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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

Edição especial

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

 Parabéns bixarada!!! Sejam bem vindos à Escola Politécnica, 
em especial aos cursos de Engenharia Materiais, Metalúrgica e Minas!
 Espero que aproveitem bem esses dias de férias lendo essa edi-
ção do jornal que foi elaborada especialmente para vocês! Talvez esse 
seja seu primeiro material de estudo da Poli e garantimos que TODAS 
as informações que estão nesse jornal serão de grande utilidade para 
todos os ingressantes. Vocês vão se deparar com algumas ironias e pia-
das, afinal, esse é o espírito do DOIS MARTELOS - manter os alunos 
informados sobre o mundo dos materiais e da mineração, sem perder 
a casualidade (para a leitura não ficar um saco).
 O primeiro ano guarda bastante surpresas para todos os alu-
nos. As expectativas são altas e os ânimos estão bastante agitados. 
Aproveite esse momento,pois ele é único! . Mas vamos aproveitar esse 
momento, para segurar um pouco os ânimos: a poli é difícil. Se a difi-
culdade não está nas matérias, está em lidar com professores difíceis, 
com um ambiente potencialmente hostil. Em algum momento você en-
contrará alguma dificuldade com a Poli e isso é completamente normal. 
O importante é saber que em nenhum momento você estará sozinho.
 Muitos dos seus veteranos estão aí para ajudar e sempre ha-
verá alguém que passou pela mesma situação que você. Não se isole 
do mundo quando encontrar algum problema. Às vezes um colega de 
classe pode estar passando pelos mesmos problemas. Daqui pra frente 
é o seu futuro profissional e você estudará com pessoas que estão na 
mesma área de interesse. Não percam a oportunidade de fazer um óti-
mo network.
 Qualquer dúvida, sugestão, curiosidade ou simplesmente von-
tade de bater um papo, a equipe do Dois Martelos está a total disposi-
ção! Só chamar!
 Mais uma vez, parabéns pela aprovação e preparem-se os me-
lhores anos de suas vidas!
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Entrevista
Politécnicos explicam: o primeiro contato com a Poli e o pro-
cesso de transferência
 Todos nós, politécnicos, 
passamos pelo processo do vesti-
bular. Muito além de uma prova, 
é um ano de cobranças e muitas 
decisões, até que, de repente, 
tudo muda no primeiro contato 
com a sua nova vida ainda na festa 
da matrícula. É, portanto, um ano 
intenso de muitas descobertas, 
novas amizades e algumas (inevi-
táveis) frustrações. 
 Como levar, entretanto, 
esse ano da melhor forma possí-
vel?  Qual o segredo para ir bem 
na Poli? Como passar de Cálculo 
1? Como funcionam as transferên-
cias? “Estou perdido, com quem 
eu posso falar”? “O que devo es-
perar da Poli”? 
 É claro que esses primeiros 
passos na Poli são individualmen-
te únicos para cada novo aluno, 
com o seu próprio ritmo e pers-
pectiva. Contudo, nós, veteranos 
e escritores do Jornal Dois Marte-
los, preparamos um pequeno guia 
contado pelos próprios alunos de 
diferentes anos e perspectivas 
com relação a aspectos distintos 
de suas experiências pessoais na 
Poli. 

O PRIMEIRO CONTATO
 A aluna do segundo ano da 
Engenharia de Materiais e Meta-
lurgia, Luiza Sodero, explica que 
é muito importante, nesse início, 
encontrar alguma atividade que te 
ajude a se sentir motivado.

 “Logo de primeira”, co-
mentou, “fui metralhada por gru-
pos de extensão, modalidades, 
Grêmio e Atlética; e já de cara fi-
quei perdida com todas as possi-
bilidades que me foram apresen-
tadas. Acredito que não tivesse 
como errar porque não conheço 
ninguém que tenha se arrepen-
dido de entrar em qualquer um 
que fosse; até porque - na minha 
opinião - fazer "só" a Poli pode 
ser enlouquecedor. Procurei não 
me afogar em compromissos por-
que a questão aqui é administrar 
seu tempo, então escolhi seguir 
um sonho que sempre tive, entrei 
para natação. Através dela, co-
nheci pessoas maravilhosas de di-
ferentes institutos e sempre é na 
piscina em que encontro paz nas 
famigeradas semanas de provas. 
Por isso, o recado que gostaria de 
deixar é: encontre o que você gos-
ta, é isso que te impulsionará nos 
seus, espero que nem tão longos, 
anos de Poli.”
 Assim como Luiza, Júlia 
Sanches, veterana do quarto ano 
da Engenharia de Minas, comenta 
sobre se envolver com atividades 
extracurriculares e sobre sua satis-
fação com o curso apesar de um 
início conturbado:
 “Passar na Poli acredito 
que tenha sido a maior euforia da 
minha vida. Porém, 2014 também 
foi um ano de adaptações muito 
difíceis, já que estudei minha vida 
toda em escola pública e morava 

no interior. Tudo era novidade! A 
cidade, a faculdade, as pessoas, o 
estilo de vida dos meus colegas, o 
curso (porque, assim como muita 
gente, eu não tinha passado na 
minha primeira opção)... Pensei 
em desistir muitas vezes, mas de-
cidi conhecer melhor a Engenharia 
de Minas e me envolver com pro-
jetos além da sala de aula. Hoje eu 
estou indo pro quarto ano e sou 
completamente apaixonada por 
mineração e por todos os outros 
projetos que faço na Poli (como a 
Semana de Estudos Mínero-Meta-
lúrgicos, a minha Iniciação Científi-
ca e o Politécnicas (R)existem). Te-
nho certeza de que o primeiro ano 
de vocês, bixos, será um ano mui-
to conturbado, mas cheio de des-
cobertas. Sejam muito bem-vin-
dos! Todos nós estaremos sempre 
à disposição para ajudá-los.”

TRANSFERÊNCIAS: O QUE DEVO 
ESPERAR?
 Existem diferentes formas 
de iniciar um curso na Poli, uma 
delas é por transferência externa. 
A aluna da Engenharia de Minas, 
Aline Alves, veio para a Poli por 
meio de transferência de Pirassu-
nunga e contou ao Dois Martelos 
um pouco sobre essa mudança: 
 "Eu entrei na USP em 2014 
no curso de Engenharia de Alimen-
tos no campus de Pirassununga 
(interior de SP). Lá eu fiz dois anos 
do curso, até que, no fim de 2015, 
decidi voltar para São Paulo. Esta-
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Isabella Duchêne
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

va um tanto perdida sobre o que 
queria profissionalmente, estava 
insatisfeita com a Engenharia de 
Alimentos, mas também não fazia 
ideia de qual curso fazer. A única 
coisa que eu sabia era que gosta-
va muito de química, então esco-
lheria alguma engenharia nessa 
área. Transferi para a Poli para En-
genharia de Minas, com intenção 
de transferir para Química depois. 
Nunca tinha pesquisado sobre Mi-
nas, nem sabia do que o curso tra-
tava, mas decidi conhecer o curso 
e ver se eu gostava, afinal, "para 
quem está perdido, qualquer ca-
minho serve" (risos), comecei a 
pesquisar, cursar algumas maté-
rias específicas e me apaixonei 
pelo curso. Logo comecei a fazer 
minha Iniciação Científica, na qual 
aprendo muito e faz o meu amor 
por Minas crescer cada vez mais. 
Hoje vejo que estou cursando o 
que eu realmente gosto e, apesar 
de não ter sido o que eu queria 
inicialmente, vejo que foi a me-
lhor decisão que eu tomei e que 
estou no melhor lugar que pode-
ria estar!"
 Além da transferência ex-

terna, é possível mudar de curso 
dentro da escola Politécnica. Foi 
o que fez a aluna Renata Russo, 
hoje cursando o terceiro ano de 
Engenharia Metalúrgica.
 “Desde o segundo cole-
gial”, Renata explicou, “eu que-
ria ter certeza do que eu queria 
fazer. Então eu fui muito atrás 
de informações sobre os cursos. 
Entre outros fatores, por gostar 
muito de química, eu escolhi En-
genharia de Materiais/Metalurgia 
e me interessei pela Engenharia 
de Minas também, mas decidi 
que seria minha segunda opção. 
Quando passei na Poli, entrei em 
Engenharia de Minas, mas fiquei 
muito satisfeita, uma vez que ti-
nha grande interesse por ambos 
os cursos. Tinha em mente que, se 
eu não conseguisse transferir, eu 
faria meu ‘Módulo Vermelho’ (ver 
sobre Módulo Vermelho na página 
34) em Materiais e Metalurgia. A 
transferência de certa forma me 
manteve motivada nos estudos 
durante o primeiro ano, em meio 
a tantas novidades. Enfim, eu con-
segui a transferência, mesmo sem 
ter uma média muito alta. Apesar 

de ter transferido da Minas, ela 
é ‘muito amor’ [sic], é um curso 
maravilho e hoje eu até penso em 
fazer meu Módulo Vermelho com 
ênfase nessa área!”
 O aluno do quinto ano, 
Fernando Zagatti Casquet, entrou 
na Poli em Engenharia de Produ-
ção e transferiu logo em seguida 
para a Engenharia de Minas. Ao 
Jornal Dois Martelos e aos novos 
ingressantes, ele conta sobre os 
motivos que o levaram a tomar 
sua decisão, e a satisfação com o 
seu curso hoje:
 “Apesar de ter entrado em 
Engenharia de Produção, eu não 
sabia muito bem qual curso eu 
queria fazer na Poli. Por isso, co-
mecei a ir atrás de informações de 
outros cursos e ver quais eu acha-
va mais interessantes, conversei 
com muitos veteranos, muitos de-
les do CMR, pesquisei sobre Enge-
nharia Civil, Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Minas, Engenharia 
Metalúrgica e a própria Engenha-
ria de Produção. No entanto, ne-
nhum dos cursos me atraiu muito, 
além da Minas. O curso parecia 
muito interessante e não tão com-
plicado, apesar de ser um pouco 
mais difícil de conseguir emprego 
do que outros cursos. Além disso, 
eu me aproximei muito das pesso-
as da Engenharia de Minas e me 
identifiquei com elas. Hoje, eu 
gosto muito do curso, principal-
mente porque ele é muito voltado 
para a engenharia em si. É uma 
solução de casos totalmente dife-
rentes a cada um dos diversos pro-
blema que você encontra durante 
sua vida profissional.”

Festa da Matrícula.
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Desvendando as principais dúvidas sobre a Iniciação Científica, 
uma das grandes novidades da vida universitária

Iniciação Científica

O que é?
 Um projeto de Iniciação 
Científica (IC) nada mais é do que 
um estágio no ramo acadêmico. 
Assim, o estudante tem a possi-
bilidade de acompanhar e parti-
cipar ativamente de pesquisas em 
diversas áreas que não se restrin-
gem obrigatoriamente ao seu cur-
so.
 
Qual é o objetivo?
 A iniciação científica, como 
o próprio nome já diz, tem como 
finalidade a introdução do aluno 
na carreira relacionada à produ-
ção de conhecimento. Dessa for-
ma, trata-se de uma oportunida-
de de conhecer melhor esse ramo 
pouco visado e de ganhar experi-
ência no desenvolvimento de pes-
quisas em nível superior, visto que 
se trata de um relevante tópico no 
currículo. 

 Por isso, é importante res-
saltar que não existe só "estudar e 
fazer prova” dentro de uma facul-
dade! Projetos extracurriculares 
são cruciais no desenvolvimento 
do aluno   e toda experiência ob-
tida terá seu papel na transição 
para o mercado de trabalho.
  
É remunerado?
 Os programas de IC rea-
lizados em instituições públicas 
contam com o apoio de agências 
financiadoras. Consequentemen-
te, alunos e professores recebem 
uma “bolsa-pesquisa”.  

Onde fazer?
 Não há restrições gerais. 
Apesar da proximidade com os 
laboratórios da Poli, os alunos po-
dem participar de uma IC em qual-
quer instituto da USP desde de 
que haja oferecimento.

Quando procurar? Qual a dura-
ção?
 As ICs costumam ter du-
ração de um ano e recomenda-se 
que sejam realizadas no 2º ou no 
3º semestre da graduação, devido 
aos processos de estágio no fim do 
curso e à adaptação do calouro no 
início.

Como começar?
 Na maior parte dos casos, 
basta conversar com professo-
res do departamento escolhido 
para se informar dos projetos em 
oferecimento e, então, procurar 
o docente responsável para de-
monstrar interesse na vaga. Assim, 
a partir dos currículos dos alunos 
dentro da faculdade, cabe a ele o 
processo de seleção.

