, a Saab e a Volvo usavam pa-
ra-choques feitos de um elastô-
mero, para minimizar os danos à 
carroceria em pequenas colisões. 
Em pouco tempo, isso tornou-se 
um critério de projeto nos EUA: os 
carros deveriam ser projetados de 
modo que ele protegesse a lataria 
do carro em caso de colisão em 
baixas velocidades. 
 Em 1974, a Renault pro-
duziu os primeiros para-choques 
feitos de fibra de vidro com resina 
epóxi, no então lendário Renault 
5. No entanto, o uso de polímeros 
ainda se restringia ao revestimen-
to dos painéis no interior do carro, 
com vinil ao invés de madeira, e a 
algumas peças, como os para-cho-
ques. Isso correspondia a mais ou 
menos 30kg de plástico no carro, 
e significava remover 100kg de um 
veículo; lembre-se que, na déca-
da de 70, usava-se chapas de aço 
com quase o dobro da espessura 
do que é usado atualmente, em 
peças mais extensas. 
 Com o tempo, a proces-
sabilidade e a conformação qua-
se irrestrita das peças plásticas, 
comparado à estamparia feita em 
metais, foram tomando conta do 
carro e, atualmente, até 20% do 
peso total de um carro é devido 
aos polímeros. 
 O avanço na fabricação, 

como a injeção de gás, que permi-
te a fabricação de peça única, com 
menor massa e melhor acaba-
mento, ou mesmo técnicas de aca-
bamento em moldes, que produz 
painéis com aspecto idêntico ao 
couro, como o da Toyota Rav4 de 
2014, em que até as costuras fo-
ram caprichosamente reproduzi-
das, só abrem mais caminhos para 
a aplicação de polímeros. Alguns 
carros são equipados com “couro 
ecológico” ou simplesmente vinil. 
Painéis internos das portas passa-
ram a ser produzidos totalmente 
em plástico (ABS), como podemos 
ver em praticamente todos os car-
ros à venda. Em outros tempos, o 
revestimento das portas era feito 
em MDP revestido com tecido, 
couro ou courvin: mais elegan-
tes, porém mais pesados e caros. 
Alguns materiais ainda persis-
tem em carros de luxo, como em 
Rolls-Royce's e Bentley's, em que 
painéis revestidos com madeira 
de lei e couro natural, mais espe-
cificamente Connolly, ainda estão 
presentes e são cuidadosamente 
selecionados e feitos à mão.
 As aplicações dos políme-
ros são tão vastas que, no fim dos 
anos 90, a Renault adotou a resina 
“Noryl”, da petroquímica saudita 
SABIC, nos paralamas dianteiros 
da Scénic em 1999; a Chevrolet 
adotou essa mesma resina na fa-
bricação de partes da carroceria 
do Corvette em 1997. Em 2003, 
a BMW se empenhou em desen-
volver, para o retorno do Série 6, 
uma construção que permitisse 
colisões a até 16km/h sem causar 
nenhum dano ao carro; e viva à 
Engenharia de Materiais! Os re-
sultados são tão bons que muitas 
montadoras têm migrado para 
essa resina: Mitsubishi Outlander 

2012, Nissan Leaf 2013 e diversos 
modelos da Renault, como o elé-
trico Twizzy e o compacto Twingo.  
 Se você se pergunta: quais 
polímeros são usados em carros? 
Abaixo listei alguns exemplos:

• HDPE: tanque de combustível e 
protetores de caçamba e parala-
mas. 
• PP: peças internas do retrovisor, 
caixa da bateria, dutos de ar, re-
servatórios de fluidos. 
• POM: mecanismos de subida 
dos vidros, mecanismo do cinto de 
segurança.
• PTFE: bomba de combustível, 
elementos deslizantes de amorte-
cedores e freios.
• PBT: calotas, carcaça de faróis, 
grades, relés.
• PC: lente dos faróis, lanternas e 
painel de instrumentos.
• PU: estofamentos, coxins.
• PA: engrenagens, berço do air-
bag.
• PMMA: lanternas e painel de 
instrumentos.
• ABS: grades, para-choques, pai-
néis, haste de pedais.
• PVC: revestimentos de bancos, 
painéis e fios.
• PET: carcaças  de equipamentos, 
limpador de para brisa.
• PVB: fabricação de para-brisas 
laminado.

