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Edição Especial
Editorial Equipe

Parabéns, Bixarada!!! Sejam bem-vindos à Escola Politécnica e, 
em especial, aos cursos de Engenharia de Materiais, Metalúrgica e 
de 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 utili-
dade para todos os ingressantes. Vocês vão se deparar com algumas 
ironias e piadas, afinal, esse é o espírito do DOIS MARTELOS - man-
ter os alunos informados sobre o mundo dos materiais e da minera-
ção, sem perder a casualidade (para a leitura não ficar um saco).

O primeiro ano guarda muitas surpresas para todos os alunos. As 
expectativas são altas e os ânimos estão bastante agitados. Aprovei-
te esse momento, pois ele é único! Mas vamos aproveitar esse mo-
mento para segurar um pouco os ânimos: a Poli é difícil. Se a dificul-
dade não está nas matérias, está em lidar com professores difíceis, 
com um ambiente potencialmente hostil. Em algum momento você 
encontrará alguma dificuldade com a Poli e isso é completamente 
normal. O importante é saber que em nenhum momento você esta-
rá sozinho!

Muitos dos seus veteranos estão aí para ajudar e sempre have-
rá 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 ótimo network.

Qualquer dúvida, sugestão, curiosidade ou simplesmente vonta-
de de bater um papo, a equipe do Dois Martelos está a total dispo-
sição! É só chamar!

Mais uma vez, parabéns pela aprovação e preparem-se os me-
lhores anos de suas vidas!

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

Contato
jornal2martelos@gmail.com
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Guilherme Bardavira
Isabella Duchêne
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Renan Rosenfeld
Victor Castro
Victor Vasconcelos
Virgínia Dalvi
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Realização

Convite
Quer entrar para a equipe e
escrever para o Dois Martelos?
Entre em contato pelo
e-mail do jornal ou com algum
membro da equipe!
Todos são bem-vindos a
ajudar!
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Entrevista
Todos nós, politécnicos, 

passamos pelo processo do 
vestibular. Muito além de 
uma prova, é um ano de co-
branças e muitas decisões, 
até que, de repente, tudo 
muda no primeiro contato 
com a sua nova vida ainda na 
festa da matrícula. É, portan-
to, um ano intenso, de muitas 
descobertas, novas amizades 
e algumas (inevitáveis) frus-
trações.

Como levar, entretanto, 
esse ano da melhor forma 
possível? Qual o segredo 
para ir bem na Poli? Como 
passar de Cálculo I? Como 
funcionam as transferências? 
“Estou perdido, com quem 
eu posso falar?”, “O que devo 
esperar da Poli?”.

É claro que esses 
primeiros passos na Poli são 
individualmente únicos para 
cada novo aluno, com o seu 
próprio ritmo e perspectiva. 
Contudo, nós, veteranos 
e escritores do JDM, 
preparamos um pequeno 
guia contado pelos próprios 
alunos de diferentes anos e 
perspectivas com relação a 
aspectos distintos de suas ex-
periências pessoais na Poli.
O PRIMEIRO CONTATO

A aluna de Engenharia de 
Materiais e Metalurgia, Luiza 
Sodero, explica que é muito 
importante, nesse início, en-
contrar alguma atividade que 
te ajude a se sentir motivado.

“Logo de primeira”, co-
mentou, “fui metralhada por 
grupos de extensão, modali-
dades, Grêmio e Atlética; e já 
de cara fiquei perdida com to-
das as possibilidades que me 
foram apresentadas. Acredi-

to que não tivesse como errar 
porque não conheço ninguém 
que tenha se arrependido de 
entrar em qualquer um que 
fosse; até porque - na minha 
opinião - fazer “só” a Poli 
pode ser enlouquecedor. Pro-
curei não me afogar em com-
promissos porque a questão 
aqui é administrar seu tem-
po, então escolhi seguir um 
sonho que sempre tive, entrei 
para natação. Através dela, 
conheci pessoas maravilho-
sas de diferentes institutos e 
sempre é na piscina em que 
encontro paz nas famigera-
das semanas de provas. Por 
isso, o recado que gostaria 
de deixar é: encontre o que 
você gosta, é isso que te im-
pulsionará nos seus, espero 
que nem tão longos, anos de 
Poli.”

Assim como Luiza, Júlia 
Sanches, da Engenharia de 
Minas, comenta sobre se en-
volver com atividades extra-
curriculares e sobre sua satis-
fação com o curso, apesar de 
um início conturbado:

“Passar na Poli acredito 
que tenha sido a maior eu-
foria 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 novida-
de! A cidade, a faculdade, as 
pessoas, o estilo de vida dos 
meus colegas, o curso (por-
que, assim como muita gente, 
eu não tinha passado na mi-
nha primeira opção...). Pen-
sei em desistir muitas vezes, 
mas decidi conhecer melhor 
a Engenharia de Minas e me 
envolver com projetos além 
da sala de aula. Hoje eu es-

tou indo pro quarto ano e sou 
completamente apaixonada 
por mineração e por todos os 
outros projetos que faço na 
Poli (como a Semana de Es-
tudos Mínero-Metalúrgicos, 
a minha Iniciação Científica e 
o Politécnicas (R)existem). Te-
nho certeza de que o primeiro 
ano de vocês, bixos, será um 
ano muito conturbado, mas 
cheio de descobertas. Sejam 
muito bem-vindos! Todos nós 
estaremos sempre à disposi-
ção para ajudá-los.”
TRANSFERÊNCIAS: O QUE 
DEVO ESPERAR?

Existem diferentes formas 
de iniciar um curso na Poli, 
uma delas é por transferên-
cia externa. A aluna da Enge-
nharia de Minas, Aline Alves, 
veio para a Poli por meio de 
transferência de Pirassunun-
ga e contou ao JDM um pou-
co sobre essa mudança:

“Eu entrei na USP em 2014 
no curso de Engenharia de 
Alimentos, no campus de Pi-
rassununga (interior de SP). 
Lá eu fiz dois anos do curso 
até que, no fim de 2015, de-
cidi voltar para São Paulo. 
Estava um tanto perdida so-
bre o que queria profissio-
nalmente, estava insatisfeita 
com a Engenharia de Alimen-
tos, mas também não fazia 
ideia de qual curso fazer. A 
única coisa que eu sabia era 
que gostava muito de quí-
mica, então escolheria algu-
ma engenharia nessa área. 
Transferi para a Poli para 
Engenharia de Minas, com 
intenção de transferir para 
Química depois. Nunca tinha 
pesquisado sobre Minas, nem 
sabia do que o curso tratava, 

Politécnicos Explicam: O Primeiro Contato com a Poli e o Processo 
de Transferência
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mas decidi conhecer o curso 
e ver se eu gostava, afinal, 
“para quem está perdido, 
qualquer caminho serve” (ri-
sos). Comecei a pesquisar, 
cursar algumas matérias es-
pecíficas e me apaixonei pelo 
curso. Logo comecei a fazer 

minha Iniciação Científica, 
na qual aprendo muito e faz 
o meu amor por Minas cres-
cer 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 
melhor decisão que eu tomei 
e que estou no melhor lugar 
que poderia estar!”

Além da transferência ex-
terna, é possível mudar de 
curso dentro da escola Poli-
técnica. Foi o que fez a aluna 
Renata Russo, hoje cursando 
Engenharia Metalúrgica.

“Desde o segundo cole-
gial”, Renata explicou, “eu 
queria 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 Engenha-
ria de Materiais/Metalurgia e 
me interessei pela Engenha-
ria de Minas também, mas 
decidi que seria minha segun-
da opção. Quando passei na 
Poli, entrei em Engenharia 
de Minas, mas fiquei muito 

satisfeita, uma vez que tinha 
grande interesse por ambos 
os cursos. Tinha em mente 
que, se eu não conseguisse 
transferir, eu faria meu ‘Mó-
dulo Vermelho’ (leia mais 
sobre o Módulo Vermelho 
na página X) em Materiais e 
Metalurgia. A transferência, 
de certa forma, me manteve 
motivada nos estudos duran-
te o primeiro ano, em meio 
a tantas novidades. Enfim, 
eu consegui a transferência, 
mesmo sem ter uma média 
muito alta. Apesar de ter 
transferido da Minas, ela é 
‘muito amor’ [sic], é um cur-
so maravilho e hoje eu até 
penso em fazer meu Módulo 
Vermelho com ênfase nessa 
área!”

O aluno Fernando Zagatti 
Casquet entrou na Poli em 
Engenharia de Produção e 

transferiu, logo em seguida, 
para a Engenharia de Minas. 
Ao JDM e aos novos ingres-
santes, ele conta sobre os 
motivos que o levaram a to-
mar sua decisão, e a satisfa-
ção 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, comecei a ir atrás de 
informações de outros cursos 
e ver quais eu achava mais 
interessantes. Conversei com 
muitos veteranos, muitos de-
les do CMR, pesquisei sobre 
Engenharia Civil, Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Mi-
nas, Engenharia Metalúrgica 
e a própria Engenharia de 
Produção. No entanto, ne-
nhum dos cursos me atraiu 
muito, além da Minas. O cur-
so parecia muito interessante 
e não tão complicado, apesar 
de ser um pouco mais difícil 
de conseguir emprego do que 
outros cursos. Além disso, eu 
me aproximei muito das pes-
soas da Engenharia de Minas 
e me identifiquei com elas. 
Hoje, eu gosto muito do cur-
so, principalmente porque ele 
é muito voltado para a enge-
nharia em si. É uma solução 
de casos totalmente diferen-
tes a cada um dos diversos 
problemas que você encontra 
durante sua vida profissio-
nal.”

Isabella Duchêne 
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Festa da Matrícula
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Iniciação Científica

O QUE É?
Um projeto de Iniciação 

Científica (IC) nada mais é 
do que um estágio no ramo 
acadêmico. Assim, o estu-
dante tem a possibilidade 
de acompanhar e participar 
ativamente de pesquisas em 
diversas áreas que não se res-
tringem obrigatoriamente ao 
seu curso.
QUAL É O OBJETIVO?

A iniciação científica, 
como o próprio nome já diz, 
tem como finalidade a intro-
dução do aluno na carreira 
relacionada à produção de 
conhecimento. Dessa forma, 
trata-se de uma oportunida-
de de conhecer melhor esse 
ramo pouco visado e de ga-
nhar experiência no desen-
volvimento de pesquisas em 
nível superior, visto que se 
trata de um relevante tópico 
no currículo. 

Por isso, é importante res-
saltar que não existe só “es-
tudar e fazer prova” dentro 
de uma faculdade! Projetos 
extracurriculares são cruciais 
no desenvolvimento do alu-
no   e toda experiência obtida 
terá seu papel na transição 

para o mercado de trabalho.
É REMUNERADO?

Os programas de IC rea-
lizados em instituições pú-
blicas contam com o apoio 
de agências financiadoras. 
Consequentemente, alunos 
e professores recebem uma 
“bolsa-pesquisa”.

No entanto, os alunos 
também podem correr atrás 
de IC’s não remuneradas. É 
uma ótima alternativa para 
aqueles que não possuem 
notas tão boas, têm interes-
se em fazer uma IC ou estão 
decidindo se ficarão na área 
ou não.
ONDE FAZER?

Não há restrições gerais. 
Apesar da proximidade com 
os laboratórios da Poli, os 
alunos podem participar de 
uma IC em qualquer institu-
to da USP (desde de que haja 
oferecimento).
QUANDO PROCURAR? QUAL 
A DURAÇÃO?

As IC’s costumam ter du-
ração de um ano e recomen-
da-se que sejam realizadas 
no 2º ou 3º semestre da 
graduação (devido aos pro-
cessos de estágio no fim do 
curso e à adaptação do calou-
ro no início).
COMO COMEÇAR?