Luca Becari
Ex-aluno de Engenharia de Mate-

riais/Metalúrgica

Se interessou? Quer saber mais sobre Iniciação Científi-
ca? Converse com os Diretores Acadêmicos do CMR e/ou 
veja nosso manual de IC (encontrado no site do CMR), no 
qual estão explicadas mais detalhadamente as principais 
dúvidas sobre IC e há a relação das linhas de pesquisa de 
cada docente do PMT e do PMI e o contato de cada um 

deles! 
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 Acontece no CMR
O que é um Centro Acadêmico? O que é o CMR?
 O CMR é o Centro Acadê-
mico que abrange os cursos de 
Minas, Metalurgia e Materiais e é 
o seu representante direto diante 
dos Departamentos (PMI e PMT). 
É o mais  antigo de todos os CA’s 
da Poli - foi fundado em 1944 - e 
seu nome é uma homenagem a 
Luiz Flôres de Moraes Rêgo, o pro-
fessor responsável por criar, em 
1939, o curso de Engenharia de 
Minas e Metalúrgica (isso, na épo-
ca, era um curso só). O CA, dentre 
muitas funções, designa os repre-
sentantes discentes (RD’s) que 
participam de reuniões com os 
chefes de departamento e coorde-
nadores dos cursos, para delinear 
o futuro do ensino nos departa-
mentos, o andamento dos cursos 
e a situação dos alunos incidentes 
em artigos do estatuto da USP.
 Fora a parte acadêmica, o 
CMR possui uma ótima estrutura 
para o aluno fugir um pouco da 
pressão do dia-a-dia, como uma 
mesa de sinuca, violão, TV, sofás, 
bem como um bom espaço para 
promover pequenos eventos ao 
longo do ano, visando agregar um 
pouco mais os alunos e gerar um 
ambiente amistoso para todos. 
Tudo é mantido pelos próprios es-
tudantes, com recursos gerados 
pelas vendas de doces na “mesi-
nha”, batas, camisetas, kit bixo, 
moletons e, ainda, por meio de 
confraternizações, incluindo chur-
rascos, almoços especiais e a ham-
burgada, que está se tornando 

uma marca registrada do CMR.
 A proximidade com os 
departamentos aumenta a pro-
dutividade geral dos eventos do 
CMR e a colaboração dos profes-
sores para com o CA que, outrora, 
também fora a “casa” de muitos 
deles, e temos resultados muito 
positivos. Esse jornal, que escre-
vemos mensalmente, é um dos 
elos dessa aproximação e tem na 
sua essência o foco acadêmico, 
sem perder a casualidade. Nele, 
divulgamos o trabalho de pesqui-
sa feito pelos alunos nas suas Ini-
ciações Científicas, entrevistamos 
professores sobre suas linhas de 
pesquisa e trazemos atualidades 
do ramo da engenharia. Tudo o 
que é de interesse acadêmico vai 
para as páginas desse jornal. Há, 
também, dicas de livros e séries, 
para seus momentos de lazer, bem 
como colunas de esportes e dicas 
de receitas.
 Sim, organizamos festas - 
como a festa da matrícula, em que 
visamos receber os alunos e apre-
sentá-los desde cedo ao CMR para 
que todos tenham a mesma opor-
tunidade de acolhimento. Organi-
zamos a semana de recepção, os 
churrascos e todos os eventos que 
trazem vocês até o nosso prédio. 
Também cedemos o espaço para 
que sejam realizados os itens do 
Integrapoli e convidamos todos os 
alunos a participarem. Em breve 
começa a organização dos Jogos 
Sedentários, da D4, do ENEMET, 

da SEMM, Tequilada...
 O CMR também é cons-
ciente em relação ao meio em 
que está inserido, cedendo parte 
do espaço para projetos sociais, 
como a Capoeira, ministrada pelo 
professor Graúna para as crianças 
da comunidade São Remo, numa 
sala adjacente ao CMR. Inspirado 
nesse projeto da capoeira, o CMR 
realiza o Regando Sonhos, que 
acontece no mês de outubro com 
o objetivo de desenvolver ativida-
des recreativas para as crianças da 
capoeira, além do Natal Solidário 
do CMR, dia em que voluntários 
presenteiam as crianças e traze-
mos diversos brinquedos, trans-
formando o CMR em um pequeno 
parque de diversões para elas.
 Participar do CA é uma 
responsabilidade prazerosa. Nes-
se ambiente, decisões precisam 
ser tomadas de forma eficiente, 
com o uso de poucos recursos e 
dialogando com diferentes opini-
ões. Iniciativas próprias, fora da 
esfera do Centro Acadêmico, são 
bem vindas, porém a captação de 
recursos deve partir de iniciativas 
próprias, uma vez que o CMR dis-
põe apenas de um espaço físico. 
Tudo isso torna o dia-a-dia um 
tanto desafiador. É um exercício 
saudável para aprender a lidar 
com pessoas, fornecedores, admi-
nistração, contratos, burocracia e 
diplomacia. 
 Quem, como e em que 



Dois Martelos São Paulo, Fevereiro de 2017

7

você pode ajudar? Ajuda quem ti-
ver vontade! O CMR possui muitas 
atividades que são distribuídas ao 

longo do ano e você pode parti-
cipar de uma sem ser obrigado a 
participar da outra. Também não 

Bruno Akira Koseki
Engenharia de Materiais

Gestão de 2017 do CMR

 Aluno prodígio da Enge-
nharia de Materiais/Metalúrgica, 
Gerson entrou em 2015 e assumiu 
a presidência do CMR depois de 
ser Diretor Financeiro na gestão de 
2016. Gerson sempre foi um bixo 
participativo e muito eficiente nas 
suas tarefas, exceto em assuntos 
que envolvem o ar-condicionado.

Presidente
Victor Vasconcelos (Gerson)

Vice Presidente
Isabella Duchêne (Isa/Bella)

Vice Presidente
Matheus Rehem (Rehem)

 Também bixete 2015 e cur-
sa Engenharia de Materiais/Meta-
lúrgica. É distraída por natureza 
e pede desculpa por tudo, a toda 
hora. É nossa desenhista oficial de 
kraft e possui uma habilidade sem 
igual para a confecção dos mes-
mos.

 Rehem é o outro vice e 
cursa Engenharia de Minas. A pro-
núncia correta de seu sobrenome 
é “Rêm”. É um monstro na sinuca, 
tendo sido professor de muitas 
pessoas do CMR. Poucos sabem, 
mas CMR também pode ser en-
tendido como Centro Matheus 
Rehem.

é obrigatório que você se torne 
parte da gestão para se aplicar 
em alguma atividade, a menos 
que você queira fazer parte dela. 
Temos membros do CMR que par-
ticipam do dia a dia, das decisões 
e tornam o ambiente bastante or-
gânico, sem que necessariamente 
façam parte da gestão. Caso você 
queira fazer parte dela, é muito 
importante que você esteja en-
volvido no dia-a-dia do CMR, para 
acompanhar o funcionamento e a 
tomada de decisões.
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Tesoureira
Renata Russo (Re)

Secretário
Victor Castro (Teco)

Diretor Financeiro
Guy Rabe (Guy)

 Re foi escolhida a tesou-
reira devido aos 10% de sangue 
das arábias. Seu nome completo 
é composto por nada menos que 
15 sobrenomes. Parece fofa, mas 
só parece. Cursa Engenharia Me-
talúrgica.

 Aluno de Engenharia de 
Materiais/Metalúrgica, Teco é um 
grande entusiasta de esportes e 
é acometido por uma rigidez or-
tográfica implacável. Não admite 
que falem mal de Rogério Ceni em 
sua presença. É frequentemente 
confundido com o Gerson nos gru-
pos de WhatsApp pela semelhan-
ça dos nomes.

 Guy cursa Engenharia de 
Materiais/Metalúrgica e sofre 
muito com as pronúncias equi-
vocadas de seu nome. Ouve dia-
riamente “Gái” e Gúi” quando o 
certo é simplesmente “Guí”. Tenta 
marcar futebol no CEPE toda se-
mana e fala aproximadamente 47 
línguas.

Diretor de Comunicações
Renan Rosenfeld (Champs)

Diretor de Patrimônio
Paulo Henrique (Paulão)

 Paulão é um rapaz de es-
tatura elevada - por muito pouco 
não bate a cabeça na viga do me-
zanino. É um monstro da Álgebra 
Linear, tendo fechado com média 
10 na P2. Completa o quarteto 
furacão do CMR ao lado de Dinei, 
Champs e Panqueca, o desertor. 
Cursa Engenharia de Materiais/
Metalúrgica.

 Champs cursa Engenharia 
de Materiais/Metalúrgica e faz 
parte do quarteto furacão - que 
hoje é apenas um trio - do CMR. 
Defensor da teoria de que a Terra 
é plana, explica o princípio da in-
certeza de Heisenberg por deriva-
das parciais usando uma calcula-
dora de padaria enquanto ouve a 
música mais triste do Linkin Park.

Diretor de Patrimônio
Rodrigo Castro (Dinei)

 Dinei é um jovem perspi-
caz, grande amigo de Champs e 
Paulão. Nas ruas da USP, também 
é conhecido como Dinoia por mo-
tivos desconhecidos. Dinei é uma 
ótima pessoa e cursa Engenharia 
de Materiais/Metalúrgica.
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Diretor de Eventos
José Carlos (Hulk)

Diretor Acadêmico
Rodrigo Viana

Diretora Acadêmica
Aline Alves

 Hulk é o famoso homão 
da porra. Foi um choque quando 
todos descobriram que ele se cha-
mava José Carlos. Bate de frente 
com o Rehem na sinuca. Parece 
bruto mas é fofo. Cursa Engenha-
ria de Minas.

 Rodrigo é o famoso 
workaholic. Nunca foi visto por 
alguém do CMR sem estar traba-
lhando ou estudando. Arrasa mui-
tos corações com seu jeitão de 
italiano. Cursa Engenharia de Ma-
teriais/Metalúrgica.

 Aluna da engenharia de 
Minas, Aline veio de transferência 
externa de Pirassununga. É sem-
pre muito solícita e ajuda os cole-
gas perdidos com o Jupiter e com 
as interações de matrícula. Tem 
uma risada extremamente engra-
çada.

Principais projetos do CMR
Jornal Dois Martelos – Criado dé-
cadas atrás, na época da fundação 
do CMR, o Dois Martelos foi revi-
vido pelo Centro Acadêmico em 
2016. Busca promover o contato 
dos alunos com os departamentos 
e com questões acadêmicas e tam-
bém oferecer matérias não rela-
cionadas com nossas Engenharias 
para mostrar os demais interesses 
dos Politécnicos. Atualmente, nos-
so Jornal se divide em três grandes 
seções: acadêmica, cultural/entre-
tenimento e cotidiano.

Semana de Estudos Mínero-Me-
talúrgicos (SEMM) - A Semana 
de Estudos Mínero-Metalúrgicos 
(SEMM) é a semana acadêmica 
organizada pelo CMR. Ela conta 
com palestras, mini-cursos, ofici-

nas e uma mesa redonda, com a 
participação de grandes empresas 
do ramo mínero-metalúrgico e de 
materiais. Seus principais objeti-
vos são complementar a formação 
dos estudantes e promover o con-
tato destes com a indústria e com 
as principais empresas que podem 
vir a empregá-los no futuro.

D4 – É uma festa realizada pelo 
CMR em parceria com outros três 
CAs da Poli (CEE, AEQ e CEN), tra-
dicionalmente ocorrida no primei-
ro semestre. Seu diferencial é o 
ingresso barato e conhecidas atra-
ções do mundo do funk.

Principal evento acadêmico do CMR, a SEMM chega a 53ª edição em 2017.
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Victor Vasconcelos
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

JoSe – Nossos Jogos Sedentários 
consistem em campeonatos da-
quilo que você não precisa correr: 
truco, sinuca, Fifa, poker, etc. É um 
evento organizado pelos bixos e 
bixetes.

ENEMET - O ENEMET é o Encontro 
Nacional dos Estudantes de Enge-
nharia de Materiais, Metalúrgica e 
de Minas. É um congresso organi-
zado anualmente que conta com 
diversas atividades, como pales-
tras, minicursos, mesas redondas, 
conversas com RH de empresas do 
setor, sessão de iniciação científi-
co-tecnológica e visitas técnicas. 
É uma ótima oportunidade de 
conhecer pessoas de outras fa-
culdades, profissionais da área e 
desfrutar de uma incrível troca de 
conhecimentos.

Epic BBQ Time - Veteranos e bi-
xos passando um fim de semana 
em um sítio para comemorar o 
aniversário do CMR: esse é o Epic 
BBQ Time! Um fim de semana de 
muito truco, futebol e o que mais 
você quiser inventar de fazer com 
churrasco open carne e cerveja (e 
ocasionais/possíveis destilados).

Fujas do Metal/Fujas da Dinami-
te - Visando ajudar nossos alunos 
nas matérias específicas de nossas 
engenharias, o CMR realiza os Fu-
jas do Metal (PMT) e os Fujas da 
Dinamite (PMI). Semelhante aos 
famosos Fujas do Nabo, nossos 
Fujas consistem em uma ou duas 
aulas nas vésperas da semana de 
provas, oferecidas por veteranos, 
com o objetivo de passar de for-
ma resumida os principais tópicos 
que serão cobrados nas provas e, 
às vezes, de realizar alguns exercí-

cios.

Biblioteca do CMR – Para ajudar 
nossos alunos a estudarem para 
as provas dos nossos departamen-
tos, nas proximidades da semana 
de provas o CMR disponibiliza di-
versos livros sobre os temas que 
serão cobrados. A vantagem para 
a biblioteca do departamento? 
Nós separamos quais livros pos-
suem as matérias para vocês, já 
que leva-se tempo para se acos-
tumar com os livros e autores do 
ramo mínero-metalúrgica e de 
materiais.

Regando Sonhos - O Regando os 
sonhos é um projeto solidário do 
CMR com as crianças que têm aula 
de capoeira no espaço anexo ao 
nosso. Compramos comidas (sal-
gados, refrigerantes, suco e até al-
godão doce) e realizamos diversas 
atividades com as crianças. É uma 
excelente oportunidade de se fa-
zer algo bom, levando um sorriso 
para o rosto de uma criança. Em 
2017 iremos realizar um Regando 
Sonhos também no primeiro se-
mestre: será um projeto inteira-
mente novo, portanto precisamos 
de colaboradores!

CMR vai à Escola - Visando au-
mentar o conhecimento dos alu-

nos de Ensino Médio sobre nos-
sas engenharias, o CMR irá iniciar, 
em 2016, a ir em escolas, tanto 
da rede pública quanto da priva-
da, apresentar nossas engenha-
rias aos alunos: o curso, mercado 
de trabalho, opções de emprego, 
etc., além de falarmos sobre a Poli 
em geral.

Natal Solidário – Outro projeto 
social do CMR, o Natal Solidário 
consiste na arrecadação de brin-
quedos para crianças carentes 
e realização de um evento com 
essas crianças (nos dois últimos 
anos foi em uma aldeia indígena), 
para que nossos alunos brinquem 
com as crianças e realizemos a en-
trega dos presentes, com direito 
a presença até do Papai Noel. O 
evento principal é realizado com 
diversas outras entidades da Poli, 
mas o CMR faz uma pequena ex-
tensão do projeto com as crianças 
da capoeira, para o qual compra-
mos comidas, bebidas e até brin-
quedos para entreter as crianças 
(as últimas edições contaram com 
uma cama-elástica, um escorrega-
dor inflável e uma piscina de boli-
nhas).