 Ainda assim, o uso de “plás-
ticos” não se restringe apenas à 
redução de peso do veículo. A me-
lhoria na qualidade de construção 
também depende da aplicação 
de polímeros, como as juntas do 
motor: em tempos remotos, eram 
feitas em cortiça, e foram substitu-
ídas por juntas de alumínio, cobre, 
compósitos e, mais recentemente, 
borracha nitrílica hidrogenada. 
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 Como parte importante na 
performance do motor de um car-
ro, nos velhos tempos, o suporte 
de montagem dos carburadores 
de maior calibre era feito de ba-
quelite. Motores modernos têm 
utilizado coletores de admissão – 
que são os dutos por onde entra 
o ar para a câmara de combus-
tão e onde ocorre a mistura com 
combustível – feitos de plástico e 
isso tem aumentado a potência 
dos motores graças às superfícies 
internas dos dutos, que são mais 
lisas que dos coletores feitos em 
metal, e isso ajuda no fluxo de ar 
para dentro do motor.

Bruno Akira Koseki
Engenharia de Materiais

Trabant P50, o carro de resina fenólica.

 No dia 25 de outubro, co-
memorou-se o Dia do Futebol 
Americano no Brasil. A data marca 
os 8 anos da primeira partida do 
esporte no país, disputada entre 
os times Brown Spiders e Barigui 
Crocodiles. Aproveitando esse 
marco, vamos falar um pouco so-
bre essa ótima alternativa para os 
brasileiros que procuram ir além 
do futebol.
 Sua popularidade no país 
teve seu boom em 2006 e conti-
nua aumentando: canais esporti-
vos estimam que a audiência do 
Super Bowl, a final da liga norte-
-americana, aumentou em 800% 
nos últimos 4 anos. 
 Embora à primeira vista pa-
reça um esporte violento, conhe-
cendo-o um pouco melhor pode 
se tornar apaixonante. A dinâmica 
do jogo se baseia na ideia de con-
quista de território. Enquanto um 

dos times tem o objetivo de levar 
a bola até o final do campo, mar-
cando o touchdown (que vale seis 
pontos), o time adversário busca 
impedir esse avanço. O time ata-
cante tem quatro tentativas para 
avançar 10 jardas (pouco menos 
de 10m) e, se não conseguir, per-
de a posse de bola. Antes de cada 
tentativa, os jogadores combinam 
a jogada, usando como base estra-
tégias estudadas durante a tem-
porada. Isso deixa o esporte muito 
mais perto do xadrez do que do 
MMA.
 Outro engano comum de 
quem não conhece o futebol ame-
ricano é compará-lo com o rugby, 
justamente porque um foi deri-
vado do outro. O Rugby Football 
surgiu na cidade de Rugby, Ingla-
terra, descumprindo-se a principal 
regra do Football: não poder pe-
gar a bola com as mãos. Durante a 

Guerra Civil norte-americana, era 
comum os jovens de classe alta sa-
írem do país para estudar na Ingla-
terra e muitos trouxeram a prática 
dessa nova modalidade quando 
retornaram. Entretanto, muitas 
regras foram esquecidas ou alte-
radas, causando uma mudança no 
nome para American Rugby Foo-
tball. Com o passar dos anos, os 
esportes estavam tão diferentes 
que fazia mais sentido chamá-lo 
apenas de American Football.
 Dentre essas diferenças, 
a principal é em relação ao fluxo 
de jogo: enquanto o rugby possui 
jogo contínuo (como o futebol), 
o futebol americano é parado a 
cada jogada. Além disso, no rugby, 
assim como em seu primo mais 
novo, a quantidade de passes é 
ilimitada, desde que sejam feitos 
para os lados ou para trás. No en-

Não é só para americano, não é só para homem e não é só um 
esporte
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tanto, no futebol americano esses 
passes quase não são usados, e é 
permitido também um passe para 
frente por jogada. Nem mesmo as 
bolas são iguais. Embora as duas 
sejam ovais, a de futebol america-
no é mais pontiaguda e tem a cos-
tura mais ressaltada para facilitar 
a pegada na bola com uma mão só 
e permitir os passes para frente. 
Por fim, o uso de equipamentos 
também difere: enquanto no ru-
gby é permitido (mas não obriga-
tório) proteções flexíveis, no fute-
bol americano é obrigatório o uso 
de capacete, ombreiras (também 
chamadas de pad), proteção de 
coxa, joelho e bacia.
 Entretanto, outra modali-
dade de futebol americano pode 
ser jogada sem o uso de todos 
esses equipamentos, o chamado 
Flag Football. O jogo é pratica-
mente igual, mas com contato re-
duzido, pois o tackle, derrubada 
do adversário no chão, é substi-
tuído pela retirada de fitas (flags) 
que ficam penduradas na cintura 
dos jogadores. Essa modalidade 
tem crescido bastante no Brasil 
por não precisar de uma estrutura 