Na maior parte dos casos, 
basta conversar com pro-
fessores do departamento 
escolhido para se informar 
a respeito dos projetos em 
oferecimento e, então, pro-
curar o docente responsável 
para demonstrar interesse na 
vaga. Assim, a partir dos cur-
rículos dos alunos dentro da 
faculdade, cabe a ele o pro-
cesso de seleção.

Luca Becari 
Ex-aluno de Engenharia 

de Materiais/Metalúrgica

Natália Guedes
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

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

Se interessou? Quer saber mais sobre Iniciação 
Científica? Converse com os Diretores Acadêmicos 
do CMR e/ou veja nosso manual de IC (encontra-
do 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 docen-
te do PMT e do PMI e o contato de cada um deles!
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Acontece no CMR
O CMR (Centro Moraes 

Rêgo) é o Centro Acadêmi-
co que abrange os cursos de 
Engenharia de Minas, Me-
talúrgica e de Materiais, e é 
o seu representante direto 
diante dos Departamentos 
(PMI e PMT). É o mais anti-
go de todos os CA’s da Poli - 
foi fundado em 1944 - e seu 
nome é uma homenagem a 
Luiz Flôres de Moraes Rêgo, 
o professor responsável por 
criar, em 1939, o curso de En-
genharia de Minas e Metalúr-
gica (isso, na época, era um 
curso só). O CA, dentre mui-
tas funções, designa os repre-
sentantes discentes (RD’s), 
que participam de reuniões 
com os chefes de departa-
mento e coordenadores dos 
cursos para delinear o futuro 
do ensino nos departamen-
tos, o andamento dos cursos 
e a situação dos alunos inci-
dentes em artigos do estatu-
to da USP. 

Fora a parte acadêmica, 
o CMR possui uma ótima es-
trutura para o aluno fugir um 
pouco da pressão do dia-a-
-dia, como uma mesa de si-
nuca, violão, TV, sofás, bem 
como um bom espaço para 
promover pequenos even-
tos ao longo do ano, visando 
agregar um pouco mais aos 
alunos e gerar um ambiente 
amistoso para todos. Tudo é 
mantido pelos próprios estu-
dantes, com recursos gera-

dos pelas vendas de doces na 
“mesinha”, batas, camisetas, 
kit bixo, moletons e, ainda, 
por meio de confraterniza-
ções, o que inclui churrascos, 
almoços especiais e a ham-
burgada, que está se tornan-
do uma marca registrada do 
CMR.

A proximidade com os de-
partamentos aumenta a pro-
dutividade geral dos eventos 
do CMR e a colaboração dos 
professores para com o CA 
que, outrora, também fora 
a “casa” de muitos deles, e 
temos resultados muito posi-
tivos. Esse jornal, que escre-
vemos mensalmente, é um 
dos elos dessa aproximação 
e tem na sua essência o foco 
acadêmico, sem perder a ca-
sualidade. Nele, divulgamos 
o trabalho de pesquisa feito 
pelos alunos nas suas Inicia-
ções Científicas, entrevista-
mos professores sobre suas 
linhas de pesquisa e traze-
mos atualidades do ramo da 
engenharia. Tudo o que é de 
interesse acadêmico vai para 
as páginas desse jornal. Há, 
também, dicas de livros e sé-
ries, 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 apresentá-los desde 
cedo ao CMR para que todos 
tenham a mesma oportuni-
dade de acolhimento. Orga-

nizamos a semana de recep-
ção, os churrascos e todos os 
eventos que trazem vocês até 
o nosso prédio. Também ce-
demos o espaço para que se-
jam realizados os itens do In-
tegrapoli e convidamos todos 
os alunos a participarem. Em 
breve começa a organização 
dos Jogos Sedentários, da 
D4, do ENEMET, da SEMM...

O CMR também é cons-
ciente em relação ao meio em 
que está inserido, cedendo 
parte do espaço para projetos 
sociais, como a Capoeira, mi-
nistrada pelo mestre Graúna 
para as crianças da comuni-
dade São Remo, em uma sala 
adjacente ao CMR. Inspirado 
nesse projeto da capoeira, o 
CMR realiza o Regando So-
nhos, que acontece no mês 
de outubro com o objetivo 
de desenvolver atividades re-
creativas para as crianças da 
capoeira, além do Natal So-
lidário do CMR, dia em que 
voluntários presenteiam as 
crianças e trazemos diversos 
brinquedos, transformando o 
CMR em um pequeno parque 
de diversões para elas. 

Participar do CA é uma 
responsabilidade prazerosa. 
Nesse ambiente, decisões 
precisam ser tomadas de for-
ma eficiente, com o uso de 
poucos recursos e dialogan-
do com diferentes opiniões. 
Iniciativas próprias, fora da 
esfera do Centro Acadêmico, 
são bem-vindas, porém a cap-

O Que é um Centro Acadêmico? O Que é o CMR?
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tação de recursos deve partir 
de iniciativas próprias, uma 
vez que o CMR dispõe ape-
nas de um espaço físico. Tudo 
isso torna o dia-a-dia um tan-
to desafiador. É um exercício 
saudável para aprender a li-
dar com pessoas, fornecedo-
res, administração, contratos, 
burocracia e diplomacia.

Quem, como e em que 
você pode ajudar? Ajuda 
quem tiver vontade! O CMR 
possui muitas atividades que 
são distribuídas ao longo do 

ano e você pode participar de 
uma sem ser obrigado a par-
ticipar da outra. Também não 
é obrigatório que você se 
torne parte da gestão para se 
aplicar em alguma atividade, 
a menos que você queira fa-
zer parte dela. Temos mem-
bros do CMR que participam 
do dia a dia, das decisões e 
tornam o ambiente bastante 
orgânico, sem que necessa-
riamente façam parte da ges-
tão. Caso você queira fazer 
parte dela, é muito importan-

te que você esteja envolvido 
no dia-a-dia do CMR, para 
acompanhar o funcionamen-
to e a tomada de decisões.

Bruno Akira Koseki
Engenharia de Materiais

Gestão do CMR (2018)
Presidente

Rodrigo Castro (Dinei)

Dinei, também conhecido 
como Dinoia, é o novo Pre-
sidente do CMR. Conhecido 
por dormir bastante, o Dinas 
sempre está no CMR falando 
uma groselha e/ou fumando 
um cigarro. Inseparável de 
Champs e Paulo, Dinei é par-
te vital do Triunviratum deste 
Centro Acadêmico.

Vice-Presidente
Renan Rosenfeld (Champs)

Champs é claramente a pes-
soa mais carismática que vo-
cês conhecerão no CMR. Um 
tudólogo, responsável por 
trazer a grande maioria das 
novidades ao CMR. Além dis-
so é um grande conhecedor 
de memes e, junto ao Caio, 
um dos maiores rolezeiros 
USP que vocês respeitam. 

Tesoureiro
Paulo Silva (Paulão)

Como é possível observar 
nesta foto, o Paulão é um 
Labrador humano. Sempre 
amoroso e fofo, é o Tesourei-
ro apaixonado por planilhas. 
Com seus quase 2 metros 
de altura, este entusiasta de 
funk consegue dar uma sarra-
da de 5 metros de altura en-
quanto executa um corte do 
Haddad com precisão. 
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Secretário
Caio Nogueira

Atualmente cursando Metal, 
o Caio é o maior rolezeiro 
USP dessa gestão. Não deixe 
de ir na QiB ou na FAU com 
ele! Rolê USP é sempre ga-
rantido! Espontâneo e emo-
cionado até demais, ele é 
uma pessoa incrível (e cheia 
dos contatinhos).

Diretor Financeiro
Victor Benito (Benito)

A Malu, além de ser Dir. So-
cial e mulherona da porra, ela 
foi a bixete competidora de 
resistência etílica no Integra-
Poli 2017. É também parte do 
trio parada dura com Cami e 
Paulinha. 

Diretor Jornalístico
Alan Borges

Diretor Interno
Lucas Kadota (Kadota)

O Benito é um garoto quieto 
que se assemelha ao Caillou 
em alguns aspectos. Além 
disso, ele é altamente defen-
sivo (imagina um goleirão de 
futsal, é o Benito), entretanto 
o contra-ataque dele é algo 
extremamente forte.

Dedicado com o CMR e pos-
suidor de 400 pontos no tes-
te de QI, o Kadotinha é o cara 
que tira o biênio de letra. 
Ainda não sabemos o que um 
Diretor Interno faz, mas junto 
com o Kadota, todos iremos 
descobrir.

Com essa pinta e essa mar-
ra, o Corujex poderia ser blo-
gueiro facilmente. Acabou 
de rebixar para a Engenharia 
Química, mas seu coração é 
do CMR. 

Além de bonitão, o Alan é 
incrivelmente maravilhoso. 
Ele faz o Jornal Dois Marte-
los se tornar realidade, junto 
com toda a equipe (e ele faz 
uns textos excelentes). Con-
te com ele para apreciar um 
humor único e cheio de boas 
referências.

Diretora Social
Malu Garbelini (Malu)

Diretor Financeiro
Caio Avancini (Coruja)
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Diretora Social
Camila Renda (Cami)

Animadíssima e enjoada ao 
mesmo tempo, a Cami po-
deria fazer Mackenzie sem 
problemas. Amiga da Malu e 
Paulinha, uma coisa que você, 
bixe ou veterane, tem que fa-
zer a partir de agora é RESPEI-
TAR A HISTÓRIA DELA!!

Diretora Acadêmica
Daniela Castro (Dani)

O Jun é conhecido por ser 
uma pessoa extremamente 
capacitada para fazer merda. 
Com um senso de humor úni-
co, Jun é simpático e tem a 
capacidade de se transformar 
em um pimentão quando in-
gere álcool.

Diretora Acadêmica
Natália Guedes (Nati)

Diretor Acadêmico
Eduardo Marsola (Marsola)

É a caçula da gestão e pos-
sui uma habilidade nata para 
reunir pessoas em uma roda 
de conversas. Faz cronogra-
mas impecáveis e boatos di-
zem que ela domina quase 
todas as 11 manifestações 
artísticas.

É um dos melhores jogado-
res de sinuca desse centro. 
Ele tem a maior taxa de ban 
nos grupos do CMR, ou seja, 
ele sabe irritar com qualida-
de. Mesmo assim, o Marsola 
é suave demais e faz fantasias 
sensacionais para o Integra.

Essa coisinha fofa já cursou 
Ciências Moleculares (um 
curso secreto da USP que só 
os pikas entram). Ser cam-
peão de spotteds da Poli só 
demonstra o quão maravilho-
so esse menino é.

A Nati é uma das pessoas 
mais fofas que você conhe-
cerá na Poli. Possui um vasto 
conhecimento em pesquisa 
científica e um abraço capaz 
de curar todos os males hu-
manos. A lenda diz que o ál-
cool desperta seu potencial 
de cantora de sertanejo.

Diretor de Eventos
Rafael Jun (Jun/Junho)

Diretor Acadêmico
Arthur Albertini (Tutu)
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A melhor parte é o leitor bixo 
não saber se ele é realmente 
o Felipe. Após ouvir aproxi-
madamente 19 anos de pia-
das ruins com gêmeos, Felipe 
absorveu essa capacidade de 
fazer piadas péssimas ótimas. 
É o gêmeo mais bonito mas 
também o mais idiota.

A melhor parte é o leitor bixo 
não saber se ele é realmente 
o Fernando. Você achou que 
um groselheiro estava bom? 
Agora tem dois!  Ele é mais 
cabeça e menos doente que 
o Felipe e, mesmo sendo o 
menos bonito, ele namora, 
ficou no 2x1.

O Julio é uma fonte de opini-
ões  sólidas e concisas, com 
embasamento lógico perfei-
to. Apreciador de inúmeros 
canais de YouTube e Vapes, 
é uma pessoa única no CMR 
e no mundo. Precisamos de 
mais linhas para falar sobre 
ele!

