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Editorial Equipe
Parabéns, Bixarada!!! Se-

jam bem-vindos à Escola Poli-
técnica e, em especial, aos cur-
sos de Engenharia de Minas, 
Metalúrgica e de Materiais!

Esperamos que aproveitem 
bem esses dias iniciais lendo 
essa edição do jornal, que foi 
elaborada especialmente para 
vocês! Talvez esse seja seu pri-
meiro 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 piadas (afi-
nal, esse é o espírito do DOIS 
MARTELOS - manter os alunos 
informados sobre os assuntos 
mais importantes sem perder a 
casualidade). 

O primeiro ano guarda mui-
tas surpresas para todos os 
alunos. As expectativas são al-
tas e os ânimos estão bastante 
agitados. Vivam o momento! 
Mas vamos aproveitar esse ins-
tante para segurar um pouco 
os ânimos: a Poli possui algu-
mas dificuldades. Elas podem 
vir nas matérias, em lidar com 
professores, na mobilidade, 
permanência, etc. Em algum 
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momento você pode encontrar 
alguma dificuldade com a Poli 
e isso é completamente nor-
mal! O importante é saber que 
em nenhum momento vocês 
estarão sós! Muitos dos seus 
veteranos estão aí para ajudar 
e sempre haverá alguém que 
passou pela mesma situação 
que vocês. E muitas vezes um 
colega de classe pode estar 
passando pelos mesmos pro-
blemas, então não se sintam 
mal!

De agora em diante é o seu 
futuro profissional e você estu-
dará com pessoas que estão na 
mesma área de interesse. Não 
percam a oportunidade de fa-
zer um ótimo network e, é cla-
ro, amizades para a vida inteira.

Se tiverem qualquer dúvi-
da, sugestão, curiosidade ou 
simplesmente vontade de ba-
ter um papo, a equipe do Dois 
Martelos e a gestão do Cen-
tro Moraes Rêgo estão a total 
disposição! É só chamar! 

E mais uma vez, parabéns 
pela aprovação e preparem-se 
os melhores anos de suas vidas!
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Politécnicos Explicam: 
O Primeiro Contato com a Poli e o Processo de Transferência

Todos nós, politécnicos, 
passamos pelo processo do 
vestibular. Muito além de uma 
prova, é um ano de cobranças 
e muitas decisões, até que, de 
repente, tudo muda no primei-
ro contato com a sua nova vida 
após sua aprovação. É, portan-
to, um ano intenso, de muitas 
descobertas, novas amizades 
e algumas (inevitáveis) frustra-
ções. 

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 transfe-
rências? “Estou perdido, com 
quem eu posso falar?”, “O que 
devo esperar da Poli?”. 

É claro que esses primei-
ros passos na Poli são únicos 
para cada novo aluno, com o 
seu próprio ritmo e perspecti-
va. Contudo, nós, veteranos e 
escritores do JDM (Jornal Dois 
Martelos), preparamos um pe-
queno guia contado pelos pró-
prios 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, Luíza Sodero, ex-
plica que é muito importante, 
nesse início, encontrar algu-
ma atividade que te ajude a se 
sentir motivado. 

“Logo de primeira”, comen-
tou, “fui metralhada por gru-
pos de extensão, modalidades, 
Grêmio e Atlética; e já de cara 
fiquei perdida com todas as 
possibilidades que me foram 
apresentadas. Acredito que não 
tivesse como errar porque não 
conheço ninguém que tenha se 
arrependido de entrar em qual-
quer um que fosse; até porque 
- na minha opinião - fazer “só” 

a Poli pode ser enlouquece-
dor. Procurei não me afogar 
em compromissos porque 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 
diferentes 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 gosta, é isso que te 
impulsionará nos seus, espero 
que nem tão longos, anos de 
Poli.” 

Assim como Luíza, Júlia 
Sanches, da Engenharia de Mi-
nas, comenta sobre se envolver 
com atividades extracurricu-
lares e sobre sua satisfação 
com o curso, apesar de um iní-
cio conturbado:

 “Passar na Poli acredito que 
tenha sido a maior euforia da 
minha vida. Porém, 2014 tam-
bém foi um ano de adaptações 
muito difíceis, já que estudei mi-
nha vida toda em escola pública 
e morava no interior. Tudo era 
novidade! A cidade, a faculda-
de, as pessoas, o estilo de vida 
dos meus colegas, o curso (por-
que, assim como muita gente, 
eu não tinha passado na minha 
primeira opção...). Pensei em 

desistir muitas vezes, mas deci-
di conhecer melhor a Engenha-
ria de Minas e me envolver com 
projetos além da sala de aula. 
Hoje eu estou indo pro quarto 
ano e sou completamente apai-
xonada por mineração e por 
todos os outros projetos que 
faço na Poli (como a Semana 
de Estudos Mínero-Metalúrgi-
cos (SEMM), a minha Iniciação 
Científica e o Politécnicas (R)
existem). Tenho certeza de que 
o primeiro ano de vocês, bixos, 
será um ano muito conturbado, 
mas cheio de descobertas. Se-
jam muito bem-vindos! Todos 

nós estaremos sempre à dispo-
sição para ajudá-los.”

TRANSFERÊNCIAS:
O QUE DEVO ESPERAR? 
Existem diferentes formas 

de iniciar um curso na Poli, uma 
delas é por transferência ex-
terna. A aluna da Engenharia 
de Minas, Sara Ferrarini, veio 
para a Poli por meio de trans-
ferência do IFSP e contou ao 
JDM um pouco sobre essa mu-
dança: 

“Eu entrei na USP no segun-
do semestre de 2018 através 
do processo de transferência 
externa. Antes, eu cursava En-
genharia de Controle e Au-

Recepção dos Bixos e Bixetes 2019.
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interesse por ambos os cursos. 
Tinha em mente que, se eu não 
conseguisse transferir, eu faria 
meu ‘Módulo Vermelho’ (em 
breve vocês saberão mais so-
bre isso) em Materiais e Meta-
lurgia. A transferência, de certa 
forma, me manteve motivada 
nos estudos durante o primei-
ro ano, em meio a tantas no-
vidades. 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 curso 
maravilhoso e hoje eu até pen-
so em fazer meu Módulo Ver-
melho com ênfase nessa área!”

Isabella Duchêne
Engenharia Metalúrgica
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tomação no IFSP, mas resolvi 
tentar a USP quando eu estava 
no meu segundo ano de facul-
dade. Após duas provas cansa-
tivas, e bem difíceis, acabei sen-
do aprovada em Engenharia de 
Minas, mas com a mentalidade 
de transferir depois para Elétri-
ca. Com o passar do semestre, 
resolvi dar uma chance, já que 
eu sequer sabia o que era a en-
genharia em que entrei. Fui co-
nhecendo aos poucos, conver-
sando com gente que amava o 
curso, fazendo matérias especí-
ficas, indo em visitas técnicas, 
assistindo palestras... até que 
eu abri meus olhos: era isso que 
eu queria pro meu futuro. Hoje 
eu não me arrependo da minha 
escolha, e me orgulho da jorna-
da que eu levei até chegar aqui. 
É aquela chance que a gente 

não pode deixar passar, e que 
eu não deixei”.

Além da transferência exter-
na, é possível mudar de curso 
dentro da escola Politécnica. 
Foi o que fez a aluna Renata 
Russo, hoje cursando Engenha-
ria Metalúrgica.

“Desde o segundo colegial”, 
Renata explicou, “eu queria ter 
certeza do que eu queria fazer. 
Então eu fui muito atrás de in-
formações sobre os cursos. En-
tre outros fatores, por gostar 
muito de química, eu escolhi 
Engenharia de Materiais/Me-
talurgia e me interessei pela 
Engenharia de Minas também, 
mas decidi que seria minha se-
gunda opção. Quando passei 
na Poli, entrei em Engenharia 
de Minas, e fiquei muito satis-
feita, uma vez que tinha grande 

Iniciação Científica
Desvendando as principais dúvidas sobre a Iniciação Científica, 

uma das grandes novidades da vida universitária
O que é?

Um projeto de Iniciação 
Científica (IC) nada mais é do 
que um estágio no ramo aca-
dêmico. Assim, o estudante 
tem a possibilidade de acom-
panhar e participar ativamente 
de pesquisas em diversas áreas 
que não se restringem obriga-
toriamente ao seu curso.

Qual é o objetivo?
A iniciação científica, como o 

próprio nome já diz, tem como 
finalidade a introdução do alu-
no na carreira relacionada à 
produção de conhecimento. 
Dessa forma, trata-se de uma 
oportunidade de conhecer me-
lhor esse ramo pouco visado e 
de ganhar experiência no de-
senvolvimento de pesquisas 
em nível superior, visto que se 
trata de um relevante tópico no 
currículo. 

 Por isso, é importante 
ressaltar que não existe só “es-
tudar e fazer prova” dentro de 
uma faculdade! Projetos extra-

curriculares são cruciais no de-
senvolvimento do aluno e toda 
experiência obtida terá seu pa-
pel na transição para o merca-
do de trabalho. 

É remunerado? 
Os programas de IC reali-

zados em instituições públicas 
contam com o apoio de agên-
cias financiadoras. Consequen-
temente, alunos e professores 
recebem uma “bolsa-pesqui-
sa”. 

No entanto, os alunos tam-
bém podem correr atrás de IC’s 
não remuneradas. É uma óti-
ma alternativa para aqueles que 
não possuem notas tão boas, 
têm interesse 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 instituto da USP (des-

de de que haja oferecimento).
Quando procurar? E qual é a 

duração?
As IC’s costumam ter dura-

ção de um ano e recomenda-se 
que sejam realizadas no 2º ou 
3º semestre da graduação (de-
vido 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 escolhi-
do para se informar a respeito 
dos projetos em oferecimento. 
A partir dos currículos dos alu-
nos dentro da faculdade, cabe a 
eles o processo de seleção.

Luca Becari
Ex-aluno de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais

Natália Guedes
Engenharia de Materiais
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Acontece no CMR
O que é um Centro Acadêmico? O que é o CMR?

O Centro Moraes Rêgo 
(CMR) é o centro acadêmico 
(CA) da Engenharia de Mate-
riais e Metalurgia (PMT) e da 
Engenharia de Minas (PMI, com 
exceção da Engenharia de Pe-
tróleo que possui o seu próprio 
centro acadêmico) e o maior 
representante dos alunos des-
ses cursos diante de seus de-
partamentos. 

Fundado em 1944, o CMR é 
um dos CA's mais antigos da 
USP e o mais antigo da Poli. 
Seu nome é uma homenagem 
ao criador do curso, em 1944, 
de Engenharia de Minas e Me-
talúrgica (na época era um cur-
so só) Luiz Flôres de Moraes 
Rêgo. 

É o centro acadêmico, por 
exemplo, que mantém conta-
to e repassa as informações 
dos representantes discentes 
(temos um texto apenas sobre 
isso nesta edição!) que partici-
pam de reuniões com os chefes 
de departamento, os coorde-
nadores de curso e muito ou-
tros professores, para tratar de 
questões que remetem ao futu-
ro do ensino nos departamen-
tos e o andamento dos cursos, 
sempre procurando levar a 
opinião e a necessidade dos 
alunos. 

Além de realizar a sua fun-
ção intrínseca como CA, rela-
tiva à parte acadêmica, o CMR 
também possui uma estrutura 
perfeita para quem quer fugir 
um pouco da rotina e precisa 
de um descanso, tanto físico 
quanto mental, em meio às au-
las: temos mesa de sinuca, TV, 
vídeo game, sofás, violão, gela-
deira para guardar marmitas e 
microondas para esquentá-las, 
além de um espaço perfeito 
para pequenos eventos ao lon-

go do ano visando integração 
dos nossos alunos! 