O Natal Solidário é o principal evento social realizado pela Poli.
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 Troca de experiências
Morando sozinho: a experiência de quem vem de fora de São 
Paulo para estudar na Poli

 Primeiramente, gostaria 
de parabenizar vocês pela aprova-
ção na melhor faculdade de enge-
nharia do Brasil. Uma nova jorna-
da em suas vidas será iniciada e, 
com ela, virão novas amizades, no-
vas experiências, novas responsa-
bilidades, novas diversões e, para 
uma parte de vocês, uma nova 
casa.
 Morar sozinho pode ser 
sinônimo de liberdade ou de pa-
vor, depende da personalidade de 
cada um. Para mim, foi um pouco 
dos dois. 
 Nasci e cresci numa cidade 
no interior paulista, São José dos 
Campos. Se jogarem no Google, 
verão que não é muito longe da 
capital. Porém, ir e voltar todos os 
dias poderia ser uma experiência 
não muito agradável e um tanto 
quanto desgastante. Por isso de-
cidi morar sozinho nessa selva de 
pedras chamada São Paulo.
 Por não conhecer muita 
gente quando me mudei para cá, 
fui morar primeiramente em uma 
pensão. Confesso que foi bem as-
sustador, morava com mais umas 
vinte pessoas em um sobrado, 
dividindo o quarto com três. Cozi-
nha, banheiros, sala, tudo comuni-
tário. Resultado, privacidade zero.
Não obstante, havia lá umas mor-
domias. Tínhamos uma emprega-

da, dona Cláudia, um amor de pes-
soa, que mantinha a casa limpa e 
cheirosa. Logo, não precisávamos 
pôr a mão em uma vassoura. As 
únicas coisas que limpávamos era 
a roupa, que bastava colocar na 
máquina, e a louça quando cozi-
nhávamos. Isso quando a dona 
Cláudia não fazia essas tarefas 
pela gente. 
 Por não ter dons culiná-
rios, almoçava e jantava todos os 
dias no bandejão. Era cansativo, 
confesso, às vezes ia para a USP 
só para bandejar; mas fazer o quê, 
era isso, passar fome ou comer 
bobeira. 
 Outra tarefa difícil era a de 
acordar. Cansei de perder a hora. 
Afinal, não tinha quem me acor-
dasse, no máximo um colega de 
quarto mandando desligar o des-
pertador. Mas, com o tempo, fui 
me acostumando e perder a hora 
tornou-se raridade.
 Sempre fui uma pessoa 
muito ligada à família e, às vezes, 
sentia falta de um ambiente fami-
liar aqui em São Paulo. E encontrei 
no CMR, mesmo antes de me mu-
dar, um lugar acolhedor, com pes-
soas maravilhosas, que me trazem 
a sensação de estar com meus pa-
rentes. Se se sentirem sozinhos, 
passem no CMR, serão muito bem 
recebidos.
 Por minha cidade natal ser 

próxima a São Paulo, voltava qua-
se todos os finais de semanas. Cla-
ro, ia sempre aos sábados de ma-
nhã, afinal, sexta era dia de festa. 
E por morar nas proximidades da 
USP, tive o prazer de frequentar 
bastante festas que ocorriam nos 
demais institutos. Isso me permi-
tiu conhecer muitas pessoas de 
outros cursos, o que é fantástico, 
pois pude conhecer outras reali-
dades, dificuldades, expectativas 
diferentes das encontradas no 
universo politécnico. 
 No último ano, eu, meus 
três colegas de quarto da pensão 
e um amigo que conheci na Poli 
resolvemos nos mudar para um 
apartamento. As regalias que eu 
tinha antes acabaram, e varrer a 
casa, limpar o banheiro, passar 
pano nos móveis, entre outras ta-
refas, passaram a ser comuns no 
meu dia a dia. 
 Como não havia mais uma 
pessoa que administrasse as finan-
ças da casa, como na pensão, pre-
cisamos nós mesmos assumir essa 
responsabilidade. Assim como a 
de mobiliar o apartamento, com-
prar os produtos de limpeza men-
salmente, os temperos para a cozi-
nha, entre outras coisas. 
 E apesar das inúmeras 
brigas, a gente se dá mega bem; 
jogamos vídeo game, jogos de ta-
buleiro (onde há uma enorme riva-
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lidade), vamos para festas juntos... 
é realmente incrível essa amizade 
que se formou.
 Enfim, contei um pouco 
de como foi para mim morar so-
zinho pela primeira vez. Espero 

que conquistem amizades como 
eu e consigam crescer como gen-
te, amadurecendo e tornando-se, 
portanto, mais responsáveis. Digo 
que será cansativo, estressante e, 
por vezes, vão até pensar em de-

sistir de tudo, mas morar sozinho 
para estudar na faculdade dos 
seus sonhos é uma magnífica ex-
periência para a vida. 

Caio Henrique Nogueira
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

 Eu lembro bem desse dia. 
Estava ensolarado, meio úmido, 
aquele clima de verão que diz: "vai 
chover à tarde e você vai ter que 
voltar de ônibus, sim". Tínhamos 
saído daquela palestra magnífica 
(foram 3 horas contínuas e inin-
terruptas a respeito da história da 
metalurgia e mais nomes que não 
estão mais presentes nas minhas 
recordações, que foi, novamente, 
espetacular) e vimos uma figura 
densa (também conhecida como 
Pádua) dando os primeiros co-
mandos. 
 Sinceramente, eu não sa-
bia de nada, eu só estava com 
mais vontade de comer do que 
5000 uspianos na fila do bandeco 
de Natal. Caminhando pela "calça-
da" má pavimentada e sem aces-

O CMR na visão de um bixo
sibilidade, deparei-me com aquela 
porta laranja (não era minha cor 
favorita, todavia agora eu amo) 
e, imediatamente, paira no ar um 
cheiro de comida mesclado com o 
gosto de um rio lusitano, o Tejo. 
Pensei: "So far, so good" ("tá tudo 
sunas", em italiano) e finalmente 
entrei no recinto.
 M A S O Q U E É I S S O. m p 3 . 
A primeira coisa que pensei foi 
"gente, esse mezanino é incrível, 
chillin, ilegal ao mesmo tempo!" 
e logo em seguida "esse chão é 
meio sujo, porém a regra dos 5 
segundos sempre se aplica" e fi-
nalmente: "aqui é um ambiente 
universitário muito aprazível com 
um clima ameno, mesa de sinuca, 
sofás incríveis, bolovo, Dinei (isso 

aconteceu depois, longa história, 
venham falar comigo), truco e 
mais mil coisas merecedoras de 
atenção". "É Renan, vale a pena 
dar uma olhada" (as vezes eu pen-
so em 3ª pessoa).
 E foi a melhor coisa que eu 
fiz. Logo peguei 3 cachorros quen-
tes, conversei com alguns vetera-
nos e com os caras do meu ano e 
logo recebi meu apelido; resumin-
do, já começou a dar tudo certo. 
Acho que não foi sorte, é um ciclo 
natural. Talvez você possa se as-
sustar com o CMR de início, por-
que esse ambiente é, de fato, dife-
rente de todos os outros. E é isso 
que faz dele sensacional.

Renan Rosenfeld
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Histórias e curiosidades sobre o CMR
Grande importância no cenário 
nacional
 Fundado em 29 de janeiro 
de 1944, o Centro Moraes Rêgo já 
teve muitos momentos importan-
tes ao longo de seus 73 anos de 
existência. No âmbito político, o 
CMR teve grande destaque duran-
te o período da Ditadura Militar: 
por ser um dos poucos Centros 
Acadêmicos que ficavam fora do 
prédio da faculdade, era possível 
evitar a rígida fiscalização dos mi-
litares. Assim, o CMR fora um dos 

principais pontos de resistência 
dentro da USP ao governo dos mi-
litares: era comum ocorrer reuni-
ões dos manifestantes no CMR e 
algumas pessoas alegam até que 
alguns procurados pelo governo 
se escondiam em nosso espaço. 
Em 2007, o conhecido político Ma-
rio Covas veio à Poli para dar uma 
palestra em um evento do Grêmio 
e, ao término da palestra, pediu 
que o levassem ao CMR devido à 
importância do Centro Acadêmico 
no período da Ditadura Militar.

 O CMR também teve gran-
de importância no cenário aca-
dêmico ao longo de sua história. 
Logo nos primeiros anos após a 
sua formação, a gestão da época 
começou a fazer o Geologia e Me-
talurgia, um periódico que trazia 
pesquisas e discussões acerca de 
temas da metalurgia e da minera-
ção. Tratando de alguns assuntos 
ainda relevantes nos dias de hoje, 
essa revista era enviada para fa-
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culdades de renome ao redor do 
mundo, como universidades da 
Califórnia (que, em uma ocasião, 
pediram para que mandassem 
mais exemplares!). A Semana de 
Estudos Mínero-Metalúrgicos 
(SEMM) também já teve grande 
destaque nacional, sendo o princi-
pal evento do ramo mínero-meta-
lúrgico do Brasil antes da criação 
do Congresso da ABM.
 É evidente que o CMR teve 
grandes momentos ao longo de 
sua existência. Contudo, não são 
apenas feitos grandiosos que es-
crevem a história desse centrinho. 
Também há aqueles episódios que 
você pensa “mas o quê?”. Confira 
abaixo duas das inúmeras histó-
rias cômicas e inusitadas do CMR.

Conflito amoroso na pizzaria
 Carolina estava compro-
metida com Rafael, mas Gabriel, 
um funcionário da pizzaria do pai 
de Carolina, não esquecia o beijo 
que eles deram quatro anos atrás 
e não desistia de conquistá-la. En-
quanto isso, Victoria sofria ao ver 
Gabriel, por quem estava apaixo-
nada há anos, correr atrás da sua 
amiga. Rafael tentava se livrar 

de Gabriel, mas o pai de Caroli-
na gostava muito de seu empre-
gado. Não sei se você acreditou 
nessa história, mas a organização 
do programa Casos de Família, do 
SBT, acreditou! Sim, no IntegraPoli 
de 2015 um dos itens era partici-
par de um programa de televisão, 
item cumprido por alguns mem-
bros do CMR com essa mirabolan-
te história contada em rede nacio-
nal.

CMR ao avesso
 Seis anos atrás, o ilustrís-
simo Bavária e outros veteranos 
da época estavam incomodados 
com o forte calor do dia. Tiveram, 
então, a ideia de tentar fazer um 

ventilador de teto para se refres-
carem um pouco. Minutos depois, 
o passeio de EDS (o presidente do 
CMR na época) no shopping foi 
interrompido por uma ligação de-
sesperada de um aluno alegando 
que o CMR estava um caos. Quan-
do chegou no CMR para averiguar 
o que estava ocorrendo, EDS en-
controu o CMR de ponta cabeça. 
Literalmente. Todos os móveis es-
tavam presos no teto, virados ao 
contrário. Dessa história, fica uma 
pergunta: como a ideia do ventila-
dor evoluiu a esse ponto? Nunca 
saberemos.

Carol e Jow no programa Casos de Família, do SBT.

O CMR na visão de um professor: por que frequentar o CMR?
 Ao chegar na USP pela pri-
meira vez, para a matrícula no cur-
so de Engenharia de Minas, nos 
idos de 1998, o primeiro grupo 
de alunos com quem tive contato 
foi o dos representantes do nosso 
Centro Acadêmico (CA), o CMR. 
Logo após o guichê onde assináva-
mos os papéis oficiais da Universi-
dade, todos os CAs da Poli tinham 
estandes para dar as boas-vindas 