Diretor de Eventos
Felipe Garcia (Fe)

Diretor de Patrimônio
Julio Salaroli (Samuel)

Diretor de Eventos
Fernando Garcia (Fe)

Diretor de Patrimônio
Guilherme Bardavira (Barda)

O Bardavira é o cara com o 
coração mais puro do CMR. 
Gosta muito de falar alto e 
também de animes. Além 
disso, ele é especialista em 
ficar bêbado em momentos 
extremamente inoportunos.

9

Caso tenham alguma dúvida 
sobre a Poli, o CMR, a vida aca-
dêmica ou qualquer assunto, 
podem vir falar conosco! To-
dos nós estamos à disposição 
para ajudar.

Além da gestão, podem con-
tar com os veteranos para pe-
dir ajuda. Não tenham medo, 
pois todos estamos aqui para 
ajudá-los!



Dois Martelos São Paulo, Fevereiro de 2018

 Você vai ouvir muito 
sobre o IntegraPoli, ou só In-
tegra, em seu começo na Poli. 
Esse evento, muito aguarda-
do por diversos alunos, mo-
biliza os Centros Acadêmicos 
e muda completamente suas 
rotinas. Mas o que é o Inte-
gra? É uma gincana realiza-
da anualmente, no início das 
aulas, entre todos os Centros 
Acadêmicos, constituída de 
quatro grandes partes: lista, 
teatro, caça e provas. Ela é 
organizada pela Comissão Or-
ganizadora (CO), que é com-
posta por alunos com vários 
anos de experiência em Inte-
gras. Ok, vamos por partes.

 A lista consiste em cer-
ca de 100 itens a serem rea-
lizados pelo CA (para 2018, 
estamos esperando uma lis-
ta menor, com cerca de 60 
itens). Esses itens variam 
entre enigmas, que devem 
ser decifrados para que o CA 
descubra qual objeto deve 
entregar à CO, artigos antigos 
a serem coletados, vídeos de 
reprodução de clipes de mú-
sicas famosas, celebridades a 
serem encontradas e infinitas 
outras possibilidades engra-
çadas e/ou desafiadoras pen-
sadas 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: esses são apenas al-
guns exemplos de itens que 
ocorreram nas últimas listas.
 
 A lista é revelada no 
primeiro fim de semana de 
aulas e os CAs possuem, ge-

ralmente, três semanas para 
realizar todas as tarefas. No 
final dessa terceira semana, 
começam as demais partes 
da competição. A primeira 
delas é o teatro, que ocor-
re na quinta-feira antes da 
chamada Semana do Inte-
gra: cada CA deve apresentar 
uma peça de teatro de cerca 
de vinte minutos com o tema 
proposto previamente pela 
CO, que avaliará o humor do 
enredo, o cenário, o figuri-
no, etc. Em 2016, o tema foi 
“E se na Poli tivesse Impea-
chment...” e era obrigatória 
uma cena musical! Em 2017, 
o tema foi "O Melhor do Bra-
sil é o Brasileiro".

 No dia seguinte ao tea-
tro, tem início o Caça. A par-
te mais aguardada por todos 
os CAs, consiste em um Caça 
ao Tesouro por toda a USP, 
com pistas elaboradas que 
fazem vários alunos se muda-
rem para o CA por uns dias. O 
Caça une os membros do CA 
em prol do objetivo de en-
contrar o tesouro, de modo 
que vários ficam várias horas 
acordados 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 sur-
presa, que são reveladas mi-
nutos antes de ocorrerem. As 
provas surpresas já foram de 
parede de escalada até pain-
tball no estacionamento. É 
uma semana atípica na Poli, 

na qual todos colocam sua 
bata e entoam o orgulho por 
seu CA, enquanto riem das 
pessoas fantasiadas (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 
momento de descontração 
e uma grande oportunidade 
de interação entre bixos e ve-
teranos. É um mês de várias 
histórias, apelidos criados 
e amizades formadas como 
nada que você já tenha visto 
antes. É comum a preocupa-
ção dos bixos em participar 
do Integra e se comprome-
terem com as disciplinas da 
Poli, mas a mensagem que 
quero deixar é que você pode 
participar o quanto quiser! É 
possível ir para todas as au-
las e aparecer à tarde! Se não 
quiser ficar o fim de semana 
todo do Caça, dê uma passa-
da nos tempos livres! A ajuda 
de todos é bem-vinda (mais 
do que isso, é necessária!) e 
todos que quiserem partici-
par terão seu espaço. O CMR 
convida todos a participarem 
do Integra, pois, mais do que 
obter pontos, o Integra é para 
integrar os bixos no Centro 
Acadêmico para que vocês 
comecem a chamar o CMR de 
casa.

Victor Vasconcelos 
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

IntegraPoli: A gincana que para a Escola Politécnica
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Principais Projetos do CMR
• Jornal Dois Martelos – 

Criado décadas atrás, na 
época da fundação do 
CMR, o Dois Martelos foi 
revivido pelo Centro Aca-
dêmico em 2016. Busca 
promover o contato dos 
alunos com os departa-
mentos e com questões 
acadêmicas, além de ofe-
recer matérias não rela-
cionadas com as nossas 
Engenharias para mostrar 
os demais interesses dos 
politécnicos. Atualmente, 
nosso Jornal se divide em 
três grandes seções: aca-
dêmica, cultural/entrete-
nimento e cotidiano.

• Semana de Estudos Míne-
ro-Metalúrgicos (SEMM) 
– A Semana de Estudos 
M í n e ro - M eta l ú rg i co s 
(SEMM) é a semana aca-
dêmica organizada pelo 
CMR. Ela conta com pales-
tras, minicursos, oficinas e 
uma mesa redonda, com 
a participação de grandes 
empresas do ramo míne-
ro-metalúrgico e de mate-
riais. Seus principais obje-
tivos são complementar a 
formação dos estudantes 
e promover o contato des-
tes com a indústria e com 
as principais empresas 
que podem vir a empregá-
-los no futuro. 

• D4 – É uma festa realiza-
da pelo CMR em parce-
ria com outros três CA’s 
da Poli (CEE, AEQ e CEN), 
tradicionalmente ocorrida 
no primeiro semestre. Seu 

diferencial é o ingresso 
barato e conhecidas atra-
ções do mundo do funk.

• JoSe – Nossos Jogos Se-
dentários consistem em 
campeonatos daquilo que 
você não precisa correr: 
truco, sinuca, Mario Kart, 
pôquer, jenga, etc. É um 
evento organizado pelos 
bixos e bixetes.

• ENEMET – O ENEMET é 
o Encontro Nacional dos 
Estudantes de Engenharia 
de Materiais, Metalúrgica 
e de Minas. É um congres-
so organizado anualmen-
te que conta com diversas 
atividades, como pales-
tras, minicursos, mesas 
redondas, conversas com 
RH de empresas do setor, 
sessão de iniciação cien-
tífico-tecnológica e visi-
tas técnicas. É uma ótima 
oportunidade de conhe-
cer pessoas de outras fa-
culdades, profissionais da 
área e desfrutar de uma 
incrível troca de conheci-
mentos. 

• Epic BBQ Time – Vetera-
nos e bixos passando um 
fim de semana em um sí-
tio para comemorar o ani-
versário 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 car-
ne e breja (e ocasionais/
possíveis destilados).

• Fujas do Metal/Fujas da 
Dinamite – Visando aju-
dar nossos alunos nas ma-
térias específicas de nos-
sas engenharias, o CMR 
realiza os Fujas do Metal 
(PMT) e os Fujas da Di-
namite (PMI). Semelhan-
te aos famosos Fujas do 
Nabo, nossos Fujas consis-
tem em uma ou duas au-
las nas vésperas da sema-
na de provas, oferecidas 
por veteranos, com o ob-
jetivo de passar de forma 
resumida os principais tó-
picos que serão cobrados 
nas provas e, às vezes, de 
realizar alguns exercícios. 

Principal evento acadêmico do CMR. A SEMM chega à 54ª edição em 
2018.
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• Biblioteca do CMR – Para 
ajudar nossos alunos a es-
tudarem para as provas 
dos nossos departamen-
tos, nas proximidades da 
semana de provas o CMR 
disponibiliza diversos li-
vros sobre os temas que 
serão cobrados. A vanta-
gem para a biblioteca do 
departamento? Nós se-
paramos quais livros pos-
suem as matérias para vo-
cês, já que se leva tempo 
para se acostumar com os 
livros e autores do ramo 
mínero-metalúrgica e de 
materiais.

• Regando Sonhos – O Re-
gando os sonhos é um 
projeto solidário do CMR 
com as crianças que têm 
aula de capoeira no espa-
ço anexo ao nosso. Com-
pramos comidas (salga-
dos, refrigerantes, sucos e 
até algodão doce) e reali-
zamos diversas atividades 
com as crianças. É uma 
excelente oportunidade 
de se fazer algo bom, le-

vando um sorriso para o 
rosto de uma criança.

• CMR Vai à Escola – Vi-
sando aumentar o conhe-
cimento dos alunos de 
Ensino Médio sobre nos-

sas engenharias, o CMR 
iniciou, em 2016, a ida às 
escolas, tanto da rede pú-
blica quanto da privada, 
apresentar nossas enge-
nharias aos alunos: o cur-
so, mercado de trabalho, 
opções de emprego, etc. 
Além disso, falamos sobre 
a Poli em geral. 

• Natal Solidário – Outro 
projeto social do CMR, o 

Natal Solidário consiste na 
arrecadação de brinque-
dos para crianças carentes 
e realização de um evento 
com essas crianças, para 
que nossos alunos brin-
quem com as crianças e 
realizemos a entrega 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 pe-
quena extensão do pro-
jeto com as crianças da 
capoeira, para as quais 
compramos comidas, be-
bidas e até brinquedos 
para entretenimento (as 
últimas edições contaram 
com uma cama-elástica, 
um escorregador inflável e 
uma piscina de bolinhas).

Victor Vasconcelos 
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

O Natal Solidário é o principal evento social realizado pela Poli.

O CMR realiza um Natal Solidário próprio.
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Troca de Experiências

Primeiramente, gostaria 
de parabenizar vocês pela 
aprovação na melhor facul-
dade de engenharia do Brasil. 
Uma nova jornada em suas 
vidas será iniciada e, com ela, 
virão novas amizades, novas 
experiências, novas respon-
sabilidades, novas diversões 
e, para uma parte de vocês, 
uma nova casa.

Morar sozinho pode ser 
sinônimo de liberdade ou de 
pavor, depende da personali-
dade de cada um. Para mim, 
foi um pouco dos dois. 

Nasci e cresci em uma ci-
dade no interior paulista: São 
José dos Campos. Se jogarem 
no Google, verão que não é 
muito longe da capital. Po-
rém, ir e voltar todos os dias 
poderia ser uma experiência 
não muito agradável e um 
tanto quanto desgastante. 
Por isso decidi morar sozinho 
nessa selva de pedras chama-
da São Paulo.

Por não conhecer muita 
gente quando me mudei para 
cá, fui morar primeiramente 
em uma pensão. Confesso 
que foi bem assustador. Mo-
rava com mais umas vinte 
pessoas em um sobrado, divi-
dindo o quarto com três. Co-
zinha, banheiros, sala, tudo 
comunitário. Resultado: pri-
vacidade zero.

Não obstante, havia lá 

umas mordomias. Tínhamos 
uma empregada, dona Cláu-
dia (um amor de pessoa), que 
mantinha a casa limpa e chei-
rosa. Logo, não precisávamos 
pôr a mão em uma vassoura. 
As únicas coisas que limpáva-
mos era a roupa, que basta-
va pôr na máquina, e a louça 
quando cozinhávamos. Isso 
quando a dona Cláudia não 
fazia essas tarefas pela gente. 