Tudo que temos no CMR, e 
todas as atividades que realiza-
mos, é mantido pelos próprios 
estudantes e os recursos são 
arrecadados através de vendas 
de itens, como batas, sambas, 
moletons, salgados, doces e re-
frigerantes, além da organiza-
ção de eventos gastronômicos, 
como churrascos, "hamburga-
das" e "dogadas"!

Organizamos também a 
Semana de Estudos Mínero-
-Metalúrgicos e de Materiais 
(SEMM), festas como a D4 e a 
PoliOdonto e temos muitos ou-
tros projetos que serão explica-
dos mais para frente aqui nessa 
edição (e que são feitos com 
muita dedicação!).

Participar de um centro 
acadêmico é uma experiência 
única, e é um grande aprendi-
zado, tanto na questão social - 
certamente você fará grandes 
amizades e irá aprender a lidar 
com opiniões diferentes das 
suas e participar de discussões 
interessantes sobre elas - quan-
to na parte pessoal - aprenden-
do a gerir melhor seu tempo, 
a explorar sua criatividade e a 
tomar iniciativa - e com certe-
za será uma grande chance de 
perder o medo de tentar coisas 
novas! Isso, inclusive, se aplica 
a todos que quiserem partici-
par, seja em um projeto ou em 
todos os projetos, ou então su-
gerindo algo que ninguém te-
nha tentado fazer ainda. Queira 
você entrar na gestão ou não, 
será sempre muito bem-vindx 
para ajudar em qualquer coisa 
que desejar! 

Falando em gestão, essas 
são pessoas escolhidas todo 
ano através de uma eleição e 

são os grandes responsáveis 
por tocar os projetos do CMR 
ao longo do ano! São também 

as pessoas com as quais você 
pode contar para te ajudarem 
em qualquer situação de dú-
vida e a quem vocês podem 
procurar para conversar sobre 
qualquer interesse em relação 
ao que é realizado no nosso 
centrinho. Caso você queira fa-
zer parte dela, é muito impor-
tante que você esteja envolvi-
do no dia-a-dia do CMR, para 
acompanhar o funcionamento 
e a tomada de decisões.

Acima de tudo, o CMR é um 
espaço onde você terá a opor-
tunidade de conhecer muitas 
pessoas incríveis e possivel-
mente criar os laços mais im-
portantes da sua vida. É um 
local que vai te possibilitar 
conversar com algum veterano 
formado há 5 anos e que vai te 
contar mais sobre o mercado 
de trabalho. Ou então conver-
sar com uma pessoa do seu ano 
que você não fazia ideia que es-
tudava com você e que vai aca-
bar criando laços muito fortes! 

Não é a toa que esse CA é 
amado por tanta gente. Se dê 
a chance de conhecer ele mais 
a fundo!

Camila Diniz
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais
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Gestão do CMR (2019)
Presidenta

Camila Diniz (Cami)

O VP é o maior indie e de-
fensor do filtro vermelho do 
CMR. Sempre está lendo um 
livro de alguém que você não 
consegue pronunciar o nome e 
geralmente faz isso na Praça do 
Relógio. Suas conversas são tão 
profundas que você pode achar 
que está falando com Nietzs-
che.

A CEO do CMR, a @cami_di-
niz, é a melhor blogueira e a 
mais nova motorizada da Amé-
rica Latina. Se você ouvir uma 
risada alta e incessante, ou tal-
vez um assunto sobre as falhas 
do Boeing 737 Max, pode ter 
certeza que ela está por aí. O 
tamanho do seu coração é dire-
tamente proporcional à quanti-
dade de charizards que ela fila.

Tesoureira
Beatriz Nassif (Bia)

Se a gente deixasse, nossa 
CFO cobraria até pra sentar no 
sofá do CMR. Quando você vir 
um moça enrolando seus cabe-
los com o dedo, é melhor não 
pagar o suco de pão fiado, se-
não ela vai te dar uma carcada 
MALIGNA. Boatos dizem que a 
melhor forma de conquistar a 
amizade da Bia é oferecendo 
um tabas para ela.

Tesoureiro
Danilo Cho (Cho)

Saindo diretamente da Co-
reia do Norte, o nosso CFO 
consegue se meter nos rolês 
mais aleatórios possíveis e, de 
alguma forma, vai sempre parar 
na Augusta numa quarta-feira 
que ninguém botava fé. É uma 
pessoa carinhosa e que nunca 
recusa uma boa conversa nos 
bancos do CMR.

Vice-Presidenta
Mariana Soares (Mari)

A Mari é a pessoa mais fofa 
da gestão esse ano, mas tam-
bém é a última pessoa de quem 
você quer levar bronca (experi-
mente um dia ver ela meter o 
louco em algo). A nossa VP é a 
melhor quando se trata de as-
suntos acadêmicos e está sem-
pre disposta a ajudar qualquer 
um que precise.

Secretário
André Rosin (Pestana)

Sinopse: Um jovem capixaba 
se aventura em São Paulo para 
ser o novo CMO de um CA. 
Mesmo não conseguindo ser 
feio por pelo menos um dia, ele 
terá várias aventuras com seus 
amigos para conseguir dormir 
em todos os lugares possíveis!

Gênero: Slice of Life, Moe, 
Kawaii.

Vice-Presidente
Gustavo Machado (Sorocaba)
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O Caio é aquela pessoa com 
o sorriso mais cute do CMR e 
é aquele que consegue falar a 
qualquer momento com qual-
quer um. Você sempre vai ver 
ele resolvendo alguma coisa re-
lacionada à sua Iniciação Cien-
tífica (IC para os mais íntimos) 
ou iniciando alguma discussão 
super aleatória nas tardes no 
Rêgo.

Diretor Acadêmico (PMT)
Caio Bertti

Diretor Acadêmico (PMT)
João Fardin (Jordan)

O Jordan é o maior atleta de 
rugby do Centro Moraes Rêgo 
e também o cara mais bolado 
que você vai encontrar por aqui. 
Sempre comendo sua marmiti-
nha pré-treino, ele não perde 
uma chance quando o assunto 
é zuar alguém.

Diretor Acadêmico (PMI)
João Pedro (Sprite)

Diretor de Patrimônio
Guilherme Proença (Jorel)

Diretor de Patrimônio
João Lucas (John)

O Sprite foi a nossa melhor 
surpresa do fim de 2019! O 
nosso diretor acadêmico é um 
grande fã de esportes e inclu-
sive está no time de handebol 
da Poli. Esse homem não brin-
ca em serviço e pode contar 
com ele para conversar sobre 
qualquer assunto ou para pedir 
qualquer tipo de ajuda!

O maior fisiculturista do 
CMR. Sempre falando alguma 
coisa que vai fazer você repen-
sar sua amizade com ele, adora 
passar uma vergonha e ta on-
line para qualquer tipo de rolê 
que você chame, principalmen-
te os da Liga.

O John é o cara mais gente 
boa do CMR. Depois de fazer 
uma breve aparição em Família 
do Futuro (fala sério, ele parece 
muito o Wilbur), ele foi para a 
Poli, onde agora se divide em 
estudar para as provas, cuidar 
do CMR e resenhar por aí.

Diretor de Patrimônio
Pedro Martins (Pedroca)

O Pedroca, ou Pedrugs 
como é conhecido nas ruas, 
veio para a Poli na metade de 
2018 e desde então se apro-
ximou cada vez mais do CMR. 
Um grande apreciador de roles 
USP, pode contar com ele para 
qualquer evento que inclua 
ECA ou FAU no nome. Também 
é o eletricista particular do 
nosso centrinho.
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Caso tenham al-
guma dúvida sobre 
a Poli, o CMR, a vida 
acadêmica ou qual-
quer assunto, podem 
vir falar conosco! To-
dos nós estamos à dis-
posição para ajudar. 

Se vocês não qui-
serem tirar dúvidas, 
conversem conosco 
mesmo assim! Antes 
de mais nada somos 
amigos e queremos 
conhecer vocês e au-
mentar ainda mais 
essa família!

Além disso, podem 
contar com a ajuda de 
veteranos, que assim 
como a gestão, co-
nhecem bem a Poli e 
podem ajudá-los!

E LEMBREM-SE!

Diretamente de Manaus, o 
Beleza é aquele cara que de-
mora 1 minuto para entender 
a piada e dá risada depois de 
todo mundo - o que só deixa 
tudo muito mais engraçado. 
Alguns boatos que surgiram é 
que agora, aparentemente, um 
outro apelido seu é bilau.

Diretor Social
Marcos Beleza (Beleza)

Diretora Social/Comunicaçao
Isabela Sordi (Isa)

A Isa é uma pessoa extrema-
mente comunicativa e sensível. 
Não importa o que você esti-
ver sentindo, ela vai conseguir 
te deixar melhor com apenas 1 
minuto de conversa. Além dis-
so, é a dona de uma das melho-
res vozes da Poli toda!

Um grande entusiasta da 
"batalha de salmos da Bíblia", 
o Coroinha já iniciou sua histó-
ria no CMR de forma marcante. 
Adora imitar as diferentes figu-
ras do nosso centrinho ("boto 
fé" e "CâmilA" são a prova) e é 
uma pessoa muita solícita!

Diretor de Comunicação
João Aprile (Coroinha)

Diretora de Eventos
Nicolle Paust

Diretor de Eventos
Pedro Ferraz (Cabelo)

Uma grande hipocondríaca 
- pergunte a ela como está sua 
tuberculose - e apreciadora de 
vinhos tintos do Centro Moraes 
Rêgo. A Nicolle é a pessoa que 
topa te acompanhar em todas 
as aventuras, seja indo em um 
role ou para tomar um cappuc-
cino com você no Pedrão da 
mecânica.

O cabelo é da mooca meu 
e uma das pessoas mais ani-
madas do CMR! Não perca a 
chance de pedir para ele expli-
car como o apelido dele aca-
bou surgindo e peça fotos para 
comprovar. Está sempre online 
para jogar uma sinuquinha.
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IntegraPoli: A gincana que para a Escola Politécnica
IN.TE.GRA.PO.LI s.m. Deno-

mina-se IntegraPoli uma gin-
cana realizada entre os Centros 
Acadêmicos (no nosso caso, 
o CMR) da Poli com o intuito 
principal de integrar (como o 
próprio nome diz) os bixos e as 
bixetes à faculdade e ao Centro 
Acadêmico. Sua duração varia 
de ano para ano. Esse ano será 
do dia 01/03 até o dia 21/03, 
sim pessoal é uma loucura. 

Mas quem organiza o Inte-
gra? 

O Integra é construído por 
uma Comissão Organizadora 
(famosa C.O. de merda), que 
é constituída por membros de 
Centros Acadêmicos (CAs) com 
certa vivência de Integra, além 
de dois membros do Grêmio 
Politécnico. 

Geralmente a CO se conhe-
ce de Poli acham bacana a ideia 
de organizarem um IntegraPoli 
chegam nos CAs e falam “Pes-
soal, ano que vem seremos a 
CO, beleza?” “Beleza!” (não me 
lembro agora de relatos de ter 
mais de uma chapa para a CO e 
rolar uma votação).

E como exatamente se dá 
início ao Integra?

Bem, o Integra em teoria já 
começou, pois nos foi atare-
fado realizar uma lista social. 
Essa lista tem o intuído de aju-
dar o próximo,então realizá-la 
é de extrema importância, não 
apenas para a gente, mas para 
todas as pessoas que precisam 
desse tipo de auxílio. 