Victor Vasconcelos
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Maurício Guimarães Ber-
german é professor do De-
partamento de Engenharia 
de Minas e de Petróleo, 
foi membro das gestões de 
2000/2001 e de 2001/2002 
do CMR e membro da Co-
missão Organizadora da 38ª 
e da 39ª SEMMs.
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Maurício Bergerman
Professor do Departamento de En-

genharia de Minas e de Petróleo

as(os) nova(os) alunas(os) e ven-
der o famoso kit bixo. Inicialmen-
te, pensei que o CA fosse apenas 
um local para confraternização, 
composto por um grupo de alunos 
que organizava as festas e outros 
eventos de integração das(os) alu-
nas(os). Uma primeira diferença 
que eu observei em relação ao CA 
que existia em minha escola de se-
gundo grau é que, na USP, os CAs 
possuem uma ótima estrutura fí-
sica, com mesas de sinuca, sofás, 
etc. Isto reforça a visão de que os 
CAs são espaços apenas de inte-
gração. Considerando que a Poli 
exige muita dedicação e esforço, 
sem dúvida estes ambientes pro-
piciam momentos importantes de 
descontração, para esquecer um 
pouco das dificuldades desta nova 
etapa da vida!
 Mas apesar de ter apro-
veitado muito este lado do CMR, 
no qual, modéstia à parte, somos 
muito bons, quero destacar outros 
aspectos do CMR menos conheci-
dos, mas não menos importantes. 
Além das confraternizações, o 
CMR possui um papel importan-
te nos cursos por meio da repre-
sentação estudantil, da formação 
política e da organização de even-
tos acadêmicos (dentre os quais 
podemos destacar a Semana de 
Estudos Mínero-Metalúrgicos, or-
ganizada desde 1948). Eu tive a 
oportunidade de organizar as 38ª 
e 39ª Edições, nos anos de 2001 e 
2002. Sim, você não leu errado... 
um evento organizado por estu-
dantes que se encontra atualmen-
te em sua 53ª edição! É algo que 
chama a atenção, principalmente 
se pensarmos que é um evento 
que sempre foi organizado por 

estudantes. A Semana de Estudos 
continua sendo o principal evento 
acadêmico do CMR e tem como 
objetivo dialogar com a sociedade 
e o setor industrial de modo mais 
amplo, seja por meio de pales-
tras, cursos e debates de pessoas 
de diferentes lugares (empresas, 
organizações de profissionais, 
outras Universidades), seja pela 
apresentação do que os nossos 
alunos e professores têm feito. 
Além da oportunidade de conhe-
cer um pouco mais as atividades 
que acontecem no mundo profis-
sional relacionadas às suas áreas 
de estudo, a Semana é uma ótima 
oportunidade para que os alunos 
desenvolvam outras habilidades. 
O aprendizado da organização de 
um evento envolve várias ativida-
des complexas, como o planeja-
mento do evento, a definição dos 
temas que serão discutidos, o con-
vite para os palestrantes e partici-
pantes, a captação de recursos, a 
organização dos importantíssimos 
coffee breaks, a mobilização dos 
alunos, professores, funcionários 
e comunidade externa para que 
participem, etc. É uma oportuni-
dade, por exemplo, para se fazer 
contato com profissionais reco-
nhecidos do setor, aumentando 
assim a rede de contatos. Na mi-
nha época, conseguimos a parti-
cipação de um Vereador de São 
Paulo e um Deputado Federal, que 
atenderam a convite dos alunos. 
Apenas como curiosidade, os as-
suntos da época eram os mesmos 
que estão em discussão hoje – a 
proibição da mineração do amian-
to e o novo código de mineração!
 Outra atividade muito im-
portante do CMR é a represen-

tação dos estudantes junto aos 
Departamentos e à Escola. No 
Departamento, existe a figura do 
representante discente, que re-
presenta os alunos nas reuniões 
em que importantes assuntos são 
discutidos e decisões são toma-
das, como, por exemplo, mudan-
ças na grade curricular do curso, a 
realização de viagens de campo, a 
disponibilização de recursos para 
a manutenção e reforma dos la-
boratórios e para a concessão de 
bolsas de pesquisa, entre outros. 
A participação das(os) alunas(os) 
nestas decisões é muito impor-
tante, para que os professores co-
nheçam as visões e demandas, po-
dendo assim tomar decisões que 
tornem nossos cursos cada dia 
melhores. Participando ativamen-
te do dia a dia da gestão univer-
sitária, as(os) alunas(os) protago-
nizam a sua história e a do curso/
Departamento.
 Por fim, cabe destacar que 
toda essa participação envolve 
também um processo de forma-
ção política, no melhor sentido da 
palavra.
 Enfim, aproveitem as fes-
tas, os almoços, os churrascos e as 
diversas oportunidades de confra-
ternizações que o CMR lhes pro-
porcionará... mas participem tam-
bém da organização da Semana 
de Estudos, da representação e da 
política estudantil. Vocês irão ver 
que a Universidade é muito mais 
que a formação técnica que vocês 
terão em sala de aula!
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 Entretenimento
 Cálculo. Física. Algelin. 
Duplo Diploma. Nos seus primei-
ros dias de Poli, você será bom-
bardeado por avisos de inúmeros 
professores e de alguns vetera-
nos sobre a dificuldade da nossa 
Escola, sobre a necessidade de 
estudar, sobre a importância de 
um intercâmbio para seu futuro, 
sobre como pegar DPs pode atra-
palhar seu estágio, entre outros. 
E eles não estão completamente 
errados: o estudo realmente é im-
portante (e necessário; não confie 
naquele veterano que fala “passei 
com 7 em Cálculo sem nem estu-
dar”). Contudo, não é só de estu-
do que vive um politécnico.
 A Poli oferece uma infini-
dade de atividades para serem fei-
tas além das salas de aula. Primei-
ramente, os Centros Acadêmicos. 
Como já explicado em outra ma-
téria desse jornal, o Centro Aca-
dêmico (CA) é uma entidade que 
representa os alunos de sua enge-
nharia perante seus Departamen-
tos, além de fornecer um espaço 
de vivência e realizar diversos pro-
jetos para tornar a vida na Poli a 
mais prazerosa possível. O CMR 
possui projetos para todos os gos-
tos: há os projetos sociais, os aca-
dêmicos, as festas, entre outros. 
Confira todos os nossos projetos 
na página 9 desse jornal!
 O Centro Acadêmico, con-
tudo, é apenas a primeira opção 
do vasto cardápio de atividades 

oferecido pela Poli. Há diversos 
esportes com treinos semanais 
e inúmeros grupos de extensão, 
desde os culturais (Accapoli e 
GTP), até os sociais (PoliSocial, Poli 
Cidadã) e acadêmicos (Thunde-
Ratz, Poli Milhagem, Poli Finance, 
Poli Junior, entre outros). Dentre 
os grupos de extensão, gostaria de 
destacar o Mining Team, o primei-
ro grupo de extensão do PMI, cujo 
objetivo principal é preparar uma 
equipe para os Mining Games, um 
campeonato mundial com provas 
relacionadas à mineração!
 “Mas se os avisos que va-
mos receber não estão totalmente 
errados, como eu vou participar 
dessas atividades?”, você deve es-
tar se perguntando agora. A prin-
cípio, a resposta mais direta é: 
organização do tempo. É possível 
participar da organização de uma 
festa, aprender um novo idioma e 
ainda passar em todas matérias. 
Organize seu tempo!
 Eu não queria, contudo, 
parar na resposta mais superfi-
cial. Além do “como participar de 
todas essas atividades”, acho que 
mais importante seja o “porque 
participar de todas essas ativida-
des”. Primeiro, a vida na Poli não 
é fácil; você terá problemas com 
algumas matérias, com aqueles 
professores que não falam por-
tuguês e com aqueles trabalhos 
intermináveis. Portanto, é impor-
tante ter algo que te prenda aqui, 
algo a que se apegar quando a si-

tuação apertar. Segundo, o suces-
so acadêmico não é o único deter-
minante em seu futuro; hoje em 
dia, atividades extracurriculares, 
experiência de mundo e contatos 
de pessoas da sua área são tão 
significativos quanto um diploma 
obtido em cinco anos.
 Ache seu método de estu-
do (você ouvirá várias sugestões 
de como estudar; encontre a que 
melhor funciona para você) e or-
ganize seu tempo para participar 
de tudo aquilo que você desejar. 
Cada um tem um ritmo para levar 
a Poli, mas todos devem se dar ao 
direito de aproveitar as inúmeras 
atividades e oportunidades que 
essa Escola oferece fora das salas 
de aula, sem prejudicar seu de-
sempenho acadêmico.

Não é só de estudo que vive um politécnico

Logos das entidades da Poli, que são 
principais espaços para se realizar ati-
vidades além dos estudos (faltam os 
logos do CAEA e do CAPS na imagem).

Victor Vasconcelos
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Guia de séries do CMR
 Acabou de chegar na Poli 
e não sabe o que conversar com 
seus veteranos? Não se preocupe, 
porque estamos aqui para tentar 
resolver este problema. E o que 
pode ser melhor para começar 
uma conversa do que falar sobre 
seus seriados favoritos? Então 
aqui vai uma pequena sinopse dos 
principais seriados que já vimos: 

ATENÇÃO: CONTÉM SPOILERS

Game of Thrones
O inverno chegou.
Após anos de espera, Daenerys 
Targeryan e seus dragões (final-
mente) cruzam o Mar Estreito em 
busca da guerra que ela, e todos 
nós, sempre esperamos. Jon Snow 
assume seu papel como Rei do 
Norte com a ameaça dos White 
Walkers batendo em sua porta, e 
Cersei Lannister, agora rainha dos 
Sete Reinos, se prepara não só 
para a guerra iminente com o exér-
cito de Daenerys, como também 
para lidar com as repercussões de 
suas ações no último episódio da 
temporada passada.
 E isso é só a ponta do ice-
berg do que devemos esperar para 
a próxima temporada de Game of 
Thrones, que está cotada para re-
tornar no mês de junho. 

House of Cards
 Um dos carros che-
fes do Netflix, House of 
Cards continua seguindo a 
trajetória política do primei-
ro casal americano Frank 
(Kevin Spacey) e Claire Un-
derwood (Robin Wright). 
Após um final de mandato 
marcado pela instabilida-
de política de seu governo, 
Frank e Claire disputam pela 
reeleição apesar do cenário 
extremamente desfavorável para 
ambos. Ainda assim, a dupla mos-
tra que está disposta a passar por 
cima de tudo e todos para atingi-
rem seus objetivos, quaisquer que 
sejam as consequências.
 A quinta temporada de 
House of Cards chega ao Netflix 
em 30 de maio. 

Breaking Bad
 Sem sombra de dúvidas 
um dos melhores seriados dos úl-
timos anos, Breaking Bad conta a 
história de Walter White (interpre-
tado por Bryan Craston), um pro-
fessor de química passando por 
dificuldades financeiras que acaba 
de ser diagnosticado de câncer 
terminal. Temendo que sua família 
venha a passar necessidades após 
a sua morte, Walter encontra uma 
forma rápida de conseguir dinhei-
ro: aliado com seu ex-aluno Jesse 

Pinkman (Aaron Paul), Walter pas-
sa fabricar e vender metanfeta-
mina na cidade de Albuquerque, 
Novo México. 

Modern Family
 Sabe aquele dia que você 
está de cabeça quente e só quer 
ver algo que te faça dar umas boas 
risadas? Pois é, Modern Family é 
bem mais que isso.
 Apesar de ser uma ótima 
alternativa para dar uma relaxa-
da, essa série americana que já 
está na oitava temporada faz o es-
pectador viver os dramas de uma 
família fora do convencional. Os 
“Prichetts”, são formados por três 
núcleos familiares: um deles gira 
em torno de um avô, Jay Prichett 
(Ed O’Neil), chefe de família que 
tenta parecer durão, mas vive uma 
crise de meia idade no seu segun-
do casamento com a jovem Glória, 
interpretada por Sofia Vergara. O 
outro é composto por um casal, 
pais de primeira viagem, cada um 
com uma personalidade muito 
marcante: o sensível e romântico 
Cam (Eric Stonestreet), e o me-
tódico advogado Mitchell (Jesse 
Ferguson). Por último, a família de 

Game of Thrones é uma das séries de maior interesse entre os veteranos do 
CMR.

Breaking Bad conquistou milhares de fãs ao 
redor do mundo e é considerada por muitos 
um das melhores séries já feitas.
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Claire (Julie Bowen) e Phil (Ty Bur-
rell), que juntos formam um casal 
atrapalhado, mas muito apaixo-
nado, enfrentam os desafios de 
serem pais de 3 jovens, cada um 
muito diferente do outro.
 A série conta com mensa-
gens emocionantes sobre união 
e família ao fim de cada episódio, 
todos repletos de cenas de comé-
dia muito originais e momentos 
de drama tocantes e reflexivos. É 
impossível não se deixar levar pela 
trama e ver em algum episódio 
algo que te faça refletir sobre a 
própria família!

Sherlock
 Residente no apartamento 
número 221B em Baker Street, so-
litário, problemático e um especia-
lista em resolver os mais estranhos 
mistérios que a polícia não conse-
gue solucionar, Sherlock Holmes é 
um mestre do raciocínio deduti-
vo. Juntamente com seu fiel com-
panheiro John Watson, Sherlock 
busca identificar os culpados em 
crimes peculiares e misteriosos, 
enquanto tenta colocar se maior 
inimigo, James Moriarty, atrás das 

grades. Com muito suspense e re-
velações supreendentes, Sherlock 
chegou na quarta temporada em 
2017.

House
O Dr. Gregory House (Hugh Lau-
rie), conhecido pelos seus méto-
dos nada ortodoxos de tratamen-
to, é o líder de uma equipe de 
diagnósticos em um hospital fictí-
cio em Nova Jersey que, apesar do 
seu vício em medicamentos para 
dor, é capaz de encontrar a causa 
de algumas das doenças mais mis-
teriosas e desafiadoras possíveis. 

Sherlock (Benedict Cumberbatch) e John Watson (Martin Freeman), os 
protagonistas de Sherlock.

No ar durante 8 temporadas em 
um período de 8 anos e conside-
rada uma das melhores séries da 
televisão americana, House M.D. 
mostra não só o dia a dia de equi-
pe de diagnósticos do hospital, 
mas também nos mostra os de-
safios enfrentados pelo Dr. House 
para lidar não só com o seu vício 
em medicamentos, mas também 
os desafios em suas relações pes-
soais devido ao seu alto grau de 
cinismo e aversão à natureza hu-
mana em geral.

House é uma das maiores, se não a maior, série médica da TV.
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 Praticar esportes é uma 
ótima forma de manter a cabeça 
em ordem durante os seus anos 
de Poli. Felizmente, a USP tem 
uma boa estrutura para tal e você, 
politécnico, poderá usufruir das 
instalações uspianas sem gastar 
nenhum centavo.
Se quiser competir pela Poli, mais 
boas notícias: há equipes das mais 
variadas modalidades e algumas 
delas não exigem sequer que você 
conheça o esporte previamente. 
Opções não faltam.
Elaboramos uma lista com os prin-
cipais locais e eventos esportivos 
na vida de um politécnico. Faça 
bom proveito!

• CEPE – É o Centro de Práticas Es-
portivas da USP. Localizado próxi-
mo ao Bandejão Central e à Raia 
Olímpica, exige apenas a carteiri-
nha da USP para a sua entrada. Ex-
tenso e arborizado, tem estrutura 
para a prática de inúmeros espor-
tes e é, também, um bom lugar 

As principais oportunidades esportivas na Poli
para relaxar.
 o Piscina – É o único lugar 
em que um exame médico é exigi-
do. O exame pode ser realizado no 
próprio CEPE, mas não é gratuito.
 o Raia Olímpica – Apesar 
de não pertencer ao espaço físico 
do CEPE, faz parte dele. É destina-
da à prática de Remo e Canoagem 
e possui horários particulares de 
funcionamento.