tão grande quanto a de um time 
de full pad (equipamento comple-
to).
 Aqui na USP São Paulo te-
mos dois times de flag. O Politéc-
nica Rats foi fundado em 2011 por 
alunos da Poli e, hoje em dia, é 
aberto para alunos de toda a uni-
versidade. O time é tricampeão do 
Torneio Universitário de Futebol 
Americano Flag, chegou à etapa 
final do Campeonato Paulista de 
Flag e também participa de tor-
neios menores.
O USP Red Pandas é a novidade. 
O primeiro time feminino de flag 
do campus foi fundado em se-
tembro de 2015 com o apoio de 
integrantes do Rats e hoje segue 
focado com o objetivo de se inse-
rir nos campeonatos. Mais do que 
um hobby, para as Pandas o fute-
bol americano é essencial para o 
empoderamento feminino, já que, 
devido à errônea associação do 
esporte à imagem masculina e vio-
lenta, muitas tiveram que enfren-
tar questionamentos para conti-
nuar treinando. Além de marcar 
touchdowns, elas procuram au-
xiliar a inserção das mulheres no 

esporte e provar que o futebol 
americano é um esporte democrá-
tico, no qual todas as habilidades 
e portes físicos são essenciais para 
o time.
Seja para inserção social ou di-
vertimento, o futebol americano 
é para todos. Apesar de ainda ser 
um esporte novo no país e estar 
em crescimento, uma vez conheci-
do, ele vai te fazer querer ser parte 
de sua torcida.
 Tem interesse em partici-
par? Acesse as páginas dos times 
no facebook:
 facebook.com/uspredpan-
das
 facebook.com/polirats

 Amistoso entre o USP Red Pandas e o Politécnica Rats, times de Flag Football da USP São Paulo.

Paula Arantes Ribeiro
4º de Engenharia de Materiais

jornal2martelos@gmail.com

Quer divulgar algum 
projeto no Dois Marte-
los? Entre em contato 

pelo nosso email:

15



Dois Martelos São Paulo, Novembro de 2016

 Desde que ingressamos 
na Poli, após as batalhas travadas 
contra a FUVEST, já pensávamos 
em quando escolheríamos nosso 
curso na engenharia: Engenharia 
de Materiais vs. Engenharia Meta-
lúrgica. Mas, para isso, precisaría-
mos de uma boa base de conheci-
mento matemático (#biênio) e de 
introduções sobre os mais diver-
sos assuntos que poderiam nos fa-
zer optar por uma engenharia ou 
outra. Porém, mesmo após esses 
quase três anos que se passaram 
desde o ingresso da primeira tur-
ma da EC3 no PMT, muitos ainda 
estão em dúvida sobre qual cami-
nho traçar. 
 O Módulo Vermelho, que 
muitos desconheciam até pouco 
tempo, pode ser a solução para os 
indecisos. Ele consiste em um con-
junto de matérias a serem aplica-
das no 5º ano da graduação dos 
estudantes da EC3, com o objetivo 
de dar liberdade para os alunos 
abrangerem seus conhecimentos 
dentro da área da engenharia, po-
dendo cursar módulos em outros 
departamentos. Contudo, não se 
sabe ainda o quão livre será essa 

mobilidade para as primeiras tur-
mas da nova estrutura curricular. 
Porém, sabe-se que o Módulo 
Vermelho no seu departamento 
de origem PRECISA ser capaz de 
abrigar todos os seus alunos. En-
tão, essa acaba sendo a opção 
mais provável: cursar o módulo no 
departamento de ingresso. 
 O PMT apresenta, por en-
quanto, duas opções de módulos. 
São complementações na enge-
nharia que você não cursou, ou 
seja, complemento em Engenha-
ria de Materiais para quem cur-
sou Metalúrgica, e vice-versa. Essa 
complementação consiste basi-
camente em matérias do 4º ano 
consideradas essenciais pelos pro-
fessores (bloco de matérias obri-
gatórias do módulo), uma série de 
outras matérias do 4º ano como 
eletivas, e poucos créditos em op-
tativas livres, mas pertinentes ao 
curso, a serem sugeridas pelo pró-
prio aluno. 
 Para os alunos mais no-
vos da EC3, é muito provável que 
a mobilidade entre os cursos seja 
maior. Para esses estudantes, re-
comenda-se que estudem o mó-