No dia 01/03 sai uma lis-
ta, com inúmeras atividades 
a serem realizadas, como por 
exemplo: Reproduzir videocli-
pes famosos (Shake it Bololo, All 
About The Bass, Survivor, Total 
Eclipse of the Heart), a gestão 
se fantasiar das coisas mais 
loucas (já rolou Goku, Etevaldo, 
Pennywise, Trump, Daenerys, 
Equipe Rocket, Megatron), bi-
xos e bixetes se fantasiando 
(já rolou Hobbits, South Park, 
Montanha Russa, personagens 

de Toy Story ,X-Men). Em 2015 
teve o maior número de copos 
de jogos diferentes da Copa. 
Em 2018 fizemos uma janga-
da funcional de garrafa pet. 
Temos uma pedra com os 10 
mandamentos do CMR, que a 
gente fez. Fizemos uma carica-
tura de um dos nossos masco-
tes, Asterix, no estilo turma da 
Mônica e o Mauricio de Souza 
assinou. Já fizemos uma mesa 
de Beer Pong do CMR. Além de 
itens enigmatizados que deve-
mos solucionar para conseguir 
ir atrás do que ele pede. Bem, 
tem muitas outras coisas e inú-
meras histórias que vamos con-
tar para vocês sobre a melhor 
época da Poli. 

Por sinal, não deixem de co-
lar no CMR no dia 01/03 (do-
mingo) às 16h para ver de pri-
meira mão a lista desse ano. 

Mas o Integra é só isso? 
Nãaaao, jamais! Além da lis-

ta, temos o teatro, a dança, as 
provas surpresas, as provas etí-
licas e a melhor parte de tudo 
isso O CAÇA. 

O teatro é basicamente uma 
apresentação de teatro, com 
um tema pré definido, que deve 
ser elaborada pelo CA e assim 
apresentada em um determina-
do dia também pré estabeleci-
do. Em 2018, o tema do teatro 
era "Um minuto para o fim do 
mundo". Nosso presidente da 
época, o icônico Dinei, fez uma 
tatuagem previamente escrito 
“MUND”, daí, durante o teatro, 
ele fez o “O” que faltava em um 
minuto (não sei vocês, mas eu 
achei genial). Já ano passado 
o tema foi TV polidimensional 
(pegada meio Rick and Morty).

A dança, que temos o pra-
zer e a honra de dizer que so-
mos muito bons e campeões 
de 2018, baseia-se numa core-
ografia feita em cima de uma 
tema prévio (já rolou divas da 
música, trilha sonora de filmes, 
cheerleaders). Então se você 
curte dançar ou mesmo está 

disposto ou disposta a apren-
der, não deixe de falar com nos-
sa querida Sherida, que manda 
muito nessa parada. 

Provas surpresas já rolaram 
inúmeras como: paintball (no 
meio da Poli), escalada, tira ao 
alvo com arco e flecha, pimbo-
lim humano, futebol dentro de 
uma bolha e muitas outras coi-
sas que a galera real não ima-
gina e é muito daora. O CMR 
geralmente manda bem nessas 
provas surpresas, porque ,em 
geral, temos um parafuso a me-
nos.  

Provas etílicas nada mais 
são do que provas que a ga-
lera precisa beber, então tem 
Song Shot, para a galera que 
ama e manja tudo de música e 
também é boa de copo, tem a 
prova de virar uma garrafa de 
600 mL de suco da pão o mais 
rápido possível (tem gente que 
já fez em 8 segundos), prova de 
resistência de suco de pão, que 
é quem aguenta beber mais la-
tinhas sem desistir ou gorfar o 
que foi ingerido (no masculino 
já chegou a 19 latinhas de 365 
mL se não me engano e no fe-
minino 13 latinhas). Lembrando 
que essas provas só faz quem 
quer e se sentir à vontade a fa-
zer, aqui ninguém é obrigado a 
fazer nada. 

Então é isso galera, isso é 
um pouco do IntegraPoli, cla-
ramente tem muuuito mais coi-
sas, mas só quis apresentar um 
pouco do que é essa loucura. 

Tá, mas e o caça? rs rs rs 
(depois explico o porquê dos 
risos)

Bem, o caça nada mais é que 
uma caçada ao tesouro dentro 
da USP. Começamos com pistas 
iniciais que levam a gente para 
algum lugar da USP, chegando 
lá encontramos outra pista, que 
nos levará a outro lugar e assim 
até chegar ao tesouro. 

O caça dura em média de 4 
a 5 dias, ininterruptos, ou seja, 
a galera vira noite na faculdade, 



JDM Fevereiro de 2020

livros da Fuvest (aqueles das 
leituras obrigatórias), apostilas 
e material didático de cursinho 
(conteúdos gerais), roupas e 
sapatos em bom estado. Além 
disso, também estará sendo re-
alizado um mutirão de alimen-
tação de pessoas em situação 
de rua, com data e local ainda a 
serem definidos. Doação de ca-
belo para instituições e cadas-
tramento para se tornar um do-
ador de medula óssea também 
são itens que faremos.

Para ajudar com a arrecada-
ção, basta trazer algum destes 
e deixar com alguém da gestão. 
Com relação aos outros itens, 
fale conosco e te direcionare-
mos com relação a melhor for-
ma de ajudar.

Isabela Sordi
Engenharia Elétrica

tempo vocês pegam as manhas 
e o legal mesmo é sair para 
procurar as pistas na USP. Sério 
achar uma pista é uma sensa-
ção muito boa. E ganhar o Caça 
é animal, ainda mais porque o 
tesouro nada mais é que uma 
caralhada de bebida que dá e 
sobra para todos que participa-
rem.

Bem, desculpem o texto 
grande e espero que partici-
pem e aproveitem muito o In-
tegra e o Caça. VAMOS COM 
TUDO CMR!!!!!

OBS: O “Tá, mas e o caça?” 
é porque o CAM (CA da Me-
cânica e Mecatrônica) venceu 
o IntegraPoli em 2018. Porém 
vencemos eles na final do Caça. 
Então gostamos de brincar com 
a galera de lá com isso.

Caio Nogueira
Engenharia Metalúrgica

9

Lista Social do IntegraPoli

não toma banho, é pauleira. E 
vocês devem estar se pergun-
tando “Mas por que raios eu me 
sujeitaria à isso?”. E a resposta 
é simples: É A MELHOR PARTE 
DO INTEGRA PARA PELO ME-
NOS 70% DAS PESSOAS QUE 
PARTICIPAM. 

Adrenalina, felicidade, sono, 
ansiedade, tristeza (espero mui-
to que não e já explico o por 
quê), raiva, alívio. É uma mistu-
ra de sentimentos sem fim que 
faz geral participar o tanto que 
pode. 

Mas então, o caça é entre os 
CAs, então sigilo total do que 
acontece no CMR, é uma dispu-
ta, uma corrida, pois por vezes 
dois CAs acabam com pistas 
que levam a uma única pista e 
quem achar primeiro tira o ou-
tro da brincadeira (parte triste 
que eu mencionei acima). Então 
precisamos ser o mais rápidos e 
eficientes possível.

 Em 2018 tivemos recorde 
de bixos e bixetes participan-

do do Caça e esse foi um dos, 
senão o principal, motivo de 
termos GANHADO. Ano passa-
do colaram bastante bixos tam-
bém e ficamos em segundo. Ou 
seja, a base vem forte demais. 
Sim pessoal, a gente ganhou 
e aquele foi um dos melhores 
dias da minha vida. Então não 
deixem de participar. 

Só para vocês terem uma 
ideia, isso é uma pista (bem 
ruim, porque eu acabei de fazer 
rs): 

" A Cicatriz do inglês está 
sem linha. "

Bem, a lógica seria Cicatriz 
em inglês é Scar (foco na letra 
maiúscula). Scar é um dos leões 
de o Rei Leão. Leão é o mascote 
da ECA (Escola de Comunicação 
e Arte). E o que geralmente está 
sem linha? O telefone. Então a 
pista (que é um papelzinho) 
nova, estaria em um telefone 
público (famoso orelhão) na 
ECA.

Parece difícil, mas com o 

Além de toda a diversão e 
brincadeiras que envolvem o 
IntegraPoli, uma parte muito 
importante disso tudo é a Lista 
Social. Com itens como campa-
nhas de arrecadações, mutirões 
de alimentação e intervenções 
sociais na Poli, a lista desse 
ano vem com a proposta de 
nos lembrar constantemente 
o nosso papel em uma socie-
dade que está em constante 
evolução, mas que não é justa e 
igualitária com todos. Comuni-
dades ao nosso redor precisam 
da nossa constante atenção e 
constantemente nos esquece-
mos ou não ajudamos. Além de 
bons profissionais, a faculdade 
tem um grande papel na for-
mação de bons cidadãos e esta 
parte do Integra vai muito além 
de meros pontos e serve para 
nos lembrar justamente disso.

Como funciona a lista social: 
nos é divulgado alguns itens, 

assim como a lista normal, mas 
com o objetivo de ajudar algu-
ma instituição ou comunidade. 
A partir desses itens, os CAs 
se organizam para, na medida 
do possível, conseguir cumprir 
bem toda a lista. Vale lembrar 
que em itens como campanhas 
de arrecadação, o impacto e a 
abrangência podem valer mais 
do que grande quantidade ou 
volume de coisas arrecadas. 
Também existem itens como in-
tervenções para alguma causa 
previamenate listada. Doação 
de órgãos, LGBTfobia, gordofo-
bia, consumo consciente de ál-
cool e saúde mental são apenas 
algumas delas. Essas interven-
ções devem ser feitas tanto pe-
los prédios da Poli quanto onli-
ne, em nossas mídias sociais.

Nesta edição, o CMR está 
focando na arrecadação de al-
guns tópicos: alimentos não 
perecíveis (exceto sal e açúcar), 
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• Jornal Dois Martelos
Criado décadas atrás, na época 
da fundação do CMR (1944), o 
Dois Martelos foi revivido pelo 
Centro Acadêmico em 2016. 
Busca promover o contato dos 
alunos com os departamentos 
e com questões acadêmicas, 
além de oferecer matérias não 
relacionadas com as nossas En-
genharias para mostrar os de-
mais interesses dos politécni-
cos. Atualmente, nosso Jornal 
se divide em grandes seções 
como: acadêmico, cultura, coti-
diano do CMR, política, etc.
• Fujas de PMT/PMI
Visando ajudar nossos alu-
nos nas matérias específicas 
de nossas engenharias, o CMR 
realiza Fujas, semelhantes aos 
Fujas do Nabo elaborados pelo 
Grêmio, que consistem em uma 
ou mais aulas nas vésperas das 
semanas de provas. São aulas 
oferecidas por veteranos com 
o objetivo de passar, de forma 
resumida, os principais tópicos 
que serão cobrados nas pro-
vas e, às vezes, realizar alguns 
exercícios. Além disso, o CMR 
possui o projeto para esse ano 
de começar a gravar videoaulas 
com conteúdos que também 
auxiliem os alunos nas semanas 
de provas.
• CMR Vai à Escola
Visando aumentar o conheci-
mento dos alunos do Ensino 
Médio sobre nossas engenha-
rias, o CMR iniciou, em 2016, 
a ida às escolas, tanto da rede 
pública, quanto da privada. A 