• Bichusp – Competição disputada 
entre bixetes e bixos das diferen-
tes faculdades da USP. É realizada 
no começo do ano, mas algumas 
semanas após o início das aulas, 
para que os ingressantes tenham 
tempo de treino e preparação. 
Para quem deseja representar a 
Poli em competições futuras, é a 
primeira chance de ter essa sensa-
ção. Se você está em dúvida sobre 
isso, não custa tentar!

• Copa Bixo – Tradicional competi-
ção de futsal entre bixetes e bixos, 

é realizada no CEPE e ocorre no 
horário de almoço, entre 11:00 e 
13:10. A Atlética organiza o torneio 
e não há separação entre times 
femininos e masculinos: todas as 
equipes podem se enfrentar e há, 
inclusive, espaço para times mis-
tos. Os campeões ganham uma 
bata exclusiva e bebem cerveja na 
taça. Vale a pena se esforçar!

• Interusp – Evento que abriga 
competições entre 8 faculdades 
uspianas em diversos esportes. 
Geralmente, a disputa pelo título 
geral fica entre a Poli e a Medicina, 
carinhosamente apelidada de por-
cada. Não é difícil perceber, por-
tanto, que há uma grande rivalida-
de entre as duas instituições. Pelos 
atletas, o Interusp é considerado o 
principal torneio do ano. Nós, me-
ros mortais, vemos no evento uma 
ótima oportunidade de beber por 
3 dias seguidos.

• Copa AAAP – A gloriosa 
Copa organizada pela Associação 
Atlética Acadêmica Politécnica – 
sim, é isso que esse monte de A 
significa – reúne politécnicos de 
todas as idades nas quadras do 
CEPE. Por mais árdua que seja a 
tarefa de encontrar horários ade-
quados para os 2 times de cada 
partida – na Copa Bixo isso é infi-
nitamente mais fácil –, a competi-
ção é intensa e tem uma premia-
ção etílica bem interessante para 
os melhores colocados.

Victor Castro
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Entrada do CEPE, o Centro de Práticas Esportivas da USP.
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O que faz um politécnico quando...
 A vida na universidade é muito diferente dos tempos de escola e cursinho. Nos primeiros meses, mui-
ta coisa em sua nova rotina será novidade: bandejão, litros de café para resistir às aulas, circulares, provas 
difíceis, professores que arranham aquele Portunhol... Portanto, muitas vezes você ficará na dúvida: o que 
faz um politécnico quando...

...o CMR começa a vender o Kit 
Bixo?
 Compra.

...tira a primeira nota baixa?
 Evita o desespero e con-
versa com veteranos. Com certe-
za muitos de nós já tiramos notas 
piores nessa mesma matéria.

...tira a centésima nota baixa?
 Dá risada, compra uma 
cerveja e vai jogar sinuca com 
quem mais tiver tirado nota baixa.

...está entediado(a)?
 Acessa a página Poli-USP 
Memes no Facebook e ri da pró-
pria desgraça.

...se apaixona por outro(a) poli-
técnico(a)?
 Manda inúmeras mensa-
gens no Spotted e, quando a pes-
soa finalmente responde dizendo 
que você “pode mandar inbox”, 
finge que não viu porque não tem 
coragem de mandar.

...vai entrar no bandejão e perce-
be que não tem mais créditos no 
cartão?
 Finge que está recebendo 
uma ligação urgente, sai correndo 
da fila e vai almoçar na Minerva. 
PS: não aceitam cartão de crédito.

...acaba o café?
 Apela para o pó de guara-
ná ou para drogas mais pesadas 
como o doce de leite do bandejão 
– a quantidade absurda de açúcar 
deixará o indivíduo acordado por 
3 dias, mas também o deixará dia-
bético.

...termina a semana de provas?
 Sai para beber com outros 
politécnicos e agride – verbal e/ou 
fisicamente – qualquer um que co-
mentar sobre alguma das provas.

...termina o ano?
 Promete que irá se dedicar 
mais no ano seguinte. Repete a 
promessa todo ano, religiosamen-
te.

...o professor de algelin resolve 
provar algum teorema em aula?
 Pega o celular e alterna 
incessantemente entre Facebook, 
WhatsApp e Snapchat na esperan-
ça de que apareça algo interessan-
te. Se não der certo, apela para o 
quase falecido Pokémon GO - vai 
que tem alguma novidade no jogo 
que não era aberto há 4 meses.
 Nota: o politécnico que vos 
fala ainda é viciado nessa desgraça 
de jogo, mas reconhece que é um 
dos únicos remanescentes.

...os professores dizem que a pro-
va de cálculo será por múltipla 

escolha?
 Chora.

...descobre que, na verdade, o 
presidente do CMR se chama Vic-
tor e não Gerson?
 Pergunta a ele sobre a ori-
gem do apelido. Ele vai adorar res-
ponder 90 vezes a essa pergunta.

...perde o circular quando está 
atrasado para a aula na química?
 Procura desesperadamen-
te por algum veterano de boa 
alma que esteja de bobeira. Em 
último caso, chama um Uber.

...perde o BUSP?
 Pede emprestado o BUSP 
do(a) amigo(a) que vai para a Poli 
de carro todo dia e, acidentalmen-
te, não devolve. Nunca mais.

...procura um ambiente em que 
haja espaço para estudos e para 
diversão?
 Vai para o CMR. Lá, todos 
são bem-vindos!

Victor Castro
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Quer saber como um ver-
dadeiro politécnico se com-
porta em alguma outra si-
tuação? Pergunte para seus 

veteranos!
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IntegraPoli: a gincana que para a Escola Politécnica
 Você vai ouvir muito sobre 
o IntegraPoli, ou só Integra, em 
seu começo na Poli. Esse evento, 
muito aguardado por diversos alu-
nos, mobiliza os Centros Acadêmi-
cos e muda completamente suas 
rotinas. Mas o que é o Integra? É 
uma gincana realizada anualmen-
te, no início das aulas, entre todos 
os Centros Acadêmicos, constituí-
da de quatro grandes partes: lista, 
teatro, caça e provas. Ela é organi-
zada pela Comissão Organizadora 
(CO), que é composta por alunos 
com vários anos de experiência 
em Integras. Ok, vamos por par-
tes.
 A lista consiste em cerca 
de 100 itens a serem realizados 
pelo CA. Esses itens variam entre 
enigmas, que devem ser decifra-
dos para que o CA descubra qual 
objeto deve entregar à CO, artigos 
antigos a serem coletados, vídeos 
de reprodução de clipes de músi-
cas famosas, celebridades a serem 
encontradas e infinitas outras pos-
sibilidades engraçadas e/ou desa-
fiadoras pensadas pela CO. Maior 

twix, Odisseia mais antiga, lip dub, 
vídeo de funk ostentação do CA, 
reprodução do clipe de “I’m all 
about the bass” com homens: es-
ses são apenas alguns exemplos 
de itens que ocorreram nas últi-
mas listas.
 A lista é revelada no pri-
meiro fim de semana de aulas e 
os CAs possuem, geralmente, três 
semanas para realizar todas as ta-
refas. No final dessa terceira se-
mana, começam as demais partes 
da competição. A primeira delas é 
o teatro, que ocorre na quinta-fei-
ra antes da chamada Semana do 
Integra: cada CA deve apresentar 
uma peça de teatro de cerca de 
vinte minutos com o tema pro-
posto previamente pela CO, que 
avaliará o humor do enredo, o ce-
nário, o figurino, etc. Em 2016, o 
tema foi “E se na Poli tivesse Impe-
achment...” e era obrigatória uma 
cena musical!
 No dia seguinte ao teatro, 
tem início o Caça. A parte mais 
aguardada por todos os CAs, con-
siste em um Caça ao Tesouro por 

toda a USP, com pistas ela-
boradas que fazem vários 
alunos se mudarem para o 
CA por uns dias. O Caça une 
os membros do CA em prol 
do objetivo de encontrar o 
tesouro, de modo que vá-
rios ficam várias horas acor-
dados buscando decifrar os 
enigmas, almejando o tão 
desejado prêmio: uma caixa 
cheia de bebida!
 Por fim, há a Semana do 
Integra, na qual ocorrem 
diversas provas, desde as 
tradicionais (prova do ban-

dejão, provas etílicas, cabo de 
guerra) até as provas surpresa, 
que são reveladas minutos antes 
de ocorrerem. As provas surpre-
sas já foram de parede de escala-
da até paintball no estacionamen-
to. É uma semana atípica na Poli, 
na qual todos colocam sua bata e 
entoam o orgulho por seu CA, en-
quanto riem das pessoas fantasia-
das (sim, os membros da gestão e 
alguns bixos e veteranos de cada 
CA devem se fantasiar de acordo 
com o que for divulgado na lista 
elaborada pela CO).
 O IntegraPoli é um mo-
mento de descontração e uma 
grande oportunidade de interação 
entre bixos e veteranos. É um mês 
de várias histórias, apelidos cria-
dos e amizades formadas como 
nada que você já tenha visto an-
tes. É comum a preocupação dos 
bixos em participar do Integra e se 
comprometerem com as discipli-
nas da Poli, mas a mensagem que 
quero deixar é que você pode par-
ticipar o quanto quiser! É possível 
ir para todas as aulas e aparecer à 
tarde! Se não quiser ficar o fim de 
semana todo do Caça, dê uma pas-
sada nos tempos livres! A ajuda de 
todos é bem-vinda (mais do que 
isso, é necessária!) e todos que 
quiserem participar terão seu es-
paço. O CMR convida todos a par-
ticiparem do Integra, pois, mais do 
que obter pontos, o Integra é para 
integrar os bixos no Centro Acadê-
mico para que vocês comecem a 
chamar o CMR de casa.

Mesa de beerpong personalizada do CA, um 
dos itens da Lista do IntegraPoli de 2016

Victor Vasconcelos
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Locais para comer na USP
 Mal chegou na USP e já 
está cansado do bandeijão? Não 
tema, pequeno Bixo, uma vez que 
existem vários outros lugares es-
palhados pela USP que, apesar de 
não custar os famosos 2 reais do 
bandeco, podem ser boas opções. 
Então aqui vai uma lista de locais  
onde você pode comer na USP.

POLI:
• Minerva: lanchonete do Grêmio 
Politécnico localizada no prédio 
do Biênio. Reza a lenda que exis-
te uma batata frita com Cheddar e 
bacon que é sensacional.
• Restaurante da Civil: localizado 
em frente à Minerva (só cruzar o 
estacionamento) e ao lado do CEC, 
o restaurante do prédio da Civil 
apresenta opções de lanches, o 
bom e velho PF e, também, uma 
opção por quilo (aviso: não é mui-
to barato).
• “Pedrão”: restaurante localizado 
dentro do prédio da engenharia 
mecânica, ao lado do CEN, tam-
bém apresenta a opção de lan-
ches ou por quilo sendo mais ba-
rato que o restaurante da Civil. Um 
aviso, o dono do lugar não é nada 
simpático.
• Lanchonete da Elétrica: locali-
zada sobre o auditório do Prédio 
da Engenharia Elétrica, é um bom 
lugar para uma coxinha de última 
hora ou um expresso.
• CMR: seu centro acadêmico 
também é uma boa opção para 
aquele dia em que você decide 
variar o cardápio. Lar do melhor 
salgado da Poli, O “Salgadeus”, o 
CMR apresenta uma vasta gama 

de salgados fritos e assados para 
atender a todos os gostos. Tudo ao 
modesto preço de R$2,50. Em al-
gumas ocasiões especiais podem 
ocorrer, também, eventos gastro-
nômicos como a famosa Hambur-
gada e a Feijoada organizadas pelo 
pessoal do Jornal Dois Martelos.

Menção honrosa
• “Tia Suja”: dona do lendário 
melhor pior café da Poli, filtrado 
no mais divino pano sujo dispo-
nível e capaz de manter qualquer 
estudante acordado mesmo após 
5 noites viradas estudando para a 
prova de mecânica, a Tia Suja não 
se encontra mais na Poli. Foi mal, 
bixos, essa vocês perderam. 

IEE
• Apenas às terças-feiras, o IEE 
(Instituto de Energia e Ambiente) 
da USP apresenta uma feira or-
ganizada pelo grêmio de funcio-
nários do local com o conhecido 
combo de pastel e caldo de cana. 
O IEE fica localizado em frente ao 
Cirquinho, do outro lado da aveni-
da. 

FEA
• Sweden: restaurante localiza-
do entre a FEA e o prédio de RI, 
o Sweden apresenta opções de 
PF, lanches e ainda conta também 
com uma opção por quilo.

ECA
• Prainha da ECA: localizada atrás 
do prédio da ECA, a “prainha” 
apresenta inúmeras opções de 
almoço e jantar que incluem, en-
tre outras, sanduiches naturais, 

pastéis, tapiocas, yakissoba, etc. 
Além de bebidas como refrigeran-
tes, sucos, água de coco, caldo de 
cana, etc. É um destino famoso de 
politécnicos em todas as épocas 
do ano. 

Faculdade de Educação
• Restaurante da educação: loca-
lizada ao lado do CEPE-USP, a fa-
culdade de educação apresenta 
uma das melhores opções para 
almoço dentro da cidade universi-
tária, tanto pela boa comida quan-
to pelo baixo preço. Funcionando 
todos os dias, o restaurante apre-
senta um cardápio de lanches e a 
opção por quilo (algo em torno de 
RS25,00). Vive lotado, mas vale a 
pena.

FAU
• Restaurante da FAU: localizado 
no primeiro andar do prédio da 
Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo, o restaurante apresenta 
um almoço por quilo à um preço 
razoavelmente justo. Também é 
um bom destino para dias sem 
bandeijão, mas se prepare para 
enfrentar longas filas.