Por não ter dons culiná-
rios, almoçava e jantava to-
dos os dias no bandejão. Era 
cansativo, confesso. Às vezes 
ia para a USP só para bande-
jar; mas fazer o quê, era isso, 
passar fome ou comer bobei-
ra. 

Outra tarefa difícil era a 
de acordar. Cansei de per-
der a hora. Afinal, não tinha 
quem me acordasse, no má-
ximo um colega de quarto 
mandando desligar o desper-
tador. 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 am-
biente familiar aqui em São 
Paulo. E encontrei no CMR, 
mesmo antes de me mudar, 
um lugar acolhedor, com pes-
soas maravilhosas, que me 
trazem a sensação de estar 
com meus parentes. Se vocês 
se sentirem sozinhos, passem 
no CMR. Serão muito bem re-
cebidos.

Por minha cidade natal ser 
próxima a São Paulo, voltava 
quase todos os finais de se-
mana. Claro, ia sempre aos sá-
bados de manhã, afinal, sexta 
era dia de festa. E por morar 
nas proximidades da USP, tive 
o prazer de frequentar mui-
tas festas que ocorriam nos 
demais institutos. Isso me 
permitiu conhecer muitas 
pessoas de outros cursos, o 
que é fantástico, pois pude 
conhecer outras realidades, 
dificuldades, expectativas di-
ferentes das encontradas no 
universo politécnico. 

No último ano, eu, meus 
três colegas de quarto da 
pensão e um amigo que co-
nheci na Poli resolvemos nos 
mudar para um apartamen-
to. As regalias que eu tinha 
antes acabaram, e varrer a 
casa, limpar o banheiro, pas-
sar pano nos móveis, entre 
outras tarefas, passaram a 
ser comuns no meu dia a dia. 

Como não havia mais uma 
pessoa que administrasse 
as finanças da casa, como 
na pensão, precisamos nós 
mesmos assumir essa res-
ponsabilidade. Assim como 
a de mobiliar o apartamento, 
comprar os produtos de lim-
peza mensalmente, os tem-
peros para a cozinha, entre 
outras coisas. 

E apesar das inúmeras bri-

Morando sozinho: a experiência de quem vem de fora de São Paulo 
para estudar na Poli
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gas, a gente se dá mega bem; jogamos videogame, jogos de tabuleiro (onde há uma enorme 
rivalidade), vamos para festas juntos... é realmente incrível essa amizade que se formou.

Enfim, contei um pouco de como foi para mim morar sozinho pela primeira vez. Espero 
que conquistem amizades como eu e consigam crescer como gente, amadurecendo e tornan-
do-se, portanto, mais responsáveis. Digo que será cansativo, estressante e, por vezes, vão até 
pensar em desistir de tudo, mas morar sozinho para estudar na faculdade dos seus sonhos é 
uma magnífica experiência para a vida. 

Caio Henrique Nogueira 
Engenharia de Materiais/Metalúrgica

Eu lembro bem desse dia. 
Estava ensolarado, meio úmi-
do, aquele clima de verão que 
diz: “vai chover à tarde e você 
vai ter que voltar de ônibus, 
sim”. Tínhamos saído daque-
la palestra magnífica (foram 3 
horas contínuas e ininterrup-
tas 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 (tam-
bém conhecida como Pádua) 
dando os primeiros coman-
dos. 

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. Caminhan-
do pela “calçada” má pavi-
mentada e sem acessibilida-
de, deparei-me com aquela 

porta laranja (não era minha 
cor favorita, todavia agora eu 
amo) e, imediatamente, pai-
ra no ar um cheiro de comida 
mesclado com o gosto de um 
rio lusitano, o Tejo. Pensei: 
“So far, so good” (“tá tudo su-
nas”, em italiano) e finalmen-
te 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 me-
zanino é incrível, chillin, ile-
gal ao mesmo tempo!” e 
logo em seguida “esse chão 
é meio sujo, porém a regra 
dos 5 segundos sempre se 
aplica” e finalmente: “aqui 
é um ambiente universitário 
muito aprazível com um cli-
ma ameno, mesa de sinuca, 
sofás incríveis, bolovo, Dinei 
(isso aconteceu depois, longa 
história, venham falar comi-
go), truco e mais mil coisas 

merecedoras de atenção”. “É 
Renan, vale a pena dar uma 
olhada” (as vezes eu penso 
em 3ª pessoa). 

E foi a melhor coisa que eu 
fiz. Logo peguei 3 cachorros 
quentes, conversei com al-
guns veteranos e com os ca-
ras do meu ano e logo recebi 
meu apelido; resumindo, já 
começou a dar tudo certo. 
Acho que não foi sorte, é um 
ciclo natural. Talvez você pos-
sa se assustar com o CMR de 
início, porque esse ambiente 
é, de fato, diferente de todos 
os outros. E é isso que faz 
dele sensacional.

Renan Rosenfeld 
Engenharia Mecatrônica

O CMR na Visão de um Bixo

Ao chegar na USP pela pri-
meira vez, para a matrícula no 
curso de Engenharia de Mi-
nas (nos idos de 1998), o pri-
meiro grupo de alunos com 
quem tive contato foi o dos 

representantes do nosso Cen-
tro Acadêmico (CA), o CMR. 
Logo após o guichê onde as-
sinávamos os papéis oficiais 
da Universidade, todos os 
CA’s da Poli tinham estandes 

para dar as boas-vindas aos 
novos alunos e vender o fa-
moso kit bixo. Inicialmente, 
pensei que o CA fosse apenas 
um local para confraterniza-

O CMR na Visão de um Professor
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ção, composto por um gru-
po de alunos que organizava 
as festas e outros eventos de 
integração dos alunos. Uma 
primeira diferença que eu ob-
servei em relação ao CA que 
existia em minha escola de 
segundo grau é que, na USP, 
os CA’s possuem uma ótima 
estrutura física, com mesas 
de sinuca, sofás, etc. Isto re-
força a visão de que os CA’s 
são espaços apenas de inte-
gração. Considerando que a 
Poli exige muita dedicação 
e esforço, sem dúvida estes 
ambientes propiciam mo-
mentos importantes de des-
contração, para esquecer um 
pouco das dificuldades desta 
nova etapa da vida! 

Mas apesar de ter aprovei-
tado muito este lado do CMR, 
no qual, modéstia à parte, 
somos muito bons, quero 
destacar outros aspectos 
do CMR menos conhecidos, 
mas não menos importan-
tes. Além das confraterniza-
ções, o CMR possui um papel 
importante nos cursos por 
meio da representação estu-
dantil, da formação política 
e da organização de eventos 
acadêmicos (dentre os quais 
podemos destacar a Sema-
na de Estudos Mínero-Me-
talúrgicos, organizada desde 
1948). Eu tive a oportunida-
de de organizar as 38ª e 39ª 
Edições, nos anos de 2001 e 
2002. Sim, você não leu erra-
do... um evento organizado 
por estudantes que se encon-
tra atualmente em sua 54ª 
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 objeti-
vo dialogar com a sociedade 
e o setor industrial de modo 

mais amplo, seja por meio 
de palestras, cursos e deba-
tes de pessoas de diferentes 
lugares (empresas, organi-
zações de profissionais, ou-
tras universidades), seja pela 
apresentação do que os nos-
sos alunos e professores têm 
feito. Além da oportunidade 
de conhecer um pouco mais 
as atividades que acontecem 
no mundo profissional rela-
cionadas às suas áreas de es-
tudo, a Semana é uma ótima 
oportunidade para que os 
alunos desenvolvam outras 
habilidades. O aprendizado 
da organização de um even-
to envolve várias atividades 
complexas, como o planeja-

mento do evento, a definição 
dos temas que serão discu-
tidos, o convite para os pa-
lestrantes e participantes, a 
captação de recursos, a orga-
nização dos importantíssimos 
coffee breaks, a mobilização 
dos alunos, professores, fun-
cionários e comunidade ex-
terna para que participem, 
etc. É uma oportunidade, por 
exemplo, para se fazer conta-
to com profissionais reconhe-
cidos do setor, aumentando 
assim a rede de contatos. Na 
minha época, conseguimos a 
participação de um vereador 
de São Paulo e um deputado 
federal, que atenderam ao 
convite dos alunos. Apenas 
como curiosidade, os assun-
tos da época eram os mes-
mos que estão em discussão 
hoje – a proibição da minera-
ção do amianto e o novo có-
digo de mineração! 

Outra atividade muito 
importante do CMR é a re-
presentação dos estudantes 
junto aos Departamentos e 
à Escola. No Departamento, 
existe a figura do represen-
tante discente (RD), que re-
presenta os alunos nas reu-
niões em que importantes 
assuntos são discutidos e 
decisões são tomadas, como, 
por exemplo, mudanças na 
grade curricular do curso, 
a realização de viagens de 
campo, a disponibilização de 
recursos para a manutenção 
e reforma dos laboratórios e 
para a concessão de bolsas 
de pesquisa, entre outros. A 
participação dos alunos nes-
tas decisões é muito impor-
tante para que os professores 

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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conheçam as visões e deman-
das, podendo assim tomar 
decisões que tornem nossos 
cursos cada dia melhores. 
Participando ativamente do 
dia a dia da gestão universitá-
ria, os alunos protagonizam a 
sua história e a do curso/de-
partamento. 

Por fim, cabe destacar que 
toda essa participação envol-

ve também um processo de 
formação política, no melhor 
sentido da palavra. 

Enfim, aproveitem as fes-
tas, os almoços, os churras-
cos e as diversas oportunida-
des de confraternizações que 
o CMR lhes proporcionará... 
mas participem também 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!

Maurício Bergerman
Professor do Departa-

mento de Engenharia de Mi-
nas e de Petróleo

Entretenimento
Cálculo. Física. Algelin. 

Duplo Diploma. Nos seus pri-
meiros dias de Poli, você será 
bombardeado por avisos de 
inúmeros professores e de 
alguns veteranos sobre a di-
ficuldade da nossa Escola, so-
bre a necessidade de estudar, 
sobre a importância de um 
intercâmbio para seu futuro, 
sobre como pegar DP’s pode 
atrapalhar seu estágio, entre 
outros. E eles não estão com-
pletamente errados: o estu-
do realmente é importante 
(e necessário; não confie na-
quele veterano que fala “pas-
sei com 7 em Cálculo sem 
nem estudar”). Contudo, não 
é só de estudo que vive um 
politécnico.

A Poli oferece uma infini-
dade de atividades para se-
rem feitas além das salas de 
aula. Primeiramente, os Cen-
tros Acadêmicos. Como já 
explicado em outra matéria 
desse jornal, o Centro Aca-
dêmico (CA) é uma entidade 

que representa os alunos de 
sua engenharia perante seus 
Departamentos, além de for-
necer um espaço de vivência 
e realizar diversos projetos 
para tornar a vida na Poli a 
mais prazerosa possível. O 
CMR possui projetos para 
todos os gostos: há os proje-
tos sociais, os acadêmicos, as 
festas, entre outros. Confira 
todos os nossos projetos na 
página X desse jornal!

O Centro Acadêmico, con-
tudo, é apenas a primeira op-
ção do vasto cardápio de ati-
vidades oferecido pela Poli. 
Há diversos esportes com 
treinos semanais e inúmeros 
grupos de extensão, desde os 
culturais (Accapoli, GTP, Poli 
Dance), até os sociais (Poli 
Social, Poli Cidadã) e aca-
dêmicos (ThundeRatz, Poli 
Racing, PoliMilhagem, Poli 
Finance, Poli Júnior, Keep 
Flying, Grupo Turing, entre 
outros). Dentre os grupos de 
extensão, gostaria de desta-
car o Mining Team, o primei-

ro grupo de extensão do PMI, 
cujo objetivo principal é pre-
parar uma equipe para os Mi-
ning Games, um campeonato 
mundial com provas relacio-
nadas à mineração!