intenção é apresentar nossas 
engenharias aos alunos: o cur-
so, mercado de trabalho, op-
ções de emprego e o que o 
profissional dessa área pode fa-
zer. Além disso, falamos sobre a 
Poli em geral e sobre as formas 
de ingresso na USP.
• Regando Sonhos
O "Regando Sonhos" é o princi-
pal projeto social do CMR. Or-
ganizamos eventos como "Dia 
das crianças" e "Natal Solidá-
rio" com as crianças que fazem 
capoeira no espaço anexo ao 
nosso. Trazemos comidas (sal-
gados, refrigerantes, sucos e 
doces), alugamos brinquedos 
infláveis e no ano passado tive-
mos até mesmo apresentações 
de mágica e de química! A sen-
sação de ver as crianças se di-
vertindo com um baita sorrisão 
no rosto é indescritível!
• D4
É a maior festa da USP atual-
mente! Realizada com mais três 
CA's da Poli (AEQ, CEN e CEE), 
a D4 ocorre tradicionalmente 
no primeiro semestre e sempre 
conta com as melhores atrações 
de funk do momento. Além dis-
so, possui o grande diferencial 
de ter um preço de ingresso 
mais barato em relação às ou-
tras festas de mesmo nível!
• PoliOdonto
É a festa ideal pra quem ama 
as tendas de jogos como Inte-
rUSP e Tusca! São 12 horas de 
funk, samba, pagode e muito 
mais! Tudo isso acompanhando 

o pôr do Sol em uma tarde ma-
ravilhosa. Organizamos a Po-
liOdonto com mais 4 entidades: 
CAEP, CEC, CAM e a Atlética da 
Odonto. É MUITA integração!
• JoSe (Jogos Sedentários do 
CMR)
Um evento organizado pelas 
bixetes e bixos! É uma tarde no 
CMR repleta de campeonatos 
de diversos jogos, como: sinu-
ca, xadrez, mario kart, truco e 
muito mais! Diversão e compe-
titividade garantidas! 
• Natal Solidário
Esse Natal Solidário é orga-
nizado em parceria com o Di-
retório Acadêmico da Poli. O 
evento consiste na arrecadação 
de brinquedos para crianças 
carentes e a realização de um 
evento com elas. Os alunos têm 
a oportunidade de brincar com 
as crianças e realizar a entre-
ga dos presentes, com direito 
a presença até do Papai Noel! 
O evento principal é realizado, 
como dito anteriormente, em 
parceria com diversas outras 
entidades da Poli, mas, como 
citado no projeto "Regando os 
Sonhos", o CMR faz uma pe-
quena extensão desse projeto 
com as crianças da capoeira.

Isabela Vasconcellos
Engenheira Metalúrgica

Camila Diniz
Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais

Principais Projetos do CMR

Principal evento acadêmico do 
CMR. A SEMM chega  à 56ª edição 
em 2020.

SEMM: A semana acadêmica das engenharias de
minas, materiais e metalurgia

A Semana de Estudos Mí-
nero-Metalúrgicos e de Ma-
teriais (mais conhecida como 
SEMM) é um dos projetos mais 
importantes do CMR e aconte-
ce todos os anos com o objetivo 
de aproximar alunos e empre-

sas do setor mínero-metalúrgi-
co e de materiais. Além disso, 
na SEMM é  possível aprofundar 
e adquirir conhecimentos com-
plementares aos adquiridos no 
dia a dia da universidade.

10
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Durante a semana ocor-
rem palestras, minicursos, 
workshops, visitas técnicas, 
rodas de conversa, mesas re-
dondas e diversas atividades. É 
uma semana inteirinha voltada 
à vida acadêmica e profissional 
dos alunos, e por isso muitas 
aulas do PMI e PMT são sus-
pensas. Todas as atividades são 
gratuitas e ocorrem nas depen-
dências da Escola Politécnica e/
ou das empresas participantes.

Tendo como principal pro-
posta a aproximação dos es-
tudantes com o mercado de 
trabalho, a SEMM busca trazer 

Além de grandes laborató-
rios, professores renomados e 
uma ótima infraestrutura, a Poli 
tem inúmeros grupos de exten-
são que vão desde equipes de 
robótica, aerodesign, inteligên-
cia artificial, passando por em-
presas juniores e chegando em 
grupos de dança, canto e teatro.  
Vocês perceberam um pouco 
disso quando foram bombar-
deados por mensagens de vá-
rios deles assim que a FUVEST 
divulgou as listas de chamada. 
Mas calma! Fazer algo que não 
seja “só” a Poli é importante 
não só pra sua área acadêmica 
e profissional, como também 
pra relaxar e ter uma forma de 
lazer dentro da própria faculda-
de, tendo em vista que algumas 
horas ela vai ser bem pesada. 
Então vamos juntos pensar em 
qual extensão você se encaixa!

Pra começar, você sabia que 
o USP Mining Team é o úni-
co grupo de extensão aqui da 
nossa área? Com a missão de 
divulgar a mineração dentro e 
fora da USP, são eles que com-
petem nos Jogos Minerários e 
nos International Mining Ga-

mes. Então, se você se interessa 
pela área da mineração, é uma 
boa escolha começar por eles!  

Grupos como o Thunde-
Ratz, a Equipe Poli de Baja, 
o Projeto Júpiter e o Keep 
Flying são alguns dos membros 
do GEAR Poli, que une equipes 
automotivas, aeroespaciais, de 
aerodesign, arquitetura naval e 
robótica da Poli. O ThundeRatz, 
por exemplo, desenvolve meca-
nismos robóticos que compe-
tem com outros robôs em solo 
nacional e até mesmo interna-
cional!

Se você quer entender 
como funciona uma empresa, a 
área de consultoria ou o mer-
cado financeiro, grupos como a 
Poli Júnior, o Poli Consulting 
Club e o Poli Finance, respecti-
vamente, são os indicados para 
cada caso.  Trabalhando com 
núcleos, a Poli Júnior recebe 
alunos interessados nas áreas 
de engenharia mecânica e ele-
trônica, química, civil e produ-
ção, além do seu núcleo de tec-
nologia.  O Poli Consulting Club 
sempre proporciona cursos e 
palestras relativas ao mercado 

de consultoria e o Poli Finance, 
relativas ao mercado financeiro.

Por fim, se você é uma pes-
soa que ama movimentos ar-
tísticos e suas representações, 
grupos como o Acappolli, 
o Grupo de Teatro da Poli 
(GTP) e o Poli Dance reúnem 
alunos de todos os tipos, desde 
grandes cantores, atores e dan-
çarinos, até mesmo apenas en-
tusiastas da arte. Eles possuem 
equipes para competições ou 
não, e seus ensaios acontecem 
na salinha do GTP, localizada 
no corredor entre a Minerva e 
a entrada do prédio do Biênio.

Vale dizer que aqui não fo-
ram citados todos os grupos 
de extensão existentes na Poli, 
mas isso não diminui a impor-
tância e nem qualidade destes. 
Se você se interessou em al-
gum que falamos aqui, ou até 
mesmo em outro, não deixe de 
pesquisar mais sobre! Os pro-
cessos de seleção e inscrições 
acontecem todo início de se-
mestre. Não fique de fora!

Isabela Sordi
Engenharia Elétrica

o que é de interesse para os 
alunos e que, em muitas ve-
zes, não é visto em sala de aula. 
Com uma programação repleta 
de atividades que abrangem 
os mais distintos interesses, a 
semana acadêmica possibilita 
momentos únicos de aprendi-
zagem, ao mesmo tempo que 
proporciona interações com 
profissionais já consolidados 
e dicas valiosas para a carreira 
profissional. 

A SEMM  já completou 55 
edições e esse ano está se pre-
parando para a 56ª. Para tornar 
tudo isso possível, a semana é 

organizada por estudantes com 
vontade de contribuir com esse 
evento e que trabalham o ano 
inteiro para vê-lo acontecer. A 
SEMM é feita exclusivamente 
por alunos para os alunos!  To-
dos os interessados são mais 
que convidados a fazer parte da 
organização e as reuniões aber-
tas já começam a ser realizadas 
logo após a primeira semana 
de provas deste semestre. 

Mariana Soares
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais

Extensões e Grupos
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Representação Discente na Poli
Um representante discen-

te, mais comumente chamado 
de RD, possui o papel de re-
presentar os alunos nas diver-
sas instâncias de deliberação 
dentro da Escola Politécnica e 
dentro da USP como um todo, 
sendo importante frisar que 
seu voto possui o mesmo peso 
que o voto de qualquer outro 
membro presente na reunião. 
O RD é sempre um aluno de 
graduação, ou de pós-gradu-
ação (dependendo do órgão 
deliberativo), eleito através de 
uma votação online realizada 
ao término de cada ano, na 
qual qualquer estudante da Poli 
(para órgãos da Escola Politéc-
nica) ou da USP (para órgãos 
mais amplos) pode participar.

Algumas dúvidas muito co-
muns, tanto para os ingressan-
tes, quanto para os veteranos, 
são: "Quantos órgãos delibera-
tivos existem?", "O que delibera 
cada órgão?" ou ainda "Quan-
tos RD's existem em cada ór-
gão deliberativo?". Pensando 
nisso preparamos para vocês 
algumas explicações sobre os 
órgãos de maior importância 
para os alunos da Poli!

Conselho Universitário (CO):
 Trata-se da maior instância de 
deliberação da USP. É presidido 
pelo reitor e se reúne a cada 90 
dias, aproximadamente. Possui 

quatro comissões que anali-
sam as pautas antes de serem 
encaminhadas para a votação: 
Comissão de Orçamento e Pa-
trimônio, Comissão de Ativida-
des Acadêmicas, Comissão de 
Legislação e Recursos e Comis-
são de Ética. É composto pelo 
reitor, vice-reitor, pró-reitores, 
diretor de cada unidade, um 
representante de cada congre-
gação da USP, o controlador 
geral da USP e os representan-
tes das categorias. A categoria 
discente de graduação tem 10 
representantes e a de pós-gra-
duação tem 5 representantes. 

Conselhos Centrais: 
São as instâncias máximas 

de encaminhamento para o 
CO. Existe um para cada uma 
das quatro pró-reitorias da 
USP, sendo eles: Conselho de 
Graduação (CoG), Conselho de 
Cultura e Extensão Universitária 
(CoCEx), Conselho de Pós-Gra-
duação (CoPGr) e Conselho de 
Pesquisa (CoPq). São presidi-
dos pelos pró-reitores e pos-
suem representantes discentes.

Órgãos Colegiados: 
São os órgãos de máxima 

deliberação da Poli. São eles o 
Conselho Técnico-Administra-
tivo (CTA) e a Congregação. O 
CTA é composto pelo diretor 
(que o preside) e vice-diretor 
da Poli, os chefes de depar-
tamento, os presidentes das 

comissões permanentes e um 
representante discente, tra-
tando de temas relacionados 
principalmente às questões 
orçamentárias e de funcioná-
rios da escola. A Congregação 
também é presidida pelo dire-
tor e é composta por centenas 
de professores, além de 13 re-
presentantes discentes, sendo 
o que acaba deliberando sobre 
quase todos os âmbitos da es-
cola. A maior parte das deci-
sões tomadas pelas Comissões 
Permanentes precisam do aval 
da Congregação.

Comissões Permanentes:
 São as comissões que dis-

cutem e encaminham delibe-
rações sobre os diversos temas 
da Escola. São elas: Comissão 
de Graduação (CG), Comissão 
de Ciclo Básico (CCB), Comis-
são de Bibliotecas (CBiblio), 
Comissão de Pós-Graduação 
(CPG), Comissão de Pesquisa 
(CPq), Comissão de Cultura e 
Extensão (CCEx), Coordenado-
ria dos Cursos Quadrimestrais 
(CCQ) e Comissão de Relações 
Internacionais (CRInt). Atenção 
maior para a CG, que trata da 
parte acadêmica de graduação 
discutindo temas como: grades 
curriculares dos cursos, módu-
los de formação, transferências 
internas, regras de estágio, al-
guns casos de jubilamento, en-
tre outros. Já a CCQ trata de 
questões relacionadas direta-
mente aos cursos quadrimes-
trais: Química e Computação. 
Apenas a CRInt não possui re-
presentante discente. No caso 
da CG, há quatro RD’s.