Física
• Restaurante da física: restauran-
te por quilo localizado, literalmen-
te, ao lado do bandeijão da física. 
O restaurante apresenta, além do 
baixo preço, a opção de churrasco! 
Restaurante muito famoso entre 
politécnicos devido a sua proximi-
dade da Poli. 

Bruno Castro
4º ano de Engenharia de Materiais
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Mapa da Poli
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1) Centro Moraes Rêgo 
(CMR) – Seu centro acadêmico

2) PMT – Departamento 
das Engenharias de Materiais e 
Metalúrgica

3) PMI – Departamento 
da Engenharia de Minas

4) Prédio da Administra-
ção

5) Prédio do Biênio 

6) “Cirquinho”

7) Anfiteatros do Biênio

8) Prédio da Engenharia 

Elétrica

9) Prédio da Engenharia 
de Produção

10) Prédio da Engenharia 
Mecânica, Mecatrônica 

11) Prédio da Engenharia 
Civil 

Bruno Castro
4º ano de Engenharia de Materiais

 Por possuir diversas Engenharias, cada uma com seu departamento, a Poli é bem grande. Portanto, 
para facilitar sua locomoção nesse começo, eis um mapa da nossa Escola para você não se perder! Dica: reto-
me o guia de locais para comer e descubra as localidades culinárias da Poli!
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Mapa da USP
 Sua vida universitária nunca estará restrita a territórios politécnicos. Conhecer a USP e seus pontos 
estratégicos é importante para a sua sobrevivência.
 Além dos locais indicados pelo mapa abaixo, produzido pela prefeitura do Campus, procuraremos 
mostrar alguns institutos que você frequentará semanalmente durante a graduação.

• IQ – Instituto de Química da 
USP. Lá, a partir do 1º semestre, 
você vai ter algumas matérias for-
necidas pelo próprio IQ e outras 
dadas pelo PQI, que é o departa-
mento de Engenharia Química da 
Poli. O espaço que abriga o IQ, o 
PQI e a Farmácia (FCF) é chama-
do de conjunto das químicas, que 
também possui um bandejão.
• IF – Instituto de Física da USP. 
Você vai ter aulas de laboratório 

no IF, mas apenas a partir do 3º 
semestre. No 1º ano, você poderá 
desfrutar do bandejão da física.
• IGC – Instituto de Geociências 
da USP. Você, que vai cursar Enge-
nharia de Minas, terá aula no ICG 
a partir do 3º semestre.
• Revisões de prova – Depois de 
uma prova, você poderá tentar ga-
nhar pontos valiosos na sua nota 
por meio de uma revisão. Ela cos-
tuma ser realizada na sala do(a) 
professor(a), que normalmente 

é localizada no instituto ao qual 
ele(ela) pertence. Portanto, você 
também frequentará os locais ci-
tados acima com tal finalidade. 
Além deles, no IME – Instituto de 
Matemática e Estatística – ocor-
rerão as revisões das provas de 
Cálculo, Álgebra Linear e outras 
matérias.

Victor Castro
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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 Sobrevivendo na Poli
 A transição do colégio para a faculdade pode ser um período conturbado. Nas reuniões de família, o 
que era “passou no vestibular?” vira “só estuda ou já trabalha?”. No colégio, nosso horário era rigidamente 
controlado, mantínhamos contato com nossos amigos o dia inteiro e matar aula nunca era uma opção. Na 
faculdade, não é bem assim. Amizades, complexidade das matérias, didática dos professores, administra-
ção do seu tempo, vida social, o lugar... tudo muda.  Algumas pessoas conseguem se adequar melhor ao 
ambiente universitário do que outras. No caso de um estudante da USP, mais precisamente da Poli, é bem 
provável que este aluno fique perdido nas primeiras semanas de aula.  Então, o Dois Martelos preparou 
algumas informações e dicas que podem facilitar muito suas primeiras semanas na Poli. Esperamos que 
ajude!

Nossas Engenharias
Engenharia de Minas
 A Engenharia de Minas 
busca descobrir, avaliar e extrair 
as substâncias minerais (ferro, alu-
mínio, areia, pedra, água mineral, 
etc.) da natureza e transformá-las 
em bens úteis.

Mercado de trabalho
 O mercado de trabalho 
para o engenheiro de minas no 
Brasil é muito amplo em decor-
rência dos seus altos índices de 
produção mineral, que está dire-
tamente ligada à grande quanti-
dade de recursos no território. O 
profissional pode atuar com pes-
quisa científica, pesquisa mineral, 
lavras, beneficiamento de miné-
rio, segurança, meio ambiente 
e até na construção civil por ser 
o único profissional habilitado a 
usar explosivos no Brasil. Por essa 
habilitação, o engenheiro de mi-
nas pode trabalhar com implosões 
de edifícios e abertura de túneis - 
para a construção de uma linha de 
metrô, por exemplo. 
 A média de salário desse 
profissional, após amadurecido 

no mercado de trabalho, é de R$-
20mil.
 Essa carreira é essencial 
para a vida atual, já que cerca de 
85% de toda a matéria prima que 
o ser humano utiliza é providente 
de recursos minerais. Como exis-
tem, hoje, pouco mais de 2mil en-
genheiros de minas no país, essa 
profissão sempre tende a solicitar 
mais profissionais do que os que 
estão disponíveis no mercado.

Disciplinas
 Os primeiros anos trazem 
as disciplinas básicas como física, 
química, cálculo e introduções à 
engenharia. Nos demais anos, os 
estudos se concentram basica-
mente em: prospecção, pesquisa, 
mecânica de rochas, lavras subter-
râneas e a céu aberto, beneficia-
mento e tratamento de minério, 
segurança e meio ambiente. Elas 
são lecionadas em sua maioria no 
próprio departamento (PMI). Ou-
tras são lecionadas, porém, em 
locais como o Instituto de Geoci-
ências e o Departamento de Enge-
nharia Civil. Esse fato mostra a in-

terdisciplinaridade da Engenharia 
de Minas.  No último ano, o aluno 
deve escolher um conjunto de ma-
térias de qualquer departamento 
da Poli, para complementar sua 
formação. Esse conjunto de ma-
térias é pré determinado em cada 
departamento e é denominado 
Módulo Vermelho. No PMI, para 
os alunos da Minas, já existem 
dois módulos: um focado em be-
neficiamento e outro em lavra.

Engenharia de Materiais 
e Metalúrgica
Materiais
 É a ciência que estuda pro-
priedades, estrutura, processa-
mento e aplicação dos materiais. 
O engenheiro de materiais é res-
ponsável pela escolha do melhor 
material para determinada apli-
cação, bem como por compreen-
der o processamento destes para 
estudar possíveis novas estruturas 
atômicas ou explorar melhores 
propriedades a partir da mistura 
de dois ou mais materiais.
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Mercado de trabalho
 No mercado de trabalho, o 
engenheiro de materiais se insere 
em muitas áreas da engenharia, 
tendo uma atuação muito próxi-
ma da engenharia mecânica, onde 
pode, por exemplo, contribuir com 
o conhecimento da propriedade e 
do comportamento dos materiais 
utilizados em um projeto. 
 O engenheiro de materiais 
decide, ainda, quais materiais são 
mais apropriados para o desen-
volvimento de produtos e emba-
lagens. Em termos ecológicos, é 
capaz de selecionar aqueles com 
menor impacto ambiental e me-
lhor reciclabilidade.
 Em termos de desenvolvi-
mento, a engenharia de materiais 
se baseia na melhoria das pro-
priedades dos materiais conhe-
cidos ou no desenvolvimento de 
um novo material. O engenheiro 
também pode estudar a mistura 
de dois ou mais tipos de materiais 
para a obtenção de melhores pro-
priedades. 
 O profissional da área 
pode também atuar em indústrias 
de processamento, fabricação de 
cerâmicas, de polímeros ou, por 
fim, trabalhar em um laboratório 
de pesquisa.

Metalúrgica
 Engenharia metalúrgica 
é a ciência que estuda a estrutu-
ra na qual os átomos se arranjam 
em um metal. Tais estruturas são 
responsáveis por diversas proprie-
dades de um mesmo material. Por 
isso, o engenheiro metalurgista 
tenta controlar e manipular estru-
turas dos metais para obter pro-

priedades diferentes. Além disso, 
a Engenharia Metalúrgica estuda 
como os átomos dos metais, pre-
sentes em minérios, podem ser 
reduzidos a sua forma metálica e 
quais os processos e equipamen-
tos adequados para sua produção 
em escala industrial.

Mercado de trabalho
O engenheiro metalurgista pode 
ser inserido em várias áreas da 
engenharia, devido à alta aplicabi-
lidade dos metais nos dias de hoje, 
como em carros, pontes, produtos 
eletrônicos, aeroespaciais, pro-
dutos de consumo do dia-a-dia e 
em equipamentos diversos, como: 
agroindústria, medicina diagnósti-
ca, tanques de aço, hidroelétricas 
e muitas outras aplicações.

Qual é a diferença entre Enge-
nharia de Materiais e Engenharia 
Química?
 Diferente do que muitos 
pensam, a Engenharia Química 
não é a que apresenta maior car-
ga de conhecimentos  “químicos” 
que são estudados no Ensino Mé-
dio. Esses conhecimentos são mais 
profundamente estudados na En-
genharia de Materiais, onde a es-
cala atômica é muito importante, 
assim como as ligações químicas 
intra e intermoleculares. A enge-
nharia química, na Poli, tem maior 
foco no processamento industrial 
e em como otimizá-lo.

Qual é a diferença entre Engenha-
ria Metalúrgica e Engenharia de 
Materiais?
 Na Poli, esses cursos são 
muito parecidos. Até o terceiro 
ano, os alunos ainda fazem parte 
do núcleo comum materiais/me-

tal, estudando matérias base para 
ambas as engenharias. A diferen-
ça principal está no enfoque dado 
em cada área: enquanto os alunos 
de engenharia metalúrgica focam 
seus estudos nos materiais metá-
licos e nos processos extrativos de 
diversos metais, o engenheiro de 
materiais estuda mais sobre os ou-
tros grupos de materiais, como os 
poliméricos e cerâmicos. 

Disciplinas
 Os primeiros dois anos tra-
zem disciplinas comuns a todas as 
engenharias, como cálculos e físi-
cas, e também disciplinas da gran-
de área química. No terceiro ano, 
as matérias essenciais tanto para 
a Engenharia de Materiais quanto 
para a Metalúrgica são aplicadas. 
Matérias como Metalurgia Física, 
Cerâmica Física e Estrutura dos 
Materiais Poliméricos ensinam co-
nhecimentos básicos sobre as pro-
priedades dos materiais. No final 
do terceiro ano, os alunos optam 
por qual curso desejam no en-
cerramento de seus estudos: Ma-
teriais ou Metalurgia. No quarto 
ano, existem matérias com focos 
diferentes em cada Engenharia. 
No quinto ano, o aluno deve esco-
lher um departamento para cursar 
o Módulo Vermelho, um conjunto 
de matérias que servirá de com-
plementação na formação do es-
tudante. Caso opte pelos módulos 
do PMT, o aluno pode cursar ma-
térias da Engenharia pela qual não 
optou, ou seja, um aluno da Mate-
riais pode complementar seus es-
tudos com matérias da Metalurgia 
e vice-versa.

Isabella Perini
4º ano de Engenharia de Materiais
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Dicas de recursos para estudo
 Após algum tempo, todos 
os politécnicos percebem que é 
impossível sobreviver à escola so-
zinhos. Por isso, existe muita ajuda 
envolvida entre os próprios alu-
nos, seja com materiais de estudo 
ou com pequenas aulas de reforço 
que ajudem os colegas. A seguir, 
estão listadas algumas das mais 
populares formas de ajuda:

• Fuja do Nabo:  Evento coordena-
do pelo Grêmio, onde veteranos 
com facilidade em alguma matéria 
oferecem uma aula de reforço so-
bre ela, próxima à época de pro-
vas. Nesse evento, a maioria das 
matérias são do biênio, ou seja, 
comuns a boa parte das engenha-
rias.

• Fuja do Metal e Fuja da Dinami-
te: Para complementar o evento 
do Grêmio, os Centros Acadêmicos 
procuram veteranos que possam 
ensinar matérias mais específicas 
a cada engenharia.  Nós, alunos 
do CMR, chamamos veteranos 
que possam dar aulas sobre maté-
rias do PMT e do PMI, através do 
FUJA DO METAL e do FUJA DA DI-
NAMITE. Outro Fuja útil é o FUJA 
DA PROVETA, dado pela AEQ, já 
que ele contempla boa parte das 
matérias da Grande Área Química.

• Resumos: Muitos alunos têm 
facilidade em uma matéria, mas 
não participam de Fujas ou outras 
aulas de reforço. Mas isso não os 
impede de ajudar de outra forma. 
É possível encontrar uma gama 
de resumos, feitos por alunos, 
nas mais diversas Xerox da Poli. 
Enquanto a maioria das matérias 

do biênio possuem resumos nas 
Xerox do Grêmio e da Produção, 
resumos mais específicos podem 
ser encontrados na Xerox mais 
próxima do seu Centro Acadêmi-
co. No caso do CMR, muito mate-
rial se encontra no Pena, Xerox ao 
lado do centrinho. Nele, existem 
resumos de matérias específicas e 
também do biênio. 

• Veteranos: Por mais que não 
pareça (rs), muitos dos seus ve-
teranos têm conhecimentos sa-
tisfatórios sobre o biênio, seja em 
uma matéria em si ou em dicas de 
como estudar para ela, que po-
dem até ser sobre onde encontrar 
um material de estudos bacana. 
Não hesite em pedir ajuda, todos 
já foram bixos uma vez e sabem o 
que você está passando.

• Polishare (polishare.com.br): 
esse site será seu melhor amigo 
de estudos. É um ambiente virtual 
universitário onde alunos e pro-
fessores compartilham todo tipo 
de material de estudo, desde re-
sumos até provas de anos anterio-
res de várias matérias.  Você deve 
criar sua conta.