“Mas se os avisos que va-
mos receber não estão to-
talmente errados, como eu 
vou participar dessas ativida-
des?”, você deve estar se per-
guntando agora. A princípio, 
a resposta mais direta é: or-
ganização do tempo. É possí-
vel 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 su-
perficial. Além do “Como 
participar de todas essas 
atividades?”, acho que mais 
importante seja o “Por que 
participar de todas essas 
atividades?”. Primeiro, a 
vida na Poli não é fácil; você 

Não é só de Estudo que Vive um Politécnico
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terá problemas com algumas 
matérias, com aqueles pro-
fessores que não falam por-
tuguês e com aqueles traba-
lhos intermináveis. Portanto, 
é importante ter algo que 
te prenda aqui, algo a que 
se apegar quando a situação 
apertar. Segundo, o sucesso 
acadêmico não é o único de-
terminante em seu futuro; 
hoje em dia, atividades extra-
curriculares, experiência de 
mundo e contatos de pessoas 
da sua área são tão significa-
tivos quanto um diploma ob-
tido em cinco anos.

Ache seu método de es-
tudo (você ouvirá várias su-
gestões de como estudar; 
encontre a que melhor fun-
ciona para você) e organize 
seu tempo para participar de 
tudo aquilo que você dese-
jar. Cada um tem um ritmo 
para levar a Poli, mas todos 
devem se dar ao direito de 
aproveitar as inúmeras ativi-
dades e oportunidades que 
essa Escola oferece fora das 
salas de aula, sem prejudicar 
seu desempenho acadêmico.

Victor Vasconcelos 
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

As Principais Oportunida-
des Esportivas na Poli

Praticar esportes é uma 
ótima forma de manter a ca-
beça em ordem durante os 
seus anos de Poli. Felizmente, 
a USP tem uma boa estrutura 
para tal e você, politécnico, 
poderá usufruir das instala-
ções uspianas sem gastar ne-
nhum 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 previa-
mente. Opções não faltam.

Elaboramos uma lista com 
os principais locais e eventos 
esportivos na vida de um po-
litécnico. Faça bom proveito! 

• CEPE – É o Centro de 
Práticas Esportivas da USP. 
Localizado próximo ao Ban-
dejão Central e à Raia Olímpi-
ca, exige apenas a carteirinha 
da USP para a sua entrada. 
Extenso e arborizado, tem es-
trutura para a prática de inú-
meros esportes e é, também, 
um bom lugar para relaxar.

• Piscina – É o único lugar 
em que um exame médico 
é exigido. O exame pode ser 
realizado no próprio CEPE, 
mas não é gratuito.

• Raia Olímpica – Apesar 
de não pertencer ao espaço 
físico do CEPE, faz parte dele. 
É destinada à prática de remo 
e canoagem e possui horários 
particulares de funcionamen-
to.

• Bichusp – Competição 
disputada entre bixetes e bi-
xos das diferentes faculdades 
da USP. É realizada no come-
ço do ano, mas algumas se-
manas após o início das au-
las, para que os ingressantes 
tenham tempo de treino e 
preparação. Para quem dese-
ja representar a Poli em com-
petições futuras, é a primeira 
chance de ter essa sensação. 
Se você está em dúvida sobre 
isso, não custa tentar! 

• Copa Bixo – Tradicional 
competição 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 ti-
mes femininos e masculinos: 
todas as equipes podem se 
enfrentar e há, inclusive, es-
paço para times mistos. Os 
campeões ganham uma bata 
exclusiva. Vale a pena se es-
forçar!

• Interusp – Evento que 
abriga competições entre 8 
faculdades uspianas em di-
versos esportes. Geralmen-
te, a disputa pelo título geral 
fica entre a Poli e a Medicina 
(carinhosamente apelidada 
de porcada). Não é difícil per-
ceber, portanto, que há uma 
grande rivalidade entre as 
duas instituições. Pelos atle-
tas, o Interusp é considerado 
o principal torneio do ano. 
Nós, meros mortais, vemos 
no evento uma ótima opor-
tunidade de beber por 3 dias 
seguidos.

As Principais Oportunidades Esportivas na Poli
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• Copa AAAP – A gloriosa 
Copa organizada pela Asso-
ciação Atlética Acadêmica Po-

litécnica – sim, é isso que esse 
monte de A significa – reúne 
politécnicos de todas as ida-

des 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 infinitamente mais fá-
cil –, a competição é intensa 
e tem uma premiação etílica 
bem interessante para os me-
lhores colocados.

Victor Castro 
Engenharia de Materiais/

MetalúrgicaEntrada do CEPE (Centro de Práticas Esportivas da USP).

A vida na universidade é 
muito diferente dos tempos 
de escola e cursinho. Nos pri-
meiros meses, muita coisa 
em sua rotina será novidade: 
bandejão, litros de café para 
resistir às aulas, circulares, 
provas difíceis, professores 
que arranham aquele Portu-
nhol... 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 
certeza muitos de nós já tira-
mos notas piores nessa mes-
ma matéria. 
...tira a centésima nota bai-
xa?

Dá risada e vai jogar sinu-

ca com quem mais tiver tira-
do nota baixa.
...está entediado(a)?

Acessa a página Poli-USP 
Memes no Facebook e ri da 
própria desgraça. 
...se apaixona por outro(a) 
politécnico(a)? 

Manda inúmeras mensa-
gens no Spotted e, quando 
a pessoa finalmente respon-
de dizendo que você “pode 
mandar inbox”, finge que não 
viu porque não tem coragem 
de mandar.
...vai entrar no bandejão e 
percebe que não tem mais 
créditos no cartão? 

Finge que está recebendo 
uma ligação urgente, sai cor-
rendo da fila e vai almoçar na 
Minerva.
...acaba o café? 

Apela para o pó de guara-

ná ou para drogas mais pesa-
das como o doce de leite do 
bandejão (a quantidade ab-
surda de açúcar deixará o in-
divíduo acordado por 3 dias, 
mas também o deixará diabé-
tico). 
...termina a semana de pro-
vas? 

Sai para beber com outros 
politécnicos e agride – verbal 
e/ou fisicamente – qualquer 
um que comentar sobre algu-
ma das provas. 
...termina o ano? 

Promete que irá se dedicar 
mais no ano seguinte. Repete 
a promessa todo ano, religio-
samente. 
...o professor de algelin re-
solve provar algum teorema 
em aula? 

Pega o celular e alterna 
incessantemente entre Face-

O Que Faz um Politécnico Quando...
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book, WhatsApp, Snapchat 
e Instagram na esperança de 
que apareça algo interessan-
te. Se não der certo, apela 
para algum jogo.
...os professores dizem que 
a prova de cálculo será de 
múltipla escolha? 

Chora.
...descobre que, na verdade, 
o ex-presidente do CMR se 
chama Victor e não Gerson?

Pergunta a ele sobre a ori-
gem do apelido. Ele vai ado-
rar responder 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, aci-
dentalmente, não devolve. 
Nunca mais.
...procura um ambiente em 
que haja espaço para estu-
dos e para diversão? 

Vai para o CMR. Lá, todos 
são bem-vindos!

Victor Castro 

Engenharia de Materiais/ 
Metalúrgica

Mal chegou na USP e já 
está cansado do bandejão? 
Não tema, pequeno bixo, 
uma vez que existem vários 
outros lugares espalhados 
pela USP que, apesar de não 
custarem 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 existe uma batata 
frita com Cheddar e bacon 
que é sensacional, perfeita 
pra dividir com os brothers 
depois daquela aula chata de 
Física I

• Restaurante da Civil: lo-
calizado em frente à Minerva 
(é só cruzar o estacionamen-
to) e ao lado do CEC, o res-
taurante do Prédio da Enge-
nharia Civil apresenta opções 
de lanches, o bom e velho PF 
e, também, uma opção por 
quilo (Aviso: a opção por qui-
lo não é muito barata, mas 
dizem por aí que depois das 
15h o que tá valendo é “coma 
tudo que quiser por 15 con-
to”).

• “Pedrão”: restaurante 
localizado dentro do Prédio 
da Engenharia Mecânica, ao 
lado do CEN, também apre-
senta a opção de lanches ou 
refeições por quilo (sendo 
mais barato que o restauran-
te da Civil). Um aviso: o dono 
do lugar não é nada simpáti-
co. 

• Lanchonete da Elétrica: 
localizada sobre o auditório 
do Prédio da Engenharia Elé-
trica, é um bom lugar para 
uma coxinha de última hora 
ou um expresso. 

• CMR: seu centro aca-
dêmico também é uma boa 
opção para aquele dia em 
que você decide variar o car-
dápio. Lar do melhor salga-
do da Poli, O “Salgadeus”, o 
CMR apresenta uma vasta 
gama de salgados fritos e as-
sados para atender a todos 
os gostos. Tudo ao modesto 
preço de R$2,50. Em algumas 
ocasiões especiais podem 
ocorrer, também, eventos 
gastronômicos como a famo-
sa Hamburgada e a Feijoada 
organizadas pelo pessoal do 
Jornal Dois Martelos. 

IEE
• Apenas às terças-feiras, 

o IEE (Instituto de Energia e 
Ambiente) da USP apresen-
ta uma feira organizada pelo 
grêmio de funcionários do lo-
cal com o conhecido combo 
de pastel e caldo de cana. O 
IEE fica localizado em frente 
ao Cirquinho, do outro lado 
da avenida. 

FEA
• Sweden: restaurante 

localizado entre a FEA e o 
prédio de RI, o Sweden apre-
senta opções de PF, lanches 
e ainda conta também com 
uma opção por quilo. 

QUÍMICAS / BIO
• Ex-prainha da eca: de-

pois de uma inesperada mu-

Locais para Comer na USP
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dança, a prainha da ECA, fa-
mosa por ser o destino de 
vários politécnicos famintos, 
e seus food trucks de preço 
razoável, foi desmantelada, 
se mudando pra dois cantos, 
do lado do Instituto de Quí-
mica (ponto depois do que vc 
desce pra ir comer no bande-
co da Química), e na Bio no 
estacionamento do ICB (fim 
da R. do Matão)

 
EDUCAÇÃO
• Restaurante da Educa-

ção: localizada ao lado do 
CEPE-USP, a Faculdade de 
Educação apresenta uma das 
melhores opções para almo-
ço dentro da Cidade Univer-

sitária (tanto pela boa comi-
da, quanto pelo baixo preço). 
Funcionando todos os dias, 
o restaurante apresenta um 
cardápio de lanches e a op-
ção por quilo (algo em torno 
de RS25,00). Vive lotado, mas 
vale a pena.

FAU 
• Restaurante da FAU: lo-

calizado no primeiro andar 
do prédio da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, o 
restaurante apresenta um al-
moço por quilo à um preço 
razoavelmente justo. Tam-
bém é um bom destino para 
dias sem bandejão, mas se 
prepare para enfrentar lon-
gas filas!

FÍSICA
• Restaurante da física: 

restaurante por quilo locali-
zado, literalmente, ao lado 
do bandejão da física. O res-
taurante apresenta, além do 
baixo preço, a opção de chur-
rasco! Restaurante muito fa-
moso entre politécnicos devi-
do à sua proximidade da Poli.

Bruno Castro 
Engenharia de Materiais

Guilherme Bardavira
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

• Engenharia de Minas 

A Engenharia de Minas busca 
descobrir, avaliar e extrair as 
substâncias minerais (ferro, 
alumínio, 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 de-
corrência dos seus altos ín-
dices de produção mineral 
(que estão diretamente liga-
dos à grande quantidade de 
recursos no território). O pro-
fissional pode atuar com pes-
quisa científica, pesquisa mi-

Sobrevivendo na Poli
Nossas Engenharias neral, lavras, beneficiamento 

de minério, segurança, meio 
ambiente e até na construção 
civil (por ser o único profissio-
nal habilitado a usar explosi-
vos no Brasil). Por essa habili-
tação, o engenheiro de minas 
pode trabalhar com implo-
sões de edifícios e abertura 
de túneis - para a construção 
de uma linha de metrô, por 
exemplo.