Comissões Coordenadoras de 
Curso (CoCs):

As CoCs são responsáveis 
pela administração dos cursos 
de graduação, discutindo pre-
viamente questões como: es-
trutura curricular, disciplinas, 
casos de alunos em artigo, etc. 
Estas encaminham decisões 
para deliberação dos conselhos 
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Troca de Experiências
Morando só: A experiência de quem vem de fora de São Paulo 

para estudar na Poli
Parabéns pela aprovação! 

Agora, além do desafio da uni-
versidade, muitos de vocês te-
rão a responsabilidade de dei-
xar a cidade natal e viver uma 
nova realidade em São Paulo.

Morar sozinho é muito bom, 
mas o início pode ser bastante 
difícil. Quando decidi que queria 
cursar engenharia, meu sonho 
era entrar na poli. Assim, saí de 
Santa Catarina e me mudei para 
a capital paulista. Morei por um 
ano numa pensão na Vila Ma-
riana, onde fiz curso preparató-
rio para a fuvest. Mesmo que eu 
sempre tenha sido muito inde-
pendente, a adaptação aqui foi 
bastante complicada. Por mui-
tas vezes, tive vontade de de-
sistir e voltar para casa. Morei 
com pessoas de todos os can-

tos do Brasil, todas com hábitos 
muito diferentes dos meus (in-
clusive com uma estudante de 
psicologia que via pessoas que 
não existem e berrava pela casa 
às três da manhã). Além disso, 
você não conhece ninguém na 
cidade, depende de si mesmo 
para tudo e não tem mais a sua 
mãe para te ajudar.

Depois que entrei na poli, 
conheci o CMR, que se tornou 
minha família em São Paulo, as-
sim como é para muita gente 
que não é daqui (e para quem 
é também). No Moraes, sem-
pre tem alguém com quem 
conversar ou jogar uma sinuca. 
Fiz amigos incríveis que levarei 
para sempre e estabeleci a mi-
nha vida aqui.

Agora que moro em São 

Paulo há dois anos, e já me 
acostumei a essa realidade 
nova, deixo aqui algumas lições 
que aprendi:

É foda ver seus amigos e 
familiares seguindo em frente 
na sua cidade natal. Você sente 
que está ficando de fora. Mas 
tente não focar muito neles 
porque isso te impede de se 
jogar de cabeça na sua nova 
realidade e de aproveitar todos 
os momentos aqui. Se não fizer 
isso, é difícil não ter vontade 
de voltar. E, mesmo que algum 
dia queira voltar, você vai saber 
que aproveitou ao máximo essa 
experiência.

Não se prenda só à faculda-
de. Tente criar raízes aqui, co-
nhecer novas pessoas, criar la-
ços, aproveitar a cidade de São 

de departamento e da CG. Ba-
sicamente, existe uma CoC por 
curso, com algumas exceções 
em cursos como a Elétrica, a 
qual possui várias ênfases.

- No departamento de En-
genharia Metalúrgica e de 
Materiais (PMT) os RD's são a 
Camila Diniz (titular) e o Caio 
Bertti (suplente). 

- No departamento de En-
genharia de Minas e Petróleo 
(PMI) os RD's são o João Pedro 
Cardamone (titular) e a Denise 
Lidiane (suplente).

Conselhos de Departamento:
É a menor instância de de-

liberação da USP. Delibera so-
bre questões ligadas ao depar-
tamento, administrativas, de 
ensino, de pesquisa ou de ex-
tensão. É presidido pelo Chefe 
de Departamento, varia em nú-
mero de professores e também 
em número de representantes 
discentes, os quais podem ser 

distintos dependendo do de-
partamento em questão.

- No departamento de En-
genharia Metalúrgica e de Ma-
teriais (PMT) os RD's são a Ma-
riana Soares (titular) e o João 
Fardin (suplente). 

- No departamento de En-
genharia de Minas e Petróleo 
(PMI) os RD's são a Vanessa 
Dias (titular) e o João Pedro 
Cardamone (suplente).

Diretório Acadêmico da Poli 
(DA):

Oficialmente é um órgão es-
tatutário do Grêmio Politécnico, 
do qual participam os Centros 
Acadêmicos, a Associação Atlé-
tica Acadêmica Politécnica e o 
próprio Grêmio. Na prática, en-
tretanto, acaba sendo um am-
biente de discussão entre estas 
entidades. As pautas das reuni-
ões são diversas: festas conjun-
tas, organização de datas para 
eventos (para que não ocorram 

conflitos), questões acadêmicas 
que envolvam a Poli toda (como 
as pautas da CG), Manuais Aca-
dêmicos (como os manuais de 
IC’s e de Optativas), Natal Soli-
dário (em parceria com outros 
grupos de extensão), temas co-
muns (como permanência estu-
dantil), entre outros.

Representantes de Classe 
(RC):

São os alunos que represen-
tam uma determinada turma 
perante os professores. Em ge-
ral, as suas atribuições são: lidar 
com problemas de avaliações 
em geral, marcar aulas de repo-
sição, entre outros. Os RC’s não 
precisam ser eleitos. Basta que 
sejam alunos interessados em 
exercer a função.

Camila Diniz
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais
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Saúde Mental no Meio Acadêmico

Paulo. Não condicione sua feli-
cidade só a uma coisa específi-
ca, mas a várias pequenas fon-
tes de felicidade. Sua vida aqui 
se torna muito mais estável.

Aproveite a USP! Essa uni-
versidade é realmente mara-
vilhosa. Não se restrinja só às 
aulas (e nem só à poli, não seja 
um politreco). Conheça todo o 

campus, participe de grupos, 
se envolva em atividades ex-
tracurriculares, faça pesquisa, 
conheça pessoas de outros de-
partamentos, vá às festas (sem-
pre tem algo rolando na USP, e, 
se não tiver, sempre tem gen-
te tomando suco de cevada no 
CMR e trocando uma ideia). A 
vida universitária é muito mais 
do que passar nas matérias e 

pegar seu diploma (mas tente 
passar nas matérias também).

Por fim, aproveite ao máxi-
mo essa nova fase! Morar sozi-
nho é uma experiência incrível 
que te faz evoluir demais!

Nicolle Paust
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais

O ensino médio nos apre-
senta uma perspectiva de pas-
sagem de uma fase, que talvez 
seja vista como árdua, para uma 
fase com cores mais alegres: 
a faculdade. Essa ponte ainda 
pode contar com um ou mais 
anos de cursinho, muita luta, 
abdicação de diversas questões 
e foco em desempenhar bem 
nas provas.

Entretanto, a velocidade na 
qual somos cobrados e a inten-
sidade de carga colocada em 
nossas costas é algo que talvez 
em primeiro momento soe nor-
mal, mas em segunda análise se 
mostra fruto de uma sociedade 
com muitos problemas. A ideia 
de que a abdicação completa 
de quaisquer prazeres é o ce-
nário ideal, a concepção de que 
a carreira já deve estar bem de-
finida aos 17/18 anos e a espe-
ra contínua pelas recompensas 
de tantas restrições são aspec-
tos que se tornaram enraizados 
na mente de muitos.

Conforme as frustrações 
surgem e o peso se torna maior, 
surgem riscos à saúde mental 
de cada um. A entrada na facul-
dade é um novo ciclo que apre-
senta muitas mudanças e essa 
carga pode ficar ainda maior. 
Ocorrem muitas mudanças tan-
to psicológicas, quanto biológi-
cas.

Pensando em toda essa 
transição e levando em conta 
não somente a minha experi-
ência pessoal, como a de tantos 
e tantas colegas da Poli, venho 
aqui repassar algumas mensa-
gens que podem parecer sim-
ples, mas que fizeram toda a 
diferença pra mim e pra minha 
permanência nessa faculdade.

Em primeiro lugar: Cada um 
tem sua história, sua trajetória. 
Com isso eu quero deixar claro 
que a comparação com outras 
pessoas, apesar de aparecer 
em alguns momentos, não é a 
comparação mais válida. Só po-
demos nos comparar com nós 
mesmos. Pessoas são prove-
nientes de origens diferentes, 
têm cargas horárias de sono 
diferentes, moram em lugares 
diferentes, possuem problemas 
diferentes, condições financei-
ras diferentes... tudo é diferen-
te!

Em segundo lugar: Tá tudo 
bem você ter o seu tempo, sua 
adaptação. Não é errado ter di-
ficuldades nas disciplinas. Não 
é errado não conseguir tirar no-
tas boas. Não é errado não es-
tar avançando na matéria com 
o mesmo fluxo que o professor 
avança. Se você tem em mente 
que está dando 100%, tá tudo 
bem. Isso não te faz ser pior do 
que ninguém.

Em terceiro lugar: É perfeito 
que você tenha momentos de 
prazer! Todos nós devemos ter! 
E esse prazer pode vir de vá-
rias formas. Seja dormindo até 
tarde, assistindo Netflix na sex-
ta-feira e fazendo seu esporte 
semanalmente, ou até mesmo 
saindo com colegas, tendo um 
date no final de semana e pas-
sando um tempo com a sua fa-
mília. Ter tempos pra você não 
é errado! Pode largar os livros 
de lado com vontade! Você vai 
perceber que a rotina de estu-
dos vai ficar até mais proveito-
sa do que antes.

E em último lugar, mas não 
menos importante: Se você 
precisar de ajuda, por favor, 
não tenha medo de pedir (na 
medida do seu possível e dos 
seus limites). Buscar ajuda psi-
quiátrica e psicológica foi uma 
das melhores coisas que eu fiz 
na minha vida! Regular a sua 
bioquímica cerebral e realizar 
tratamento psicológico abrem 
um universo completamente 
novo.

A minha pretensão com es-
sas pequenas mensagens não é 
a de resolver todos os proble-
mas ou apresentar a solução 
das coisas. Isso depende de 
autoconhecimento, de análises 
contínuas e com acompanha-
mento de profissionais capaci-
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Entretenimento
As Principais Oportunidades Esportivas na Poli

tados. A intenção é mostrar que 
pensamentos e situações po-
dem estar ocorrendo com mui-
tos outros ao seu redor, que 
existem sim formas de comba-
ter essas questões e que, acima 
de tudo, pedir ajuda é o maior 
sinal de que você está sendo 
muito forte! Não é sinal de fra-
queza.

Existe um grupo dentro da 
Escola Politécnica que pode re-
alizar encaminhamentos com 
capacitação mais profissional: 
a Comissão de Saúde Mental. 
Para ler mais a respeito dela, 

consulte a matéria da página 
21. Dentro da gestão do CMR, 
vocês podem conversar com o 
Gustavo Machado, que é mem-
bro dessa Comissão, e saibam 
que sempre podem me chamar 
no Whatsapp ou no Facebook 
caso precisem conversar, tirar 
dúvidas ou precisem de ajuda.

Essa foi uma pequena intro-
dução sobre uma pauta muito 
complexa que pode abranger 
um livro inteiro, mas eu espero 
que tenha sido um ponto inicial 
para vocês saberem que não 
estão sozinhos! E saibam que, 

dentro dos planos da Escola 
Politécnica, a pauta de saúde 
mental é uma das maiores prio-
ridades! Professores, diretoria e 
alunos sentam constantemente 
para abordar o assunto e bus-
car, sempre, promover mais 
saúde e bem estar na Escola 
Politécnica!