dulo em que desejam ingressar e 
utilizem seus créditos de optativas 
para cursar matérias pertinentes 
ao bloco escolhido. No PMT, os 
alunos começam a ter optativas 
na grade a partir do 6º semestre. 
 Mais módulos estão em 
processo de desenvolvimento no 
PMT, porém, informações sobre 
os já existentes encontram-se nes-
se link (https://drive.google.com/
file/d/0B_0KLPB_49d8cmM3SG-
NMa0NXNEk/view). Sobre os 
outros departamentos, podem 
ser encontradas informações 
úteis neste outro link, que foi 
um evento do diretório acadêmi-
co (https://www.facebook.com/
events/622292691261238/?ti=cl). 
Porém, esses dados ainda não são 
definitivos, e podem ser altera-
dos. Fiquem atentos à página do 
diretório acadêmico no Facebook 
e aos seus email USP para futuras 
informações, ou converse com os 
diretores acadêmicos do CMR ou 
com os representantes discentes 
do seu departamento.

Isabella Perini
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Módulo Vermelho e Escolha de Curso do PMT

Westworld: O velho oeste nunca foi tão moderno

 Na adaptação do filme de 
1973 para a televisão, liderada por 
Jonathan Nolan, irmão do diretor 
Christopher Nolan (responsável 
por filmes como A Origem, Inte-
restelar e a trilogia de O cavalei-
ro das trevas), e J.J. Abrams (Star 

Wars: O Despertar da Força e a 
nova trilogia de Star Trek), Wes-
tworld apresenta o que pode ser 
visto como a experiência definitiva 
de escapismo da realidade, permi-
tindo que cada uma das pessoas 
possa vivenciar suas fantasias por 

mais simples ou perturbadoras 
que elas possam ser. 
 Neste mundo onde todas 
as doenças foram curadas e a hu-
manidade atingiu seu ponto máxi-
mo de desenvolvimento tecnológi-

Cotado para substituir Game of Thrones, Westworld é o novo seriado de ficção científica 
da HBO que conta com um elenco protagonizado por Anthony Hopkins (Silêncio dos Ino-
centes), Evan Rachel Wood (Across the Universe), Jeffrey Wright (Jogos Vorazes), além do 
brasileiro Rodrigo Santoro.
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co, o parque temático Westworld 
surge como a forma definitiva de 
entretenimento de seu tempo, 
onde tudo ocorre de acordo com 
seus idealizadores. Neste parque, 
todos os personagens envolvidos, 
também conhecidos como Anfi-
triões, são androides criados pelo 
Dr. Robert Ford, interpretado por 
Hopkins, responsáveis por seguir 
algumas das centenas de narra-
tivas disponíveis para entreter os 
usuários do local, os chamados 
“Convidados”. 
 Ao início de cada novo ci-
clo de frequentadores, os Anfitri-
ões seguem roteiros pré-defini-
dos, totalmente independentes 
da intervenção humana. Contudo, 
a medida que os convidados che-
gam ao parque estes roteiros são, 
inevitavelmente, alterados. E essa 
é a “magia” do local: indepen-
dente do que aconteça, seja um 
Anfitrião que tenha sido levado a 
um local diferente ou ainda outro 

que tenha sido morto, o restante 
se adapta aos acontecimentos em 
tempo real, proporcionando uma 
grande noção de realismo ao local. 
Por fim, os personagens danifica-
dos são reparados e todos tem sua 
memória apagada para começar 
um novo ciclo.
 Porém, depois de mais de 
30 anos de funcionamento, pro-
blemas começam a aparecer. Após 
uma recente atualização, alguns 
Anfitriões começaram a apresen-
tar defeitos: de alguma forma, eles 
começaram a relembrar suas “vi-
das” passadas e, principalmente, 
os abusos que sofreram nas mãos 
dos Convidados, o que os levam a 
começar a questionar a realidade 
de seu dia a dia. 
 E é desta forma que a 
principal trama da série começa. 
Westworld deve explorar diver-
sos temas do campo ético e moral 
através do relacionamento entre 
Anfitriões e Convidados. Além dis-

so, a série promete refletir sobre 
os perigos do desenvolvimento e 
da evolução de Inteligências Arti-
ficiais, um tema ainda pouco dis-
cutido nos dias atuais, mas que 
muitos especialistas na área acre-
ditam ser um dos assuntos mais 
discutidos no meio científico nas 
próximas décadas.
 Westworld é exibido aos 
domingos às 23:00 no canal HBO.