 A média de salário des-
se profissional, após amadu-
recido no mercado de traba-
lho, é de R$20.000,00.

 Essa carreira é es-
sencial para a sociedade, já 
que cerca de 85% de toda a 
matéria prima que o ser hu-
mano utiliza é proveniente 

de recursos minerais. Como 
existem, hoje, pouco mais de 
2.000 engenheiros de minas 
no país, essa profissão sem-
pre tende a solicitar mais pro-
fissionais do que os que es-
tão disponíveis no mercado. 

Disciplinas
 Os primeiros anos tra-
zem as disciplinas básicas 
como Física, Química, Cálculo 
e Introduções à Engenharia. 
Nos demais anos, os estudos 
se concentram basicamente 
em: prospecção, pesquisa, 
mecânica de rochas, lavras 
subterrâneas e a céu aberto, 
beneficiamento e tratamen-
to de minério, segurança e 
meio ambiente. Elas são le-
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cionadas, em sua maioria, no 
próprio departamento (PMI). 
Outras são lecionadas em lo-
cais como o Instituto de Ge-
ociências e o Departamento 
de Engenharia Civil. Esse fato 
mostra a interdisciplinarida-
de da Engenharia de Minas. 

 No último ano, o alu-
no deve escolher um conjun-
to de matérias, de qualquer 
departamento da Poli, para 
complementar sua formação. 
Esse conjunto de matérias 
é pré-determinado em cada 
departamento e é denomi-
nado Módulo Vermelho. No 
PMI, para os alunos da Mi-
nas, já existem dois módu-
los: um focado em benefi-
ciamento e outro em lavra. 

• Engenharia de Materiais 
e Metalúrgica

Materiais
 
 É a ciência que estuda 
propriedades, estrutura, pro-
cessamento e aplicação dos 
materiais. O engenheiro de 
materiais é responsável pela 
escolha do melhor material 
para determinada aplicação, 
bem como por compreen-
der o processamento destes 
(para estudar possíveis novas 
estruturas atômicas ou explo-
rar melhores propriedades a 
partir da mistura de dois, ou 
mais, materiais).

Mercado de Trabalho
 No mercado de traba-
lho o engenheiro de materiais 
se insere em muitas áreas da 

engenharia, tendo uma atua-
ção muito próxima à da enge-
nharia mecânica (onde pode, 
por exemplo, contribuir com 
o conhecimento da proprie-
dade e do comportamento 
dos materiais utilizados em 
um projeto).

 O engenheiro de mate-
riais decide, ainda, quais ma-
teriais são mais apropriados 
para o desenvolvimento de 
produtos e embalagens. Em 
termos ecológicos, é capaz 
de selecionar aqueles com 
menor impacto ambiental e 
melhor reciclabilidade.

 Em termos de desen-
volvimento, a engenharia 
de materiais se baseia na 
melhoria das propriedades 
dos materiais conhecidos ou 
no desenvolvimento de um 
novo material. O engenheiro 
também pode estudar a mis-
tura de dois ou mais tipos de 
materiais para a obtenção de 
melhores propriedades.

 O profissional da 
área pode também atuar 
em indústrias de processa-
mento, fabricação de ce-
râmicas, de polímeros ou, 
por fim, trabalhar em um 
laboratório de pesquisa. 
 
Metalúrgica
 
 Engenharia Metalúr-
gica é a ciência que estuda a 
estrutura na qual os átomos 
se arranjam em um metal. 
Tais estruturas são respon-
sáveis por diversas proprie-
dades de um mesmo mate-
rial. Por isso, o engenheiro 

metalurgista tenta controlar 
e manipular estruturas dos 
metais para obter proprie-
dades diferentes. Além dis-
so, a Engenharia Metalúrgica 
estuda como os átomos dos 
metais, presentes em miné-
rios, podem ser reduzidos a 
sua forma metálica e quais 
os processos e equipamen-
tos adequados para sua pro-
dução em escala industrial. 

Mercado de Trabalho
 O engenheiro meta-
lurgista pode ser inserido em 
várias áreas da engenharia. 
Isso se deve à alta aplicabili-
dade dos metais na socieda-
de, como em carros, pontes, 
produtos eletrônicos, aero-
espaciais, produtos de con-
sumo do dia-a-dia e em equi-
pamentos diversos (também 
existem aplicações na agroin-
dústria, medicina diagnósti-
ca, tanques de aço, hidroelé-
tricas, etc.).

Qual é a Diferença entre En-
genharia de Materiais e En-
genharia Química?
 Diferente do que mui-
tos pensam, a Engenharia 
Química não é a que apresen-
ta maior carga de conheci-
mentos “químicos” (que são 
estudados no Ensino Médio). 
Esses conhecimentos são 
mais profundamente estuda-
dos na Engenharia de Mate-
riais, onde a escala atômica 
é muito importante, assim 
como as ligações químicas 
intra e intermoleculares. A 
engenharia química, na Poli, 
tem maior foco no processa-
mento industrial e em como 
otimizá-lo. 
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Qual é a Diferença entre En-
genharia Metalúrgica e En-
genharia de Materiais?
 Na Poli, esses cursos 
são muito parecidos. Até o 
terceiro ano, os alunos ain-
da fazem parte do núcleo 
comum Materiais/Metal, es-
tudando matérias base para 
ambas as engenharias. A di-
ferença principal está no en-
foque dado em cada área: 
enquanto os alunos de En-
genharia Metalúrgica focam 
seus estudos nos materiais 
metálicos e nos processos 
extrativos de diversos me-
tais, a Engenharia de Mate-
riais aborda melhor os outros 
grupos de materiais, como os 
poliméricos e cerâmicos.

Disciplinas
 Os primeiros dois anos 
trazem disciplinas comuns a 
todas as engenharias, como 
Cálculos e Físicas, além de 
disciplinas da grande área 
química. No terceiro ano, 
as matérias essenciais tanto 
para a Engenharia de Mate-
riais, quanto para a Metalúr-
gica, são aplicadas. Matérias 
como Metalurgia Física, Ce-
râmica Física e Estrutura dos 
Materiais Poliméricos ensi-
nam conhecimentos básicos 
sobre as propriedades dos 
materiais.
 No final do terceiro 
ano, os alunos optam por 
qual curso desejam no en-
cerramento de seus estudos: 

 Após algum tempo, to-
dos os politécnicos percebem 
que é impossível sobreviver 
à escola sozinhos. Por isso, 
existe muita ajuda envolvida 
entre os próprios alunos, seja 
com materiais de estudo ou 
com pequenas aulas de refor-
ço que ajudem os colegas. A 
seguir, estão listadas algumas 
das mais populares formas 
de ajuda: 

Fuja do Nabo: 
 Evento coordenado 
pelo Grêmio, onde veteranos 
com facilidade em alguma 
matéria oferecem uma aula 
de reforço sobre ela (próxi-
ma à época de provas). Nesse 
evento, a maioria das maté-
rias são do Biênio (ou seja, 
comuns a boa parte das en-
genharias).

Dicas de Recursos para Estudo

Fuja do Metal e Fuja da Di-
namite: 
 Para complementar o 
evento do Grêmio, os Cen-
tros Acadêmicos procuram 
veteranos que possam ensi-
nar matérias mais específicas 
a cada engenharia. Nós, alu-
nos do CMR, chamamos vete-
ranos que possam dar aulas 
sobre matérias do PMT e do 
PMI, através do FUJA DO ME-
TAL e do FUJA DA DINAMITE. 
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 fa-
cilidade em uma matéria, 
mas não participam de Fu-

jas ou aulas de reforço. Isso 
não os impede de ajudar de 
outra forma. É possível en-
contrar uma gama de resu-
mos, feitos por alunos, nas 
mais diversas Xerox da Poli. 
Enquanto a maioria das ma-
térias do Biênio possuem re-
sumos nas Xerox do Grêmio 
e da Produção, resumos mais 
específicos podem ser encon-
trados na Xerox mais próxima 
do seu Centro Acadêmico. No 
caso do CMR, muito material 
se encontra no Pena, xerox 
ao lado do centrinho. Nele, 
existem resumos de matérias 
específicas e também do biê-
nio.

Veteranos:
 Por mais que não pa-
reça (rs), muitos dos seus ve-

Materiais ou Metalurgia. No 
quarto ano, existem maté-
rias com focos diferentes em 
cada engenharia. No quinto 
ano, o aluno deve escolher 
um departamento para cur-
sar o Módulo Vermelho (um 
conjunto de matérias que 
servirá de complementação 
na formação do estudante).
Caso opte pelos módulos 
do PMT, o aluno pode cur-
sar matérias da Engenharia 
pela qual não optou, ou seja, 
um aluno da Materiais pode 
complementar seus estudos 
com matérias da Metalurgia 
e vice-versa.

Isabella Perini 
Engenharia de Materiais
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teranos têm conhecimentos 
satisfatórios sobre o Biênio 
(seja em uma matéria em si 
ou em dicas de como estu-
dar para ela), que podem até 
ser sobre onde encontrar um 
material de estudo bacana. 
Não hesite em pedir ajuda! 
Todos já foram bixos uma vez 
e sabem o que você está pas-
sando.

 Apesar de todas es-
sas possibilidades de buscar 
auxílio com outros estudan-
tes, também há importantes 
meios de se estudar sozinho 
no conforto da sua casa. Den-
tre eles, destacamos:

Polishare(polishare.com.br):
 Esse site será seu me-
lhor amigo de estudos. É um 
ambiente virtual universitá-
rio onde alunos e professores 
compartilham todo tipo de 
material de estudo. Temos 
desde resumos, até provas de 
anos anteriores de várias ma-
térias. Você deve criar uma 
conta para acessar.

Politécnicos(politecnicos.
com.br):
 Possui o mesmo fun-
cionamento do Polishare e 
serve como uma segunda 
opção de consulta aos mate-
riais.

Univesp TV:
  Canal do YouTube com 
aulas gravadas (algumas ma-
térias são ministradas na pró-
pria USP).

Responde Aí (respondeai.
com.br): 

 Uma das opções de si-
tes pagos nos quais você po-
derá ter acesso a vídeo aulas, 
resumos e exercícios. Eventu-
almente existem descontos 
ou pacotes promocionais no 
decorrer do ano, então é im-
portante prestar atenção!

Estudar Com Você (estudar.
com.vc): 
 Outra opção de site 
pago. Também existe aces-
so a vídeo aulas, resumos e 
exercícios, mas esse site, em 
específico, é feito com dire-
cionamento exclusivo para 
a Poli. O jornal O Politécnico 
(jornal do Grêmio) eventual-
mente faz sorteios de assina-
turas da Estudar Com Você. 
Também vale a pena ficar an-
tenado às promoções no de-
correr do ano!

 Outra informação im-
portante para sua vida acadê-
mica na Poli são os sites das 
principais disciplinas. A maio-
ria das disciplinas utiliza uma 
plataforma virtual diferente 
e é imprescindível ter conhe-
cimento de todas para poder 
buscar materiais de estudo, 
entregar trabalhos, ver notas 
de provas, entre outros. Nes-
se primeiro semestre os sites 
importantes são:

moodle.pcc.usp.br: 
 Esse será o site utili-
zado na disciplina PCC3100. 
Aqui você
grauna.ime.usp.br: 
 Esse será o site utili-
zado na disciplina MAC2166. 
Você terá acesso às notas, 
informações importantes da 
disciplina e submeterá seus 

trabalhos por aqui (os famo-
sos EP’s).

ae4.tidia-ae.usp.br/portal:  
 Esse será o site utili-
zado na disciplina PMT3151. 
Você terá acesso ao material 
de estudo, notas, informa-
ções da disciplina e subme-
terá resumos e trabalhos por 
aqui.

edisciplinas.usp.br/acessar:  
 Esse será o site da dis-
ciplina 4323101 (Física I), mas 
também virá a ser utilizado 
no acesso de disciplinas futu-
ras. Fornecerá, além de ma-
terial de estudo, informações 
sobre as disciplinas e notas.