Vamos todos juntos nos aju-
dar e cada vez mais promover 
ambientes saudáveis e, princi-
palmente, promover saúde!

Alan Borges
Engenharia Metalúrgica

Praticar esportes é uma óti-
ma forma de manter a cabe-
ça em ordem durante os seus 
anos de Poli. Felizmente, a USP 
tem uma boa estrutura para tal 
e você, politécnico, poderá usu-
fruir 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 previamen-
te. Opções não faltam. 

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

• CEPE 
É o Centro de Práticas Es-

portivas da USP. Localizado 
próximo ao Bandejão Central e 
à Raia Olímpica, exige apenas 
a carteirinha da USP para a 
sua entrada. Extenso e arbori-
zado, tem estrutura para a prá-
tica de inúmeros 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 gra-
tuito. Para mais informações, 
entrem em contato com a Atlé-
tica!

• Raia Olímpica
Apesar de não pertencer ao 

espaço físico do CEPE, faz parte 
dele. É destinada à prática de 
remo e canoagem e possui ho-
rários particulares de funciona-
mento.
• Bichusp

Competição disputada en-
tre bixetes e bixos das dife-
rentes faculdades da USP. É re-
alizada no começo do ano, mas 
algumas semanas após o início 
das aulas, para que os ingres-
santes tenham tempo de treino 
e preparação. Para quem deseja 
representar a Poli em competi-
ções futuras, é a primeira chan-
ce 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 times femininos e mas-
culinos: todas as equipes po-
dem se enfrentar e há, inclusive, 
espaço para times mistos. Os 
campeões ganham uma bata 
exclusiva. Vale a pena se esfor-
çar!

• Interusp
Evento que abriga compe-

tições entre 8 faculdades us-
pianas em diversos esportes. 
Geralmente, a disputa pelo tí-
tulo geral fica entre a Poli e 
a Medicina (carinhosamente 
apelidada de porcada). Não é 
difícil perceber, 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 even-
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to uma ótima oportunidade de 
beber por 3 dias seguidos.

• Copa AAAP
A gloriosa Copa organi-

zada pela Associação Atlética 
Acadêmica Politécnica – sim, é 
isso que esse monte de A sig-

nifica – reúne politécnicos de 
todas as idades nas quadras do 
CEPE. Por mais árdua que seja 
a tarefa de encontrar horários 
adequados 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 melhores 
colocados.

Victor Castro
Engenharia de Materiais

Locais para Comer na USP
Mal chegou na USP e já está 

cansado do bandejão? Não te-
mam, uma vez que existem vá-
rios outros lugares espalhados 
pela USP que, apesar de não 
custarem os famosos 2 reais do 
bandeco, podem ser boas op-
ções. Então aqui vai uma lista 
de locais onde você pode co-
mer na USP. 

POLI 
• Minerva: lanchonete do Grê-
mio Politécnico localizada no 
prédio do Biênio. Reza a lenda 
que existe uma batata frita com 
cheddar e bacon que é sensa-
cional (perfeita pra dividir com 
os amigos depois daquela aula 
longa de Física I) 
• Restaurante da Civil: loca-
lizado em frente à Minerva (é 
só cruzar o estacionamento) e 
ao lado do CEC, o restaurante 
do Prédio da Engenharia Civil 
apresenta opções de lanches, 
o bom e velho PF e, também, 
uma opção por quilo (Aviso: a 
opção por quilo não é muito 
barata, mas dizem por aí que 
depois das 15h o que tá valen-
do é “coma tudo que quiser por 
15 conto”).
• Restaurante da Mecânica 
(antigo Pedrão): localizado 
dentro do prédio da mecânica, 
mecatrônica e naval, o restau-
rante conta com comida por 
quilo, salgados e aquele café!
• 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 as-
sados para atender a todos os 

gostos. Tudo ao modesto preço 
de R$2,50. 
Também temos mesinha, com 
opções de doces e salgados, 
além de refrigerantes e o bom 
café! Em algumas ocasiões es-
peciais podem ocorrer, tam-
bém, eventos gastronômicos 
como a famosa Hamburgada 
do Jornal Dois Martelos. 

IEE 
• Apenas às terças-feiras, o IEE 
(Instituto de Energia e Ambien-
te) da USP apresenta uma fei-
ra organizada pelo grêmio de 
funcionários do local com o 
conhecido combo de pastel e 
caldo de cana. O IEE fica loca-
lizado em frente ao Cirquinho, 
do outro lado da avenida. 

FEA 
• Sweden: restaurante localiza-
do entre a FEA e o prédio de RI, 
o Sweden apresenta opções de 
PF, lanches e ainda conta tam-
bém com uma opção por quilo 
(Obs: é MUITO CARO, mas fica 
constada a opção). 

QUÍMICAS / BIO
• Ex-prainha da ECA: depois 
de uma inesperada mudança, 
a prainha da ECA (famosa por 
ser o destino de vários politéc-
nicos famintos e por seus food 
trucks de preço razoável), foi 
desmantelada, se mudando pra 
dois cantos: do lado do Institu-
to de Química (ponto depois do 
que você desce pra ir comer no 
bandeco da Química), e na Bio, 
no estacionamento do ICB (fim 
da R. do Matão).

EDUCAÇÃO
• Restaurante da Educação: 
localizada ao lado do CEPE-
-USP, a Faculdade de Educação 
apresenta uma das melhores 
opções para almoço dentro da 
Cidade Universitária (tanto pela 
boa comida, 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).

FAU
• Restaurante da FAU: locali-
zado no primeiro andar do pré-
dio da Faculdade de Arquitetu-
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ra e Urbanismo, o restaurante 
apresenta um almoço por quilo 
a um preço razoavelmente jus-
to. Também é um bom destino 
para dias sem bandejão, mas se 
prepare para enfrentar longas 
filas! 

FÍSICA
• Restaurante da física: restau-
rante por quilo localizado, lite-
ralmente, ao lado do bandejão 

da física. O restaurante apre-
senta, além do baixo preço, a 
opção de churrasco! Restauran-
te muito famoso entre politéc-
nicos devido à sua proximidade 
da Poli.

CRUSP
• USPÃO: localizado no CRUSP, 
perto do bandejão Central, é o 
equivalente a uma padaria na 
USP. Possui diversos pães, bo-

los, lanches e doces!
• Doki Doki: localizado próxi-
mo ao CRUSP, depois do esta-
cionamento perto do bande-
jão Central, é a opção certa se 
você gosta de comida japonesa 
(Além de possuir aquele Poke!). 
CMR ama o Doki Doki e eles 
amam o CMR. 

Bruno Castro
Engenheiro de Materiais
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Sobrevivendo na Poli
Nossas engenharias

Engenharia de Minas
 
A Engenharia de Minas da 

Escola Politécnica da USP é 
uma das engenharias represen-
tadas pelo Centro Moraes Rêgo 
(CMR) e é coordenada pelo 
Departamento de Engenharia 
de Minas e de Petróleo (PMI) 
da EP-USP. Essa engenharia é 
responsável pelo ensino de um 
dos mais importantes ramos 
das indústrias brasileiras: a in-
dústria mineral. Muitos desco-
nhecem o que um engenheiro 
de minas realmente faz e é por 
isso que preparamos esse texto 
introdutório sobre a área.

A engenharia de minas é 
uma das engenharias ensinadas 
na EP-USP e seus profissionais 
atuam na área de pesquisa, ex-
tração, tratamento e processa-
mento dos recursos minerais 
dentro da União. Além disso, o 
engenheiro de minas também 
é instruído a sempre ter a res-
ponsabilidade e segurança com 
o meio ambiente e vidas huma-
nas (temos aulas de segurança 
no trabalho e na mineração) 
e nos é ensinado a fazer a ca-
racterização de um mineral, ou 
seja, descobrir qual o mineral 
analisado e qual o seu valor.

A parte de pesquisa mineral, 
como o nome já diz, é a parte 

que faz a busca, no solo e sub-
solo, por concentrados de mi-
nerais que possuem valor eco-
nômico significativo. Quando 
se encontra o depósito mineral 
(esse local com concentrados), 
começam as pesquisas sobre 
todas as propriedades do mi-
nério, e das rochas no seu en-
torno, para que sejam definidas 
as técnicas de extração a serem 
utilizadas, também planejan-
do as etapas que vão desde o 
início do projeto (abertura da 
mina), até sua conclusão (en-
cerramento da mina e nova uti-
lização do local).

Terminada essa parte de 
pesquisa, se dá início à etapa 
de extração do minério com o 
uso de máquinas, água e/ou ex-
plosivos (somos os únicos en-
genheiros que têm habilitação 
para trabalhar com explosivos 
civis). Tendo esse minério do 
jeito que foi extraído da natu-
reza, ele é refinado (separamos 
e retiramos os minerais que 
não têm valor, mantendo ao 
máximo aquele que queremos 
extrair) e, após essa etapa de 
refino, ocorre um encaminha-
mento para o processamento e 
nova utilização.

Ficou bem teórico.... dando 
um exemplo, temos que procu-
rar o ouro, retirar o ouro junto 

com as pedras em volta, retirar 
o ouro de dentro dessas pedras 
e mandar para derreter. Com 
base no derretimento, forma-
mos lingotes para fazer jóias.

Mas o engenheiro de mi-
nas não só trabalha com esse 
tipo de extração, o engenheiro 
pode extrair rochas ornamen-
tais (aqueles enormes blocos 
lindos de mármore, retinhos e 
regulares, foram frutos da ex-
tração de uma mineradora), pe-
dras preciosas, abertura de vias 
subterrâneas (tipo o metrô), ex-
ploração de águas subterrâneas 
e outras muitas.

Como já dito, o engenheiro 
de minas também atua na área 
de preservação ambiental e se-
gurança dentro da mineração. 
Desde o início do projeto, o en-
genheiro de minas fica respon-
sável por planejar como ocor-
rerá a preservação da fauna e 
flora presentes no local de in-
teresse, como se dará a replan-
tação ou realocação das espé-
cies que estavam presentes no 
local, como será utilizada a área 
depois da extração do minério, 
onde e como serão estocados 
os rejeitos, como será utilizada 
a água no local, etc. Inclusive, 
temos professores especialistas 
no assunto quando se trata de 
meio ambiente na mineração.
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Vocês vão aprender tudo 
isso, e muito mais, dentro da en-
genharia de minas da EP-USP! 
Com professores nas áreas de 
lavra e tratamento de minérios, 
softwares de modelagem para 
auxiliar nos projetos, monitores 
para tirar dúvidas e uma equi-
pe de professores super capa-
citados para guiar vocês nessa 
jornada na Poli! Lembrem que 
esse é um textinho bem simples 
sobre a imensa área da mine-
ração na EP-USP. Conversem 
com os veteranos, professores, 
pessoas do centro acadêmico 
(CMR) e grupos de extensão, 
como o da nossa engenharia, 
Mining Team, para conhecer 
mais detalhes desse curso e ti-
rar todas as suas dúvidas.

Engenharia Metalúrgica
 
O que diabos é essa Enge-

nharia Metalúrgica que você só 
ouviu falar depois que entrou 
na Poli? Parece que não é um 
curso muito importante/rele-
vante, não é mesmo? Se esse 
pensamento já passou pela sua 
cabeça, já começo te dizendo 
que você errou! O curso da me-
talurgia da Poli já tem mais de 
80 anos e, inclusive, surgiu an-
tes da Engenharia de Materiais. 
E se você parar para pensar, 
metalurgia, junto com a mine-
ração, formam a base da maio-
ria dos produtos que a gente 
consome durante a vida. Ou 
seja, é muito importante!