 Apesar de todas essa pos-
sibilidades de buscar auxílio com 
outros estudantes, também há 
importantes meios de se estudar 
sozinho no conforto da sua casa. 
Dentre eles, destacamos:

• Univesp TV: canal do Youtube 
com aulas gravadas de algumas 
matérias ministradas na própria 
USP.

• Responde Aí: site pago com re-
sumos, provas antigas e exercí-
cios resolvidos passo a passo, se-
melhante ao Polishare, mas mais 
completo.

 Outra informação impor-
tante para sua vida acadêmica na 
Poli são os sites das princiais dis-
ciplinas. Cada matéria utiliza uma 
plataforma virtual diferente e é 
imprescindível ter conhecimento 
de todas para poder buscar maté-
riais de estudo, entregar trabalhos, 
ver notas de provas, entre outros. 
A seguir, uma lista dos principais 
sites de matérias:

1- moodle.pcc.usp.br - informa-
ções e entrega de arquivos para a 
matéria de PCC.
2- graúna.ime.usp.br - infor-
mações e entrega de arquivos 
para a matéria de programação 
(MAC2166). 
3- tidia-ae.usp.br - informações e 
entrega de arquivos para a maté-
ria de PMT. Pode ser que haja um 
endereço novo com outra versão 
do site para acessar.
4-stoa.usp.br - informações e en-
trega  de arquivos para matéria de 
Física 1.

*Sites com matérias de Álgebra Li-
near 1 e Cálculo 1 mudam a cada 
ano.

Isabella Perini
4º ano de Engenharia de Materiais

Gabriel Borba
2º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Glossário
CMR - Centro Acadêmico das Engenharias de Materiais, Metalúrgica e de Minas da Escola Politécnica da USP.

Centro Acadêmico - Entidade representativa dos alunos de sua Engenharia. Há nove centros acadêmicos na 
Poli: CMR, CAM (Mecânica e Mecatrônica), CEN (Naval), CEC (Civil), CAEP (Produção), CEE (Elétrica e Compu-
tação), AEQ (Química), CAEA (Ambiental) e CAPS (Petróleo).

PMT - Departamento das Engenharias de Materiais e Metalúrgica.

PMI - Departamento das Engenharias de Minas e de Petróleo.

Biênio - Prédio onde ocorrem as aulas do ciclo básico. Também é onde estão localizados o Grêmio e a Atléti-
ca. Diz a lenda que biênio é só um nome. Também é onde está localizada a Minerva, a lanchonete do Grêmio, 
e, ao lado dela, a xerox, onde você pode comprar resumos feitos pelos alunos (como os icônicos resumos do 
ex-aluno Arthur Salles, que já salvaram muitos das DPs).

McBiênio - (Méqui Biênio) um lugar com mesas tipo Mc Donald’s para você estudar. Menos frio que o Gela 
Cu. É onde fica a Secretaria, o lugar onde você trata questões do seu ciclo básico, da sua grade horária (do 
ciclo básico), da sua carteirinha, etc. Muitas vezes eles te mandarão para a Seção de Alunos.

Gela Cu - são as mesas de concreto do biênio que ficam em frente ao CAEP. No inverno você entenderá esse 
apelido.

Biblioteca - É um espaço deveras importante e subutilizado. Possui um acervo de livros de extrema impor-
tância acadêmica. Você está em uma universidade, trabalhos com fonte na Wikipédia e Revista Superinteres-
sante acabou. A biblioteca da Poli fica no prédio da Administração e cada departamento possui sua própria 
biblioteca com livros específicos de sua Engenharia.

Bruno La Valle - O cara mais bonito da poli. 

Cirquinho - Prédio discóide de revolução (parecido com um disco voador) localizado ao lado do Biênio no 
qual também ocorrem aulas do ciclo básico.

Ciclo básico - São as matérias que fazem parte do conhecimento fundamental de Engenharia, sendo iguais 
para todos os cursos da Poli (Cálculos, Físicas, Algelins, Mecânica, entre outros). Dura, na teoria, os dois pri-
meiros anos.

EC3 - É a estrutura curricular 3. Há alguns anos, a estrutura curricular da Poli foi alterada, de modo que a 
disposição das matérias ao longo dos semestres de cada Engenharia foi mudada.

EC2 - É a estrutura curricular anterior à EC3.

Diretório - É uma espécie de Conselho formado por todos os Centros Acadêmicos, pelo Grêmio e pela Atléti-
ca, no qual são discutidas questões de impacto em todos os alunos, bem como eventos realizados por todas 
essas entidades em conjunto.

27



Dois Martelos São Paulo, Fevereiro de 2017

Nossa Senhora do Cinco Bola - Aguarde, em breve ela intercederá na sua vida.

RDs - São os Representantes Discentes: aqueles que efetivamente representam os alunos nos órgãos bu-
rocráticos (Órgãos Colegiados, CoC, Conselhos, etc). São as pessoas que vocês devem procurar em caso de 
algum problema de caráter acadêmico (problema com matrículas, com algum artigo do Estatuto da USP, etc).

Bandejão - O restaurante universitário, onde um almoço custa 2 reais. O lugar mais barato para se comer na 
USP. Temos 4 bandejões: o da Prefeitura, o da Física, o da Química e o Central. Você coloca créditos no seu 
cartão por meio do SAS, órgão responsável pelos bandejões. É no SAS que você resolve questões da carteiri-
nha relacionadas aos seus créditos e ele se localiza ao lado do restaurante central.

Pena - O dono do xerox do lado do CMR. Ele é considerado um patrimônio da humanidade pela UNESCMR e 
conhece muitas histórias do melhor CA da poli. Pena não é apelido, é sobrenome do José Pena Coto.

Veterano(a) - Uma deidade que você respeita. Faça ofertas de cerveja que você será muito bem retribuído 
em algum momento da sua vida.

IntegraPoli - É uma gincana realizada entre todos os Centros Acadêmicos, cujo objetivo é integrar veteranos 
e bixos. Para saber mais sobre o Integra, veja a página 20.

Circulares - Os circulares são ônibus internos da USP. 
Eles percorrem quase todos os institutos e vão até o 
metrô Butantã pelo P1. Todo estudante pode ter aces-
so a eles de graça, através de seu BUSP (Bilhete USP), 
que você pode emitir pedindo pelo site Júpiter Web. 
Nos primeiros dias você deve receber um cartão pro-
visório. Temos 2 circulares, as linhas 8012-10 (Circular 
1) e linha 8022-10 (Circular 2).

E-mail da USP (mail.usp.br): todo universitário recebe toneladas de informações. Para isso, você terá um 
e-mail onde receberá recados de professores, coordenadores, opções de estágio (BEM MAIS PARA FRENTE), 
eventos, etc. Você deve receber sua conta no dia de sua matrícula. Lembre-se de sempre esvaziar sua caixa 
de entrada quando estiver muito lotada;

Júpiter Web (uspdigital.usp.br/jupi-
terweb): definitivamente, o site mais 
demoníaco da Poli - e também o mais 
importante. Nele você poderá acessar 
muitas informações, dentre as quais de-
vemos ressaltar agora: sua grade horária 
(e pedidos de requerimento), as salas que 
você deve frequentar, seu histórico escolar e a emissão de documentos. Entre esses documentos estão o seu 
Bilhete USP (BUSP), que te faz poder usar os ônibus circulares de graça; e sua carteirinha USP, que será sua 
credencial como estudante e permitirá que você tenha créditos para entrar nos bandejões e alugar livros na 
biblioteca. Você deverá receber a conta no dia de sua matrícula. Você terá um número USP, que será seu “RG 
universitário”. Recomendo que decorem esse número. 
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 Tabus
Notas X Lazer: é possível encontrar um equilíbrio?
 Você acabou de passar na 
Poli. Para isso, é natural que você 
tenha se dedicado bastante ao 
longo dos últimos meses; muita 
cobrança sobre si mesmo e pou-
ca tolerância com resultados ruins 
em provas e simulados. Depois 
dessa fase complicada, as pes-
soas agem de formas diferentes: 
algumas mantêm o ritmo na Poli, 
dando total prioridade às notas, 
enquanto outras relaxam e apro-
veitam tudo o que a universidade 
tem a oferecer, deixando de lado 
as matérias.
 Nós não queremos, aqui, 
determinar como você deve agir 
frente ao dilema entre notas e la-
zer. Isso não depende apenas das 
suas características, mas também 
das suas intenções como politéc-
nico – boas notas são necessá-
rias para possíveis intercâmbios e 
transferências internas, por exem-

plo. Queremos apenas reforçar a 
ideia de que extremismos nunca 
são bons e você deve encontrar 
um equilíbrio entre o sucesso aca-
dêmico e o bem-estar pessoal.
 Você vai ouvir algumas ve-
zes – se ainda não ouviu – que a 
Poli é “impossível”. Muitas pesso-
as pensam que a única forma de 
obter sucesso acadêmico é de-
dicando-se inteiramente às ma-
térias, deixando de aproveitar as 
inúmeras oportunidades existen-
tes – a Poli tem muito a oferecer 
fora das salas de aula. Isso tudo é 
mentira! As matérias são, de fato, 
complicadas, mas é possível con-
quistar aprovações e realizar ou-
tras atividades simultaneamente.
 É normal que você não 
esteja acostumado a obter notas 
baixas. Se isso começar a acon-
tecer na Poli – e deve acontecer, 
ao menos uma vez – não há mo-
tivo para desespero ou vergonha! 

O nível de exigência cresceu em 
relação aos anos anteriores. É es-
sencial que você não relacione 
suas notas à sua capacidade, à sua 
inteligência ou à sua competência. 
Há inúmeros casos de pessoas que 
sofreram para obter o diploma po-
litécnico e hoje desempenham um 
ótimo papel no mercado de traba-
lho, nos mais diversos ramos de 
atuação.
 Não se esqueça de procu-
rar o equilíbrio. Estude e dedique-
-se o quanto for preciso, mas não 
abra mão de suas atividades pre-
feridas por causa de uma ou outra 
nota ruim. Seja em cinco ou em 
oito anos, você vai ser engenhei-
ro; procure aproveitar esses anos 
para também crescer pessoalmen-
te e se divertir. Você não vai se ar-
repender!

Victor Castro
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

A sinuca é uma das principais formas 
de descontração utilizadas pelos 
membros do CMR.

Praticar esportes no CEPE é outra forma de lazer bastante comum entre 
politécnicos.
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Beatriz Jankevicius
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Escola pública e disparidade sócio-econômica na Poli
 A FUVEST é um dos prin-
cipais vestibulares do Brasil e a 
porta de entrada de milhares de 
jovens, e o curso de engenharia na 
Escola Politécnica, um dos melho-
res e mais tradicionais, é uma das 
carreiras mais concorridas entre 
os estudantes - e uma das mais 
elitistas. Esse caráter elitista da 
Escola Politécnica é observado nas 
estatísticas de ingressantes pro-
venientes de escola pública e nas 
rendas declaradas nos questioná-

rios sócio-econômicos preenchi-
dos por eles. Tema de muitas dis-
cussões, é levantada a questão: a 
presença de estudantes de escola 
pública ou de baixa e média renda 
afeta a qualidade de ensino da fa-
culdade? 
 Em 2016, apenas 21,8% 
dos ingressantes da Escola estu-
daram em escola pública , o que 
indica quão colossal é a diferença 
da qualidade de ensino público e 
privado. Apesar disso, não há im-

pacto na qualidade de ensino de 
engenharia da faculdade por dois 
motivos: os ingressantes passa-
ram pela mesma prova de seleção 
FUVEST e portanto têm, em tese, 
a base necessária para acompa-
nhar o curso; e a maior parte dos 
estudantes de escola pública se 
graduou em escolas de ensino pú-
blico diferenciadas - ETECs, institu-
tos federais, dentre outras. Essas 
instituições apresentam qualidade 

Mulher na Engenharia
Como as experiências universitárias reproduzem o machismo ainda presente nessa profis-
são
 Quando decidi cursar Poli 
e comecei a contar para as pes-
soas, dois tipos de reações eram 
mais frequentes: 
 - Boa sorte! É um curso 
difícil tanto de entrar quanto de 
sair!
 Essa se provou a mais sin-
cera. Nós entramos na Poli ouvin-
do como é difícil e, já nas primei-
ras provas, isso se confirma. Já a 
outra…
 - Poli? Vai ser a única mu-
lher da sala!
 Entrei na Poli e não, não 
sou a única mulher da sala. Minha 
sala é composta quase que meta-
de por mulheres, o que infelizmen-
te ainda não é uma realidade dos 
outros cursos da escola. Algumas 
turmas são sim ainda compostas 
praticamente só por homens, com 
apenas duas ou três mulheres, em 
carreiras como Engenharia Mecâ-
nica, Elétrica ou Naval.
 Estar em um dos cursos 
com mais mulheres fez com que, 

por alguns meses, eu não visse o 
tão falado machismo na engenha-
ria, achando que era imune a ele e 
que todos os episódios em que me 
senti desconfortável ou inferiori-
zada não eram ligados a isso - mas 
sim motivados por eu estar no pri-
meiro semestre, no qual é normal 
se sentir um pouco perdido. Foi 
então que comecei a perceber que 
nenhum amigo meu passava por 
algumas coisas que aconteciam 
comigo: só amigas. 
 Certamente as coisas es-
tão melhores na Poli agora do que 
há alguns anos, graças ao esforço 

coletivo de funcionárias e alunas e 
a entidades como o Poligen - gru-
po de estudos de gênero - e o Po-
litécnicas (R)existem, que aprovei-
tou a hashtag #MeuAmigoSecreto 
e montou um canal anônimo de 
denúncias de machismo, por par-
te de alunos e também de profes-
sores. O mais importante, agora, 
é nos unirmos para que não haja 
retrocessos e possamos ter cada 
vez mais mulheres na engenharia. 
Sejam bem-vindas!