Anthony Hopkins como Dr. Robert Ford.

Bruno Castro
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

 CMR Quiz
De que pessoa do CMR essas frases são características?
1. "A vida dá dessas"

2. "Desculpa"

3. "Seu palhaço lazarento"

4. "Me dá um pedaço?"

5. "Lamentável"

6. "Se orienta, parça"

7. "Maluco, qual é o seu problema?"

8. "Você tem um pigas?"

1-Gerson 2-Bella 3-Fábio 4-Dan 5-Teco 6-Gerson 7-Koseki 8-Várias pessoas, pode escolher
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1) Qual deve ser a prioridade 
da gestão do ano que vem?

• Gerson - Vai ter gestão ano que 
vem?
• Zagatti - Sobreviver à crise.
• Toca - Depor o governo golpista.
• Koseki - Hamburgada toda sexta.
• Gema - Ar condicionado.
• Bruno La Valle - Dedetizar o CMR
• Jow - Tequilada no velódromo
• Lucão - Fechar o caixa com a 
mesma quantia de dinheiro ou 
mais
• Banana - Parar de alimentar o 
Pádua com coxinha
• Koseki - Ganhar o Caça
       Madruga - Prioridade
       Bavaria - Prioridade
       Toca - Prioridade

2) "Se o Gerson não se cha-
masse Gerson, ele se chama-
ria..."

 Gerson Responde
Tem alguma dúvida sobre a Poli? Está com vergonha de fazer alguma pergunta com 
medo de ser zoado? Mande suas questões para nós, que garantimos que o Gerson e 

outros veteranos vão te responder da forma que você merece!

• Gerson - Quem é Gerson?
• Belle - Vovô Gegé
• Koseki - Mozão
• Isa Perini - Clóvis
• Banana - Victor
• Kiwi - Gérson
• Teco - Teco
• Rehem - Eu acho que ele se cha-
maria Gererê

3) Se o CMR fizesse uma 
chapa para as eleições do 
Grêmio, qual seria um bom 
nome?

• Gerson - Chapa dos Pombos. 
Porque Grêmio é que nem pombo, 
não gosto muito (brincadeirinha 
migos do Grêmio, amo vocês).
• Teco - Chapa Matheus Rehem. 
Único nome possível
• Belle - Só Vim pra Treta

• Bavaria - Só Vim pra Dançar
• Koseki - Chapa de Fritar Bacon
• Bruno La Valle - Chapa Dos
• Kiwi - Chapada Metálica
• Banana - Chapádua do Empádua

4) Como sobreviver à perua-
da?

• Gerson - O que é Peruada? Não 
lembro disso não.
• Belle - Breja.
• Toca - Teje solteiro.
• Koseki - Se você precisa sobre-
viver à Peruada, a Peruada não é 
pra você.
• Jow - Morte não é a pior coisa 
que pode te acontecer na Peruada
• Kiwi - A Peruada já foi, não é 
meio tarde pra perguntar isso?
• Bruno La Valle - Too late

Isabella Perini
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Quer divulgar seu projeto? Divulgar uma vaga de estágio? Mandar um recado para todos os 
alunos do PMT e PMI? Aluno ou professor, o jornal também é seu! Queremos que o Jornal 
Dois Martelos seja um meio de comunicação entre professores, alunos e funcionários em 
geral. Participe! Entre em contato com algum membro da equipe organizadora ou entre em 
contato pelo email: 

O Dois Martelos quer sua participação!

jornal2martelos@gmail.com
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Horizontal
2 - Primeira mulher do mundo a ganhar um Nobel 
(sobrenome).
4 - Pai da Geometria.
6 - Pai da Física Quântica.
7 - Não se mexa muito rápido! Assim não sei onde 
você está!
9 - Descobriu, acidentalmente, que o estabelicmento 
de corrente elétrica gera campo eletromagnético.
10 - Te ferra em várias matérias diferentes.
11 - Químico cujo nome de um distúrbio ocular foi 
escolhido em sua homenagem.
13 - Quantizou o momento angular do elétron.
14 - Formulou leis sobre o movimento dos planetas.

Vertical
1 - Estudou genética a partir do cruzamento de er-
vilhas.
3 - Gostava de brincar com alavancas.
5 - Morto ou vivo?
8 - Engenheiro mecânico e elétrico que tem uma 
unidade do S nomeada em sua homenagem.
10 - Jogou esferas rígidas do topo da Torre de Pisa.
12 - Inventor da pilha elétrica.

Tema: cientistas famosos