*Os sites das disciplinas Ál-
gebra Linear I e Cálculo I mu-
dam a cada ano.

**Os professores passam os 
sites em aula, então não é 
preciso se preocupar caso 
não estejam aqui. Para aque-
les que tenham chegado de-
pois das primeiras aulas, há 
sempre a opção de pedirem 
informações aos colegas! 
Não tenham medo! E vocês 
também podem pedir ajuda 
ao CMR quando precisarem!

Isabella Perini 
Engenharia de Materiais 

Gabriel Borba 
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Alan Borges
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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Já foi abordada, nessa edi-
ção, uma relação de sites nos 
quais os alunos poderão ter 
acesso a conteúdos, ques-
tões ligadas diretamente a 
disciplinas da Poli, exercícios, 
provas antigas, entre outros. 
Além desses sites, existe um 
bombardeio extra de ende-
reços (os quais costumam 
confundir a todos nós nesse 
início da vida
universitária).

 Com o propósito de fa-
cilitar a vida de todos vocês, 
que estão chegando, a equi-
pe do Jornal Dois Martelos 
preparou uma listinha com 
esses sites, além de seus
propósitos:

• Jupiter Web (uspdigital.
usp.br/jupiterweb): Esse 
será o seu site principal 
aqui na USP. O Jupiter é 
o sistema usado pela USP 
inteira e serve para con-
sulta de grades horárias, 
realização de matrículas, 
solicitação de bilhetes, vi-
sualização do histórico es-
colar, entre outros.

 a) Os alunos ingres-
santes na Poli não precisam 
efetuar matrícula em nenhu-
ma disciplina. Elas já são fei-
tas automaticamente, então 
a sua grade horária já vem 
montada nesse primeiro ano 
de Poli. Por outro lado, o alu-
no pode remover matérias do 
segundo semestre ou adicio-
nar optativas (a grade do pri-
meiro semestre, entretanto, 
é inalterável).

 b) Bilhete USP (BUSP): 
Esse é o bilhete que será usa-
do para acessar os Circulares. 
O bilhete tem uma cor cinza 
(é recomendado que se faça
o pedido o mais rápido pos-
sível, pois demora para che-
gar).
 c) Cartão USP: É a sua 
carteirinha de estudante 
da USP. Ela também servirá 
como seu cartão para recar-
regar o saldo do Bandejão. 
A carteirinha tem uma cor 
laranja. Ela será a união da 
sua carteirinha provisória 
de papel (também laranja) 
e daquele cartão provisório 
branco que te dão para usar 
no Bandejão (é recomendado 
que se faça o pedido o mais 
rápido possível, pois demora 
para chegar).

• RUCard (uspdigital.usp.
br/rucard): É o site utili-
zado para gerar um bole-
to referente aos créditos 
que você coloca no Ban-
dejão. É muito prático, 
facilita a vida e os crédi-
tos caem depois de cerca 
de 48 horas. Vale a pena! 

• E-Mail USP (email.usp.
br):  É importantíssimo 
que você tenha esse e-mail 
bem organizado e sempre 
veja o que chega (com 
o tempo você aprende 
quais e-mails deve igno-
rar e quais deve priorizar). 
É por meio do seu e-mail 
que praticamente todos 
os assuntos importantes 
da faculdade chegarão. 
 
 Como é vinculado ao 
Gmail, é bem prático de se 

utilizar no celular oucom-
putador.

• Dedalus (dedalus.usp.br): 
É o site utilizado para ve-
rificação de tudo relacio-
nado às bibliotecas. Você 
pode pesquisar a respei-
to de um livro, onde ele 
se encontra, se ele está 
disponível e, até mesmo, 
pode realizar a renovação 
do empréstimo (há um li-
mite de vezes, para um li-
vro, as quais você pode re-
alizar a renovação online).

• Aplicativos:
 a) e-Card: É um aplica-
tivo que simula o seu Cartão 
USP. É uma
segurança para o caso de per-
da do seu cartão físico.
 b) Cardápio: É o aplica-
tivo do Bandejão. Nele você 
poderá consultar o que será 
servido em cada local.
 c) Bibliotecas USP: É, 
basicamente, um aplicativo 
que simula o Dedalus. É uma 
boa ter instalado.

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Sites Importantes
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Tabus

 Quando decidi cursar 
Poli e comecei a contar para 
as pessoas, dois tipos de rea-
ções eram mais frequentes: 
 
- Boa sorte! É um curso difí-
cil tanto de entrar, quanto de 
sair!
 
 Essa se provou a mais 
sincera. Nós entramos na Poli 
ouvindo como é difícil e, já 
nas primeiras provas, isso se 
confirma. Já a outra…

- Poli? Vai ser a única mulher 
da sala!

 Entrei na Poli e não, 
não sou a única mulher da 
sala. Minha sala é composta 
quase que metade por mu-
lheres, o que infelizmente 
ainda não é uma realidade 
dos outros cursos da escola. 
Algumas turmas são sim ain-
da compostas praticamente 
só por homens, com apenas 
duas ou três mulheres, em 
carreiras como Engenharia 
Mecânica, 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 engenharia, 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 primeiro 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 acon-
teciam comigo: só amigas.

 Certamente as coisas 
estão melhores na Poli, ago-
ra, do que há alguns anos, 
graças ao esforço coletivo 
de funcionárias e alunas e a 
entidades como o Poligen - 
grupo de estudos de gênero 
- e o Politécnicas (R)existem, 
que aproveitou a hashtag 
#MeuAmigoSecreto e mon-
tou um canal anônimo de 
denúncias de machismo, por 
parte de alunos e também 
de professores. O mais im-
portante, agora, é nos unir-
mos para que não haja retro-
cessos e possamos ter cada 
vez mais mulheres na enge-
nharia. Sejam bem-vindas! 

Beatriz Jankevicius 
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Mulher na Engenharia
Como as experiências universitárias reprodu-
zem o machismo ainda presente nessa pro-

fissão  Você acabou de passar 
na Poli. Para isso, é natural 
que você tenha se dedicado 
bastante ao longo dos últi-
mos meses; muita cobrança 
sobre si mesmo e pouca to-
lerância com resultados ruins 
em provas e simulados. De-
pois dessa fase complicada, 
as pessoas agem de formas 
diferentes: algumas mantêm 
o ritmo na Poli, dando total 
prioridade às notas, enquan-
to outras relaxam e aprovei-
tam tudo o que a universida-
de tem a oferecer, deixando 
de lado as matérias.

 Nós não queremos, 
aqui, determinar como você 
deve agir frente ao dilema 
entre notas e lazer. Isso não 
depende apenas das suas 
características, mas também 
das suas intenções como po-
litécnico – boas notas são 
necessárias para possíveis in-
tercâmbios e transferências 
internas, por exemplo. Que-
remos apenas reforçar a ideia 
de que extremismos nunca 
são bons e você deve encon-
trar um equilíbrio entre o su-
cesso acadêmico e o bem-es-
tar pessoal.

 Você vai ouvir algumas 
vezes – se ainda não ouviu 
– que a Poli é “impossível”. 
Muitas pessoas pensam que 
a única forma de obter su-
cesso acadêmico é dedican-
do-se inteiramente às maté-
rias, deixando de aproveitar 

Notas x Lazer: É pos-
sível encontrar um 

equilíbrio?
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as inúmeras oportunidades 
existentes – a Poli tem muito 
a oferecer fora das salas de 
aula. Isso tudo é mentira! As 
matérias são, de fato, com-
plicadas, mas é possível con-
quistar aprovações e realizar 
outras atividades simultane-
amente.

 É normal que você não 
esteja acostumado a obter 
notas baixas. Se isso começar 
a acontecer na Poli – e deve 
acontecer, ao menos uma 
vez – não há motivo para de-
sespero ou vergonha! O ní-
vel de exigência cresceu em 
relação aos anos anteriores. 
É essencial que você não re-
lacione suas notas à sua ca-
pacidade, à sua inteligência 
ou à sua competência. Há 
inúmeros casos de pessoas 
que sofreram para obter o di-
ploma politécnico e hoje de-
sempenham um ótimo papel 
no mercado de trabalho, nos 
mais diversos ramos de atua-
ção.

 Não se esqueça de 
procurar o equilíbrio. Estude 
e dedique-se o quanto for 
preciso, mas não abra mão 
de suas atividades preferidas 
por causa de uma ou outra 
nota ruim. Seja em cinco ou 
em oito anos, você vai ser 
engenheiro; procure aprovei-
tar esses anos para também 
crescer pessoalmente e se 
divertir. Você não vai se arre-
pender!

Victor Castro 
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

A FUVEST é um dos princi-
pais vestibulares do Brasil e, 
assim, é a porta de entrada 
de milhares de jovens ao en-
sino superior. O curso de en-
genharia na Escola Politécni-
ca, por outro lado, é um dos 
melhores e mais tradicionais, 
além de ser uma das carrei-
ras mais concorridas entre os 
estudantes - e uma das mais 
elitistas. Esse caráter elitista 
da Escola Politécnica é ob-
servado nas estatísticas de 
ingressantes provenientes de 
escola pública e nas rendas 
declaradas nos questionários 
socioeconômicos preenchi-
dos por eles. Tema de mui-
tas discussões, é levantada a 
questão: a presença de estu-
dantes 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 
estudaram em escola públi-
ca, o que indica o quão colos-
sal é a diferença da qualidade 
de ensino público e privado. 
Apesar disso, não há impac-
to na qualidade de ensino de 
engenharia da faculdade por 
dois motivos: os ingressantes 
passaram pela mesma prova 
de seleção FUVEST e, por-
tanto, têm, em tese, a base 
necessária para acompanhar 
o curso; e a maior parte dos 
estudantes de escola públi-
ca se graduou em escolas de 
ensino público diferenciadas 
– ETEC’s, institutos federais, 

dentre outras. Essas institui-
ções apresentam qualidade 
de ensino superior ao das 
escolas públicas comuns e já 
têm um perfil de aluno se-
lecionado através dos ves-
tibulinhos. Além disso, es-
tatisticamente, os alunos 
provenientes de escola pú-
blica têm, em média, desem-
penho melhor na faculdade 
do que os de escola particu-
lar. O professor Felipe Tará-
bola, vice-diretor da Escola 
de Aplicação da USP, afirma 
a respeito do desempenho 
dos alunos de escola pública: 
“Uma vez ultrapassada essa 
barreira, do vestibular, o que 
começa a contar são outras 
variáveis. Muitos alunos de 
escola pública que ingressam 
na universidade conseguem 
elaborar suas dificuldades 
nos cursos e investem naqui-
lo, com uma dedicação para 
suprir dificuldades de habili-
dades, de bagagens cobradas 
nos diferentes cursos”.