Logo do Poligen (a esquerda) e do Politécnicas (R)existem (a direita).
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de ensino superior ao das esco-
las públicas comuns e já têm um 
perfil de aluno selecionado atra-
vés dos vestibulinhos. Além disso, 
estatisticamente, os alunos pro-
venientes de escola pública têm, 
em média, desempenho melhor 
na faculdade do que os de escola 
particular. O professor Felipe Ta-
rábola, vice-diretor da Escola de 
Aplicação da USP, afirma a respei-
to do desempenho dos alunos de 
escola pública: “uma vez ultrapas-
sada essa barreira, do vestibular, 
o que começa a contar são outras 
variáveis. Muitos alunos de escola 
pública que ingressam na univer-
sidade conseguem elaborar suas 
dificuldades nos cursos e investem 
naquilo, com uma dedicação para 
suprir dificuldades de habilidades, 
de bagagens cobradas nos diferen-
tes cursos”.
 Em 2015, 36,8% dos in-

gressantes eram provenientes 
de famílias com renda superior a 
15 salários-mínimos, sendo que 
26,8% deles disseram ter renda 
familiar acima de R$ 14.480; ape-
nas 51 deles afirmaram que sua 
família ganha mensalmente até 
três salários-mínimos (R$ 2.172). 
A diferença sócio-econômica tem 
impactos na Escola e na formação 
de engenheiros: "alcança-se uma 
homogeneidade de pensamento 
da faculdade, o que, muitas vezes, 
impede opiniões divergentes de 
aflorarem sem sofrerem pronta 
retaliação. Como na faculdade se 
formam bolhas de pensamento, 
muitas vezes o debate de opini-
ões e ideias não acontece pro-
priamente, o que impede o fu-
turo profissional de desenvolver 
pensamento próprio com relação 
ao meio que o envolve, portanto 
forma-se um profissional altamen-

te capacitado 
que, no entan-
to, não con-
segue desen-
volver ideias 
próprias", diz 
Raphael F. S. 
Lopes, aluno 
da Escola Po-
litécnica. Há, 
também, uma 
d i f i c u l d a d e 
e n f r e n t a d a 
por estudan-
tes de menor 
renda fami-
liar: os custos 
de moradia, 
t r a n s p o r t e , 
alimentação e 
gadgets (note-
books, tablets) 

que, comumente, 

são fatores que pesam para que 
esses alunos consigam dedicar-se 
plenamente aos estudos. Conside-
rando a socialização, importante 
no ambiente da faculdade, pois é 
lá em que se faz os contatos pro-
fissionais que acompanham o indi-
víduo da graduação à vida profis-
sional, os estudantes de baixa ou 
média renda enfrentam mais uma 
dificuldade: por não terem condi-
ções financeiras de arcar com os 
custos, acabam se distanciando 
dos demais alunos - seja em en-
contros fora ou dentro da faculda-
de ou em grupos de extensão. 
  As maiores dificuldades 
enfrentadas por alunos no curso 
de engenharia, que afetam tan-
to estudantes de escola particu-
lar quanto de escola pública, é a 
agilidade matemática e a grade 
curricular extensa (e consequen-
te falta de tempo). Embora essas 
dificuldades sejam agravadas aos 
alunos de menor renda, que não 
têm fácil acesso a ferramentas de 
estudo e tempo reduzido, elas não 
impactam em relação à qualidade 
dos engenheiros formados pois, 
à sua maneira, conseguem supe-
rar os empecilhos e igualar-se aos 
demais estudantes. A mistura de 
pessoas de diferentes classes so-
ciais e com diversas experiências 
é importante para o desenvolvi-
mento humano dos futuros pro-
fissionais por gerar discussões, 
empatia, cidadania e amadureci-
mento. Assim sendo, faz-se essen-
cial a presença das diferenças na 
Escola Politécnica para a formação 
de líderes mais completos.

Ingressantes de Escolas Públicas em 2016. Fonte: Jornal 
da USP. Nathália KT

2º ano de Engenharia de Materiais/
Metalúrgica

31



Dois Martelos São Paulo, Fevereiro de 2017

Já teve no JDM

 A utilização de colas com 
cura (aumento da força da cola, 
até atingir o valor máximo) quí-
mica é de extrema importância 
para várias áreas, com destaque 
para a Medicina e para a indústria 
automotiva, pois combina as pro-
priedades características das colas 
(como economia de peso e distri-
buição de tensões) com as vanta-
gens da fixação instantânea.
 Dois principais tipos de 
adesivos com cura química são 
bastante conhecidos e utilizados 
atualmente: colas com cura base-
ados na temperatura, nas quais há 
a adição de um catalisador para 
que a cura ocorra há cerca de 

100°C, e colas com mecanismos 
de cura influenciados pela luz, nas 
quais a radiação eletromagnética é 
responsável pela polimerização do 
composto. Contudo, ambos os ti-
pos possuem grandes problemas: 
o primeiro não pode ser usado 
para materiais sensíveis ao calor e 
o catalisador pode se desprender 
do material da cola, enquanto o 
segundo normalmente funciona 
somente com radiação ultra-viole-
ta, que é prejudicial à saúde.
 O principal exemplo de 
cola com cura instantânea que é 
utilizado atualmente é o metil/
etil-cianocrilato, conhecido como 
supercola. Seu uso, contudo, é li-

mitado, devido à dificuldade de 
manuseamento, à incapacidade 
de colar superfícies ácidas e/ou 
ásperas, por possuir as proprieda-
des de um material frágil e por ser 
estável somente em baixas tem-
peraturas.
 Apesar dos problemas das 
opções existentes atualmente no 
mercado, a pesquisa acerca de 
colas com cura química teve pou-
cos avanços nas últimas décadas. 
É isso que quiseram mudar Terry 
Steele e sua equipe, na Universi-
dade Tecnológica de Nanyang, em 
Cingapura. Steele propôs um novo 
material adesivo, cujo funciona-
mento baseia-se na eletroquími

Pesquisadores desenvolvem cola elétrica
O material adesivo começa seu processo de cura apenas sob a aplicação 
de uma tensão, com consquente estabelecimento de corrente elétrica; ao 
ser interrompida a tensão, o processo de cura também é interrompido.

Esquema de funcionamento da cola de Steele.

32



Dois Martelos São Paulo, Fevereiro de 2017

Victor Vasconcelos
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

ca.
 O funcionamento da cola 
proposta por Steele é baseado na 
aplicação de uma voltagem. Quan-
do a diferença de potencial apli-
cada ultrapassa um determinado 
valor, grupos funcionais eletroqui-
micamente ativos são acionados e 
começam a crescer e a se unir com 
as cadeias poliméricas vizinhas e 
com os substratos, culminando na 
formação de uma estrutura reticu-
lada que mantêm unidas as peças 
a serem coladas.
 A capacidade de forma-
ção de uma estrutura reticulada 
é característica dos radicais livres. 
Portanto, para compreender o 
funcionamento da cola de Steele é 
necessário entender minimamen-
te a química dos radicais livres e o 
funcionamento das chamadas rea-
ções radicalares.
 Radicais livres são estrutu-
ras que possuem elétrons desem-
parelhados na camada de valência 
e são neutras sem ter o octeto 
completo. São, por-
tanto, extremamente 
reativos, uma vez que 
desejam completar o 
seu octeto o mais rápi-
do possível. A grande 
maioria das reações 
radicalares envolve as 
três etapas: iniciação, 
na qual são forma-
dos os radicais livres; 
propagação, em que 
os radicais se unem a 
monômeros por re-
ações de adição, for-
mando novos radicais; 
e finalização, na qual 
os radicais resultantes 
das reações de adição finalmen-
te se tornam compostos estáveis 

(não radicalares). 
 A estrutura utilizada para 
polimerização por Steele e sua 
equipe foi o 3-[4-(bromometil)
fenil]-3-(trifluorometil)-diazirina 
(conhecida como aril-diazirina), 
um precursor de carbenos (radicais 
nos quais um carbono possui dois 
elétrons desemparelhados), pois 
precursores de carbenos possuem 
alta capacidade de se reticular 
em vários substratos diferentes e 
não apresentam problemas seme-
lhantes aos de outros precursores 
de radicais bastante conhecidos, 
como os sais vinílicos (que não se 
reticulam com muitos substratos) 
e os sais de diazônio (que atuam 
somente em baixos pHs). A aril-
-diazirina foi adicionada à dendrí-
meros (estruturas repetidamente 
ramificadas) de quinta geração 
de poliamidoamina (PAMAM), 
formando a estrutura da imagem 
abaixo.
 Uma propriedade interes-

sante desse material adesivo obti-
do por Steele é o fato de o processo 
de cura ser interrompido se a ten-
são aplicada ficar abaixo do valor 
mínimo, de modo que as proprie-
dades da cola como um material 
(como a dureza e o consequente 
comportamento dúctil/frágil, por 
exemplo) e a força da adesão que 
ela proporcionará entre as peças 
coladas podem ser manipulados 
de acordo com as necessidades e 
os interesses do usuário.

Bibliografia:
- Adhesive curing through low-
-voltage activation - Jianfeng Ping, 
Feng Gao, Jian Lin Chen, Richard D. 
Webster & Terry W. J. Steele – Re-
vista Nature Communications.
 -Química Orgânica – John McMur-
ry – editora Cengage Learning.

Representação da adição de Michael,  a reação de formação das estru-
turas do material adesivo.
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 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
4º ano de Engenharia de Materiais

Módulo Vermelho e Escolha de Curso do PMT

 CMR Quiz
Para que vocês entrem no clima do Integra, que já esta chegando, separamos algumas pis-
tas do Caça ao Tesouro do ano passado para vocês testarem suas habilidades! Confiram as 
respostas com algum veterano.
1 - A vida da marmota é tão interessante quanto uma batalha marítima travada por sete dias.
2 - A filha de Leo tem uma vizinha que não sabe o que é derrota.
3 - De todos os candidatos avaliados, ele foi o único que conseguiu ir bem e se comunicar com 
todos os signos.
4 - Quando as aparições dos fantasmas começarem na cidade, quem você vai chamar?
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1) Preciso comprar uma HP?
• Gerson: Se desse pra comprar 
assim, o Voldemort não teria sofri-
do tanto.
• Bruno Koseki: Comprar não pre-
cisa, mas é bom. O que você preci-
sa mesmo é aprender a usar a HP. 
Os recursos são infinitos.
• Isa Perini: Dá para se virar sem, 
mas tem alguns recursos bem in-
teressantes na HP.
• Kiwi: Não. Alguns não tem uma 
até hoje e se viram bem sem ela.
 Bruno Castro: Se viram 
bem sem ela porque vivem pedin-
do HP emprestada...
• Bella: Facilita em algumas pro-
vas, mas não é necessário. Além 
disso, dá para pedir emprestado 
também (eu, por exemplo, nunca 
usei e sobrevivi)
• Vini: Casio melhor goleiro, HP é 
meu ovo.
2) O que é CMR?
• Gerson: os pergaminhos antigos 
dos Maias dizem que é Centro Ma-
theus Rehem, mas alguns alegam 
que seja Centro Moraes Rêgo. Fica 
aí a dúvida.
• Re Russo: Descubra.
• Kiwi: Palavras não são suficien-
tes.
• Rodrigo Viana: Você deve fre-
quentá-lo para saber.
• Bella: Não sei descrever, mas é 
ele que me faz chegar as 7 da ma-

 Gerson Responde
Perguntas feitas por bixos e bixetes e respondidas por veteranos. Não acredite em 

todas as respostas, contém alto teor de zoeira.
nhã na Poli com certeza.
• Bruno Koseki: O melhor lugar da 
poli. Só quem é CMR sabe o que é 
amor de verdade.
• Isa Perini: O lugar mais aconche-
gante da Poli, em todos os senti-
dos <3
• Teco: É o lugar que vai tornar a 
Poli mais leve para você.
3) O que não pode fazer no CMR?
• Gerson: Não frequentá-lo diaria-
mente.
• Jady Auada: Perguntar quan-
do alguém se forma, em quantos 
anos a pessoa se formou, quantas 
DPs ela tem... Basicamente, ter 
noção básica de etiqueta …
• Seiji: Criar regras.
• Kiwi: Deixar de correr o caça.
• Bella: Não esqueça nada nele, as 
coisas somem.
• Re Russo: Sujar e não pagar a 
mesinha.
• Teco: Não pode ofender nem 
agredir o secretário. De resto pode 
tudo.
4) Preciso comprar algum livro?
• Gerson: Sim, um de espanhol e 
um de francês para entender me-
tade dos seus professores.
• Letícia Matson: Os meus, por fa-
vor.
• Isa Perini: Quase todos que eu 
usei, achei em pdf na internet. En-
tão, não.
• Kiwi: Sim, um de autoajuda.
• Seiji: Usa alguns sim, mas tem a 

biblioteca se quiser economizar.
• Bella: Não. A não ser que você 
curta muito ter livros de química 
para ler nas horas vagas (se esse 
for o caso, falem com o Gerson).
• Re Russo: Gaste seu dinheiro 
com um casaco do CMR .
 Daniel Roubicek: Afinal, 
são todos lindos.
5) Pegar rec é muito ruim?
• Gerson: Pegar umas recs ocasio-
nais ajuda a formar o caráter.
• Bruno Koseki: A menos que Rec 
seja o apelido do(a) crush, eu diria 
que estraga as suas férias…
• Bavaria: Eu vejo como uma tra-
dição a ser seguida.
• Gabriel Neves: O oposto de pe-
gar REC não é passar, é travar. Por-
tanto pegar Rec é ótimo.
• Jady Auada: Aceite, quanto an-
tes você aceitar melhor. Mas não 
mie da Rec.
• Bella: Não. É bem ok. Só não 
pega muitas de uma vez porque é 
chato.
• Teco: Na primeira vez, sim. Na 
décima sétima vez você já encara 
com naturalidade.
• Rodrigo Viana: Não, é assim que 
você aprende que não é o mais in-
teligente do mundo. Porque você 
não é :)
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