E o que exatamente estu-
da a Engenharia Metalúrgica? 
Bom, assim como na Materiais, 
nós estudamos o micro para 
entender o macro. Ou seja, de 
uma forma bem simplista, basi-
camente analisamos a microes-
trutura do metal para entender 
e deduzir as suas propriedades 
físicas.

Você lembra como no co-
légio os professores paravam 
antes de entrar em detalhes 
sobre metais? “É um mar de 
elétrons”, eles diziam. Tudo lo-
rota! A coisa vai muito mais a 
fundo: o assunto é complexo e 
envolve diversas variáveis. E é 
por isso que temos uma enge-
nharia inteira dedicada a isso. 
A maneira como você solidifi-
ca o metal líquido, como você 
resfria um metal muito quente, 
ou até como você comprime 
uma peça de metal, tem total 
influência sobre o quanto ela 
vai ser capaz de carregar carga, 
por exemplo. E tudo isso você 
aprende na Engenharia Me-
talúrgica. Você descobre que 
1000°C pode ser considerada 
uma temperatura baixa. Você 
aprende que não basta você 
derreter um pouco de metal no 
meio de duas placas para juntá-
-las de uma forma minimamen-
te decente. E você entende que 
a diferença entre dois tipos de 
aço vai muito além de quanto 
de carbono cada um tem.

Enfim, apesar do nome su-
gerir que é uma área restrita, 
a Engenharia Metalúrgica na 
realidade é muito abrangente. 
Metais estão em praticamente 
tudo o que a gente consome e 
são muito complexos. Portanto, 
o curso que os estuda e a sua 
área de atuação também são 
bastante diversos.

Caso você queira saber mais 
sobre o curso ou tenha qual-
quer dúvida, não hesite em nos 
mandar uma mensagem! Vai 
ser um prazer te ajudar a en-
tender um pouco mais sobre os 
nossos cursos. E mais uma vez, 
seja bem-vindx à Poli!

Engenharia de Materiais

“A verdadeira Engenharia 
Química”. Você vai ouvir bas-
tante essa definição quando 

pedir para alguém falar sobre a 
Engenharia de Materiais.

Mas então, o que estuda a 
Engenharia de Materiais? Se-
gundo pesquisas do Datafo-
lha, a segunda resposta mais 
ouvida é sobre o tetraedro da 
Engenharia de Materiais. Pro-
priedades, processamento, mi-
croestrutura e desempenho: a 
relação entre essas caracterís-
ticas determinam a caracteriza-
ção de um material, e é justa-
mente isso que a Engenharia de 
Materiais estuda. Como a orga-
nização dos átomos modifica as 
propriedades de um material? 
Como o processamento usado 
determina o comportamen-
to do material sob determina-
da aplicação? A Engenharia de 
Materiais, trocando em miúdos, 
analisa o micro e o nano para, a 
partir dessa escala, entender e 
controlar o macro, a fim de se 
obter os materiais com as pro-
priedades desejadas.

Um grande exemplo do que 
estamos falando é o carbono. 
Existem inúmeros compostos 
formados somente por átomos 
de carbono, mas a forma como 
eles estão organizados no espa-
ço altera completamente suas 
propriedades: enquanto o gra-
fite é frágil o suficiente para ser 
quebrado na mão, o diamante 
é o componente mais duro do 
mundo!

“Uhu, muito legal isso, mas 
com o que exatamente que eu 
vou trabalhar?” Olha, o merca-
do pode ser bastante variado. A 
Engenharia de Materiais é a en-
genharia mais próxima da pes-
quisa, da busca pela inovação. 
Assim, duas opções que des-
tacamos para o Engenheiro de 
Materiais são a carreira acadê-
mica (pesquisa na universida-
de) e a pesquisa nos centros de 
desenvolvimento das empre-
sas. Contudo, a Engenharia de 
Materiais também tem espaço 
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para aqueles que gostam do 
chão de fábrica!

Sobre o ideário e conteúdo 
do curso, acho que por hoje é 
só (brincadeira, se ainda tive-
rem dúvidas, podem mandar 
para os veteranos ou para a 
gestão do CMR!).

Qual a diferença entre Enge-
nharia Química e Engenharia 

de Materiais?
 
A Engenharia Química na 

Poli é bastante diferente do cur-
so em outras faculdades; aqui, 
ele é voltado muito mais para 
a parte de processos indus-
triais. Com muito fenômenos 
de transporte e termodinâmi-
ca, você vai aprender a planejar 
tubulações para escoamento 
de fluidos, a projetar reatores 
e a otimizar plantas industriais 
(claramente estou dando uma 
visão bastante simplista do ne-
gócio aqui, mas acho que deu 
para você pegar a ideia). 

Já na Engenharia de Mate-
riais que você vai revisitar mui-

tos dos conceitos de química 
que usava no Ensino Médio; é 
incrível como interações inter e 
intramoleculares explicam tan-
ta coisa!

Qual a diferença entre Enge-
nharia de Materiais e Engenha-
ria Metalúrgica?

Bom, para você ingressante, 
a diferença entre os cursos de 
Materiais e Metalurgia por en-
quanto é nula. Ou seja, do pri-
meiro ano ao final do terceiro 
não existe separação: os dois 
cursos são exatamente os mes-
mos. 

No final do terceiro/início do 
quarto, você escolhe para qual 
dos dois vai. Aí sim, o quarto 
ano é bem diferente entre os 
dois. E a diferença está basica-
mente em quais materiais você 
vai estudar. 

No curso da Materiais, são 
estudados um pouco dos três 
tipos: metais, cerâmicos e polí-
meros. E na Metal? Exato, me-
tais. No final do terceiro ano, 

os alunos optam por qual curso 
desejam no encerramento de 
seus estudos: Materiais ou Me-
talurgia. 

No quarto ano, existem 
matérias com focos diferentes 
em cada engenharia. No quin-
to ano, o aluno deve escolher 
um departamento para cursar 
o Módulo Vermelho (um con-
junto de matérias que servirá 
de complemento na formação 
do estudante). Caso opte pelos 
módulos do PMT, o aluno pode 
cursar matérias da Engenharia 
pela qual não optou anterior-
mente, ou seja, um aluno da 
Materiais pode complementar 
seus estudos com matérias da 
Metalurgia e vice-versa.

Victor Costa
Engenheiro de Materiais

Caio Nogueira
Engenharia Metalúrgica

Eduardo Marsola
Engenharia de Minas
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A Comissão Contra Opressão (CCO) foi criada dentro de todos os centros acadêmicos da 
Poli para que alunas e alunos possam ter um canal de comunicação confiável, e privado, sobre 
qualquer tipo de assunto desconfortável de ser tratado abertamente. Caso você se sinta mal com 
qualquer coisa que aconteça no CMR (ou na Poli como um todo), não hesite em entrar em contato 
com algum dos nomes abaixo. Estamos sempre aqui para ajudar e apoiar! 

Beatriz Nassif
(11) 97589-7797

Nicolle Paust
(47) 9735-3460

Camila Diniz
(11) 99148-1514

Comisão Contra Opressão do CMR
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Mariana Soares
(47) 99651-0687

Isabela Sordi
(19) 99184-0152

Coletivos na Poli
Poli Negra

A Poli Negra é o coletivo de 
negros e negras da Poli. Somos, 
além de um espaço de acolhi-
mento para todos que se sin-
tam confortáveis, um grupo de 
resistência e ativismo do mo-
vimento negro dentro da Poli. 

sendo portanto um espaços se-
guro a todes.

Nós realizamos diversos 
eventos durante o ano acadê-
mico, como sessões de filmes 
com temáticas LGBT+, rodas de 
conversas e reuniões abertas. 
Além disso, realizamos a Se-
mana da Diversidade da Escola 
Politécnica (SEDEP) e o Prêmio 
Diversidade.

Para fazer parte dessa famí-
lia, basta participar de alguma 
atividade ou contatar nossa pá-
gina do Facebook (fb.com/poli.
pride) e no Instagram (@fren-
te.polipride)! Estamos sempre 
abertos a novas pessoas!! :)

PoliGen
A Poligen é um grupo de 

estudos de gênero e funciona 
como um coletivo de mulheres 
de diversas engenharias. O nos-
so objetivo é estimular a entra-
da e a permanência de mulhe-
res na engenharia, discutindo 
assuntos relacionados com a 
Poli e o feminismo. As nossas 
principais atividades se dividem 
em:

- PAPos: Contam com convi-
dadas(os) especialistas nos te-
mas tratados e são organizados 
em forma de rodas de discus-
são. Alguns temas foram finan-
ças para mulheres, mulheres na 
engenharia, bodypositive, gor-
dofobia, masculinidade tóxica, 

Tentamos sempre trazer para 
dentro do ambiente politécnico 
o debate racial a fim de fortale-
cer tanto o movimento, quanto 
todos os negros e negras que 
habitam a Poli. Organizamos a 
Semana de Consciência Negra, 
nosso principal evento, que re-
úne várias pessoas ativas den-
tro do Movimento Negro, den-
tro e fora da Universidade. Com 
a entrada de cada vez mais 
negros na Poli, nosso coletivo 
tende a crescer, e você, bixo ou 
bixete, saiba que estamos de 
braços aberto para recebê-lo e 
acomodá-lo dentro da Família 
Poli Negra!

PoliPride

O PoliPride é o coletivo de 
diversidade sexual e de gênero 
da Poli, que possui a missão de 
acolher, integrar e empoderar 
a comunidade LGBT+ no am-
biente politécnico, de forma a 
conscientizar as pessoas e fo-
mentar a diversidade.

O grupo atualmente conta 
com mais de 300 membros de 
todos os níveis acadêmicos e 
especialidades, além de funcio-
náries da Poli. Organizamos en-
contros internos para a comu-
nidade e, é importante lembrar 
que você pode entrar no grupo 
sem ser exposto para todos, 

Equipe Poli Negra
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etc.
- Hora das minas: São ativi-

dades organizadas internamen-
te com uma dinâmica de grupo 
de estudos. Materiais relaciona-
dos ao tema são disponibiliza-
dos e depois discutidos durante 
o evento. Já foram abordados 
temas como aborto, relaciona-
mentos abusivos, maternidade 
compulsória, entre outros. 

- Programa de Mentoring: 
Aberto para qualquer aluna da 
Escola Politécnica, o programa 
conta com uma rede de men-
toras formadas em engenharia 
ou em áreas correlatas, e busca 

conectar estudantes mais no-
vas com mentoras experientes 
e que possam auxiliá-las em 
temas como carreira, organi-
zação, dificuldades com a Poli, 
intercâmbio, iniciação científica, 
etc. 

- Reuniões de organização: 
Nossas reuniões são abertas 
para qualquer pessoa, e nelas 
discutimos as pautas e eventos 
a serem organizados no mês/
semana.

Politécnicas (R)Existem 

Politécnicas (R)Existem é um 
coletivo feminista que existe 
para prestar suporte e enaltecer 

as alunas de nossa Escola. Re-
cebemos denúncias anônimas, 
ou não, pela nossa página do 
Facebook, pelas redes sociais 
particulares ou, até mesmo, 
pessoalmente. Nos colocamos 
à disposição para auxiliar as 
vítimas com todos os procedi-
mentos possíveis a serem to-
mados. Realizamos, também, 
projetos com outras entidades 
e/ou que estimulem mulheres 
na engenharia. 

Você pode contribuir com o 
nosso trabalho ao não partici-
par, e nem reproduzir, "brinca-
deiras" que firam qualquer pes-
soa. Vamos lutar por uma Poli 
melhor!