 Em 2015, 36,8% dos in-
gressantes eram provenien-
tes de famílias com renda su-
perior a 15 salários-mínimos, 
sendo que 26,8% deles dis-
seram ter renda familiar aci-
ma de R$14.480,00; apenas 
51 deles afirmaram que sua 
família ganha mensalmen-
te até três salários-mínimos 
(R$2.172,00). A diferença 
socioeconômica tem impac-
tos na Escola e na formação 
de engenheiros: "Alcança-
-se uma homogeneidade de 

Escola Pública e Disparidade Socioeconômi-
ca na Poli
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pensamento da faculdade, 
o que, muitas vezes, impede 
opiniões divergentes de aflo-
rarem sem sofrerem pronta 
retaliação. Como na facul-
dade se formam bolhas de 
pensamento, muitas vezes o 
debate de opiniões e ideias 
não acontece propriamente, 
o que impede o futuro pro-
fissional de desenvolver pen-
samento próprio com relação 
ao meio que o envolve. Por-

tanto, forma-se 
um profissional 
altamente ca-
pacitado que, 
no entanto, não 
consegue de-
senvolver ideias 
próprias", diz 
Raphael F. S. Lo-
pes, aluno da 
Escola Politécni-
ca. Há, também, 
uma dificulda-
de enfrentada 
por estudantes 
de menor ren-
da familiar: os 
custos de mora-
dia, transporte, 
alimentação e 
gadgets (como 
notebooks e ta-
blets) que, co-
mumente, são 
fatores que pe-
sam para que es-
ses alunos consi-
gam dedicar-se 
p l e n a m e n t e 
aos estudos. 
Cons iderando 
a socialização, 
importante no 

ambiente da faculdade (pois 
é lá em que se faz os conta-
tos profissionais que acom-
panham o indivíduo da gra-
duação à vida profissional), 
os estudantes de baixa ou 
média renda enfrentam mais 
uma dificuldade: por não te-
rem condições financeiras de 
arcar com os custos, acabam 
se distanciando dos demais 
alunos - seja em encontros 
fora ou dentro da faculdade, 

ou em grupos de extensão. 

 As maiores dificulda-
des enfrentadas por alunos 
no curso de engenharia, que 
afetam tanto estudantes de 
escola particular, quanto de 
escola pública, é a agilidade 
matemática e a grade curri-
cular extensa (e consequen-
te falta de tempo). Embo-
ra essas dificuldades sejam 
agravadas aos alunos de me-
nor renda, que não têm fácil 
acesso a ferramentas de es-
tudo e tempo reduzido, elas 
não impactam em relação à 
qualidade dos engenheiros 
formados pois, à sua manei-
ra, conseguem superar os 
empecilhos e igualar-se aos 
demais estudantes. A mistura 
de pessoas de diferentes clas-
ses sociais e com diversas ex-
periências é importante para 
o desenvolvimento humano 
dos futuros profissionais por 
gerar discussões, empatia, ci-
dadania e amadurecimento. 
Assim sendo, faz-se essencial 
a presença das diferenças na 
Escola Politécnica para a for-
mação de líderes mais com-
pletos.

Nathália K. Tagusagawa
Medicina - FMUSP

(Ex-Aluna de Engenharia
de Materiais/ Metalúrgica)

Número de ingressantes de escolas públicas na 
USP em 2016. Fonte: Jornal da USP
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Mapa da Poli
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: retome o guia de locais para comer e descubra as localidades culinárias 
da Poli!

1) Centro Moraes Rêgo 
(CMR) – Seu centro acadêmi-
co

2) PMT – Departamento das 
Engenharias de Materiais e 
Metalúrgica

3) PMI – Departamento da 
Engenharia de Minas

4) Prédio da Administração

5) Prédio do Biênio

6) “Cirquinho”

7) Anfiteatros do Biênio 
(Amarelo e Vermelho)

8) Prédio da Engenharia Elé-
trica

9) Prédio da Engenharia de 
Produção

10) Prédio da Engenharia 
Mecânica e Mecatrônica

11) Prédio da Engenharia Ci-
vil

Bruno Castro 
Engenharia de Materiais
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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 gra-
duação.

• IQ (Instituto de Química 
da USP) – Lá, a partir do 1º 
semestre, você vai ter algu-
mas matérias fornecidas pelo 
próprio IQ e outras dadas 
pelo PQI, que é o departa-
mento de Engenharia Quí-
mica da Poli. O espaço que 
abriga o IQ, o PQI e a Far-
mácia (FCF) é chamado de 
Conjunto das Químicas, que 
também possui um bande-
jão. 

• 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 desfru-
tar do bandejão da Física. 

• IGC (Instituto de Geociên-
cias da USP) – Você, que vai 
cursar Engenharia de Minas, 
terá aula no ICG a partir do 
3º semestre. 

• Revisões de Prova – Depois 
de uma prova, você poderá 
tentar ganhar pontos valio-
sos na sua nota por meio 
de uma revisão. Ela costu-
ma ser realizada na sala do 

professor, que normalmente 
é localizada no instituto ao 
qual ele pertence. Portanto, 
você também frequentará 
os locais citados acima com 
tal finalidade. Além deles, no 
IME (Instituto de Matemáti-
ca e Estatística) ocorrerão as 
revisões das provas de Cál-
culo, Álgebra Linear e outras 
matérias.

Victor Castro 
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica
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• Bandejão – O restauran-
te universitário, onde um 
almoço custa 2 reais (sim, 
não é ruim, não é bom, 
custa DOIS REAIS!). O lu-
gar mais barato para se co-
mer na USP. Temos 4 ban-
dejões: o da Prefeitura, o 
da Física, o da Química e o 
Central. Você coloca crédi-
tos no seu cartão por meio 
do SAS, órgão responsável 
pelos bandejões. É no SAS 
que você resolve questões 
da carteirinha relaciona-
das aos seus créditos e 
ele se localiza ao lado do 
restaurante central (tam-
bém há a opção de gerar 
um boleto online e pagar 
sem a necessidade de se 
descolar até o SAS).

• Biblioteca – É um espa-
ço deveras importante e 
subutilizado. Possui um 
acervo de livros de extre-
ma importância acadêmi-
ca. A Biblioteca da Poli fica 
no prédio da Administra-
ção e cada departamento 
possui sua própria biblio-
teca com livros específicos 
de sua Engenharia (em 
todo caso, dá pra achar 
tudo na nossa maravilho-
sa Internet) .

• Biênio (Milênio) – Prédio 
onde ocorrem as aulas do 
Ciclo Básico. Também é 
onde estão localizados o 
Grêmio e a Atlética. Diz a 
lenda que Biênio é só um 
nome. Também é onde 

Glossário
está localizada a Minerva, 
a lanchonete do Grêmio, 
e, ao lado dela, a Xerox, 
onde você pode comprar 
resumos feitos pelos alu-
nos (como os icônicos re-
sumos do ex-aluno Arthur 
Salles, que já salvaram 
muitos das DP’s).

• Centro Acadêmico (CA) – 
Entidade representativa 
dos alunos de sua Enge-
nharia. Há 9 centros aca-
dêmicos na Poli: CMR (o 
seu, o meu, o nosso que-
rido e amado centro aca-
dêmico, que é melhor que 
todo o resto), CAM (Mecâ-
nica e Mecatrônica), CEN 
(Naval), CEC (Civil), CAEP 
(Produção), CEE (Elétrica 
e Computação), AEQ (Quí-
mica), CAEA (Ambiental) 
e CAPS (Petróleo; perten-
cente à Poli Santos).

• Ciclo Básico – São as ma-
térias que fazem parte do 
conhecimento fundamen-
tal de engenharia, sendo 
iguais para todos os cur-
sos da Poli (Cálculo, Física, 
Algelin, Mecânica, entre 
outras). Dura, na teoria, 
os dois primeiros anos, 
mas ninguém vai te julgar 
se você ficar mais tempo.

• Circulares – Os circulares 
são ônibus internos da 
USP. Eles percorrem quase 
todos os institutos e vão 
até o metrô Butantã pelo 
P1. Todo estudante da 

USP pode ter acesso 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 provi-
sório. Temos 2 circulares, 
as linhas 8012-10 (Circular 
1) e linha 8022-10 (Circu-
lar 2).

• Cirquinho – Prédio discoi-
de de revolução (parecido 
com um disco voador) lo-
calizado ao lado do Biênio, 
no qual também ocorrem 
aulas do ciclo básico. 

• CMR – Centro Moraes 
Rêgo; é o centro acadê-
mico das Engenharias de 
Materiais, Metalúrgica e 
de Minas da Escola Poli-
técnica da USP. É a sua se-
gunda casa!!!

• Crema – Show de bola; 
massa; bacana.

• Diretório – É uma espécie 
de Conselho formado por 
todos os Centros Acadê-
micos, pelo Grêmio e pela 
Atlética, no qual são discu-
tidas questões de impacto 
em todos os alunos (bem 
como eventos realizados 
por todas essas entidades 
em conjunto).

• EC2 – É a estrutura curri-
cular anterior à EC3.
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• EC3 – É a Estrutura Curri-
cular 3. Há alguns anos, 
a estrutura curricular da 
Poli foi alterada, de modo 
que a disposição das ma-
térias ao longo dos semes-
tres de cada engenharia 
foi mudada.

• Fritar – Anomalia psicoló-
gica gerada nas semanas 
de provas. Costuma ser 
causada pelo longo tempo 
para estudar, a ótima es-
trutura da semana de pro-
vas e por todo o zelo que 
a instituição tem com seus 
alunos.

• Gela Cu – São as mesas 
de concreto do biênio que 
ficam em frente ao CAEP. 
No inverno você entende-
rá esse apelido.

• IntegraPoli – É uma ginca-
na realizada entre todos 
os Centros Acadêmicos, 
cujo objetivo é integrar 
veteranos e bixos.

• Lança-Chamas – Acende 
churrasqueiras e cigarros, 
além de queimar vespei-
ros com rapidez.

• McBiênio (Méqui Biênio) 
– É 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), 
etc. Muitas vezes eles te 
mandarão para a Seção de 
Alunos.

• Mêrere – Interjeição de 
surpresa extrema.

• Minerva – Restaurante do 
Biênio onde você entrará 
no negativo por meio da 
compra de: salgados, café, 
açaí e QUEM SABE UM 
DIA ARRUMEM A MÁQUI-
NA DE CASQUINHAS.

• Nabo – Com o tempo cos-
tuma doer menos.

• Nossa Senhora do Cinco 
Bola – Aguarde! Em bre-
ve ela intercederá na sua 
vida.

• Ordinária – Reunião se-
manal realizada pela ges-
tão do CMR na qual discu-
timos assuntos diversos. 
Todos estão convidados 
para acompanhar quan-
do quiserem! (ainda mais 
agora que não temos mais 
os Gersuntos)

• Pena – O dono do xerox 
do lado do CMR. Ele é 
considerado um patrimô-
nio da humanidade pela 
UNESCMR e conhece mui-
tas histórias do melhor CA 
da poli. Pena não é apeli-
do, é sobrenome do José 
Pena Coto.

• PMI – Departamento das 
Engenharias de Minas e 
de Petróleo.

• PMT – Departamento das 
Engenharias de Materiais 
e Metalúrgica.

• RD’s – São os Represen-
tantes Discentes: aqueles 
que efetivamente repre-
sentam os alunos nos ór-
gãos burocráticos (Órgãos 
Colegiados, CoC, Conse-
lhos, etc.). São as pessoas 
que vocês devem procurar 
em caso de algum proble-
ma de caráter acadêmico 
(problema com matrícu-
las, com algum artigo do 
Estatuto da USP, etc.).

• Sharewood – É o espaço 
que fica na saída da Miner-
va. Ocasionalmente ocor-
rem eventos nesse espaço 
(o nabo de toda semana 
de provas, por exemplo), 
normalmente regados ao 
famoso suco de pão fer-
mentado. Queira ir nos 
esquentas do CMR antes.

• Tejo – Belíssimo fluxo hí-
drico que complementa 
a paisagem do CMR, em 
nenhuma hipótese entre 
nele, não sabemos o real 
efeito que ele pode causar 
em seres humanos, por 
isso repito, em nenhuma 
hipótese entre no Tejo.
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