Equipe PoliGen

Comissão de Saúde Mental
 Sentindo a necessidade 

de união, acompanhamento 
e apoio aos politécnicos, esse 
grupo foi, há mais de 1 ano, for-
mado por alunos, professores e 
funcionários. Interessados em 
tratar questões que envolvam 
a saúde mental da comunidade 
politécnica, vêm promovendo 
debates sobre medidas insti-
tucionais na nossa escola para 
discutir e encaminhar os pro-
blemas da melhor forma possí-

vel. Esse grupo é um dos pro-
jetos que compõem o projeto 
estratégico da poli, o qual tem 
o objetivo de melhorar a vivên-
cia e a desempenho acadêmico 
dos alunos. O corpo docente 
contatou as entidades e con-
vidou respectivos representan-
tes interessados em dar início 
ao importante projeto. Sendo 
assim, com reuniões quinze-
nais, a comissão foi dividida em 
três frentes, cada uma com um 

foco específico: acolhimento e 
promoção de saúde, aperfei-
çoamento didático dos docen-
tes e infraestrutura.  Portanto, 
a comissão realiza e incentiva 
eventos acerca do tema na co-
munidade, seja para os alunos 
ou docentes, promovendo, 
sobretudo, maior atenção da 
instituição em relação à forma 
como sua estrutura acarreta di-
retamente na saúde mental dos 
alunos. Foi assim que, depois 
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Locais de Estudo na Poli

de certa insistência, o aperfei-
çoamento didático ocorreu por 
meio da contratação de peda-
gogos que continuam na Poli 
ministrando cursos aos pro-
fessores. Além disso, tendo em 
vista que a infraestrutura está 
intimamente ligada à rotina e 
percepção do aluno ao am-

biente, também conseguimos 
importantes conquistas tais 
como acesso 24 aos prédios de 
nossos departamentos em pe-
ríodo de provas. No CMR duas 
pessoas integram a comissão: 
eu - Gustavo Machado - e a 
Beatriz Nassif. Podendo ser 
contadas em casos de necessi-

dade relacionada à saúde men-
tal, uma vez que possuímos 
instruções para proceder e in-
dicar contatos de profissionais 
da área.

Gustavo Machado
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais

 No decorrer de sua jornada 
na Poli não faltarão momentos 
de dedicado estudo. Ao som 
da água fluindo nos laguinhos 
do departamento, na compa-
nhia das carpas, você se sentará 
para resolver as primeiras listas 
de cálculo, assistir as clássicas 
vídeo-aulas do Possani ou, no 
geral, como faço muitas das 
vezes, apenas fingir que pres-
ta atenção no conteúdo à sua 
frente. Tendo em vista a neces-
sidade do politécnico, de forma 
muito simples e direta, preparo 
este guia para que você se fa-
miliarize e tome conhecimento 
dos preciosos locais onde po-
derá silenciosamente concen-
trar-se, acessar computadores 
ou até mesmo descontraida-
mente interagir estudando em 
grupo. Advirto que explicitarei 
locais próximos, situados em 
nossos departamentos; outros 
mais distantes, não obstante 
mais conhecidos na comuni-
dade; alguns de preferência 
pessoal; mas não restringindo-
-se apenas a estes, ao final da 
matéria encontra-se um link 
de acesso para um documen-
to mais completo e detalhado, 
preparado pela Comissão de 
Acolhimento (Confira texto so-
bre a CSM na página anterior), 
de todos os locais de estudo na 
Escola Politécnica.

 Mesas do 1º e 2º andar do Prédio da Engenharia de Minas

 
Uma vez que sinto-me confinado ao estudar em salas de aula, 

começo por estas mesas. Como situam-se em recinto aberto onde 
se pode acompanhar o movimento e sentar no tranquilo ambien-
te arbóreo do Departamento de Engenharia de Minas, costumo 
estudar neste local e, sendo próximo ao CMR, é de minha mais 
completa preferência. Aqui você poderá estudar em grupo ou so-
zinho. Possui tomadas e leva a vantagem de ficar aberto no horá-
rio contemplado pelos prédios: das 7h às 23h durante a semana e 
das 7h às 13h aos sábados.

Salas de aula livres no Prédio de Engenharia de Minas

 Nos momentos em que as salas de aula não estão sendo uti-
lizadas - os horários ficam disponíveis nas respectivas portas de 
entrada -, muitos dos alunos vêm aqui para estudar. Perto de to-
das as mesas, nas paredes, encontram-se tomadas; as cadeiras são 
confortáveis; e costuma-se ser um espaço tranquilo para estudos 
curtos uma vez que a permanência na sala pode ser interrompida 
quando há aula. Neste local você poderá estudar sozinho ou em 
grupo.

Salas pró-aluno do Departamento de Engenharia de Minas e 
do Departamento de Engenharia de Materiais e Metalurgia

Assim como nas salas de aula, muitos dos nossos alunos cos-
tumam estudar aqui. Nelas encontram-se computadores os quais 
facilmente você poderá acessar, também possui tomadas e gran-
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Mesas no PMI
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des mesas para estudo em grupo. Costumam abrir às 8h e fechar 
às 19h - não sendo um horário completamente definitivo uma vez 
que sua disponibilidade fica sob responsabilidade dos monitores 
das salas.

Mesas próximas ao laguinho no Prédio de Engenharia de Ma-
teriais e Metalurgia

 Sendo ao ar livre, é um local extremamente interessante onde 
pode-se estudar de forma bastante tranquila. Possui muitas me-
sas possibilitando o estudo em grupo, também existem tomadas, 
no entanto o ponto negativo é a iluminação, dificultando o estu-
do em horários mais tardios.  Pode-se acessar o local das 7h às 
23h durante a semana e das 7h às 13h aos sábados.

Mesas do 1º e 2º no Prédio da Engenharia Civil

 Muito utilizado por alunos 
de todos os cursos da Poli, o 
1º e 2º andar do Prédio de En-
genharia Civil abriga inúmeras 
mesas onde pode-se estudar 
sozinho ou em grupo. Possui 
muitas tomadas e uma vez que 
o silêncio não é obrigatório os 
alunos costumam estudar des-
contraidamente ou fazer pe-
quenas reuniões. Encontram-se 
abertos das 6h às 23h durante 
a semana e das 6h às 13h aos 
sábados.

Mesas de pedra no 1º e 2º an-
dar do biênio

 O espaço é um tanto des-
confortável uma vez que as me-
sas são de pedra e não possuem 
muitas tomadas. Decidi incluí-
-lo pois, como vocês terão mui-
tas aulas neste prédio, talvez 
em algum momento poderá ser 
uma boa ideia sentar e estudar 
aqui, mesmo que rapidamente. 
O horário está condicionado ao 
funcionamento do prédio: das 
6h às 23h.

Sala pró-aluno do biênio

 Por último, acrescento mais 
um local de estudo no prédio 

Sala Pró-Aluno do PMI

Mesas na área externa do PMT
Mesas no Biênio

Locais de estudo na Civil

Sala Pró-Aluno do PMT
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do biênio, dada a justificativa 
mencionada anteriormente. A 
sala situa-se no primeiro an-
dar e nela você poderá acessar 
computadores e estudar silen-
ciosamente. Também possui 
tomadas e, assim como nas sa-
las pró-aluno de nossos depar-
tamentos, seu horário de fun-
cionamento está condicionado 
ao horário dos monitores, o 
qual costuma ser das 7h às 19h.

Escaneie o QR Code ao lado 
para ver o documento comple-
to com os locais de estudo na 
Escola Politécnica:

Confira outros recursos e 
ferramentas de estudo na pági-
na 28 deste Jornal.

Boas aulas e bons estudos!

Gustavo Machado
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais

Dentro da USP (CRUSP)

 O CRUSP é a Moradia Estu-
dantil da USP. Qualquer aluno 
que atenda aos critérios socioe-
conômicos do PAPFE pode plei-
tear uma vaga, inclusive pesso-
as que morem em São Paulo 
à distâncias consideráveis da 
Universidade. A inscrição é fei-
ta pelo PAPFE, no entanto caso 
haja emergência, você pode se 
inscrever no SEI e pedir um alo-
jamento temporário. 

Além disso, a Universidade 
conta com o Auxílio Moradia. 
Trata-se de uma bolsa no valor 
de R$ 400 para quem optar por 
não morar no CRUSP. A opção 
é feita durante a inscrição para 
o PAPFE. É comum que pesso-
as que não consigam vaga no 
CRUSP por falta de vaga rece-
bam o auxílio. Este auxílio pode 
ser acumulado com outras bol-
sas.

Fora da USP
O campus Butantã tem di-

mensões reais de uma cidade, 
como se pode ver nos mapas 
oficiais do campus (https://
puspc.usp.br/mapa-campus/). 
Com isso, é comum ver os us-
pianos dividirem as diversas 
áreas ao redor da universidade 
usando os portões de acesso, 
que são: Os três portões princi-
pais( P1, P2 e P3), os portões de 
pedestre(V.Indiana,

São Remo,IPT) e o portão 
de acesso à estação Cid.Uni-
versitária da CPTM (Ptrem). Há 
também um último portão de 
acesso com horários reduzidos 
(Plinha). Por conta deste estar 
entre o P1 e o Ptrem ele ge-
ralmente não é usado para se 
referir a uma região próxima a 
USP. Vamos usar posteriormen-
te essa divisão para comentar 
sobre as opções de moradias 
em cada região.

Quais as opções de moradia 
que eu tenho?

- Pensões
Podem, ou não, oferecer um 

serviço a parte de lavagem de 
roupas, alimentação e limpeza 
das áreas comuns. Geralmente 
cozinha e banheiros são com-
partilhados. Possibilidade de 
quartos individuais ou compar-
tilhados entre 2 ou mais pesso-
as, geralmente

com beliches. É comum ter 
preço fixo com contas inclusas. 
Geralmente com móveis bási-
cos como cama, mesa e armá-
rio. Pode ser necessário depósi-
to caução. Opções com ou sem

contrato de estadia mínima.

- Kitnets
Em sua maioria mobiliados, 

geralmente com cozinha e ba-
nheiros privativos e lavanderia 
compartilhada. Assim como as 
pensões, podem oferecer servi-
ços a parte. É comum ter preço 

Sala Pró-Aluno do prédio do biênio

Moradias na USP e arredores
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fixo com contas inclusas. Pode 
ser necessário depósito caução. 
A maioria possui estadia míni-
ma.

- Quarto em casa de família
São mais raros na região. 

Se assemelham com o estilo 
de vida em pensão, entretan-
to, pode-se ter um horário es-
tabelecido de entrada e saída, 
ou ainda, divisões de tarefas 
domésticas. Preço pode ser fixo 
ou com aluguel fixo e participa-
ção nas contas do mês. Geral-
mente não há caução. Opções 
com ou sem contrato de esta-
dia mínima.

- Quarto em casas ou apês 
c/ adm. do proprietário

Nesse caso, o próprio pro-
prietário administra o imóvel, 
arca com uma possível falta de 
inquilino em um mês e pode, 
ou não, se encarregar da lim-
peza do imóvel. Grande parte 
vem com imóveis básicos. Pode 
ser necessário depósito caução. 
Geralmente com contrato de 
estadia mínima.

- Casas ou apês por imobi-
liária

É importante citar que, ini-
cialmente, esta pode ser a op-
ção mais trabalhosa, princi-
palmente para calouros, pois 
é comum precisar formar um 
grupo de pessoas de confiança 
para divisão das responsabili-
dades da locação(como com-
provação de renda, caução, 
despesas iniciais de mobília e 
etc). Entretanto, pode-se con-
seguir preços bem abaixo da 
média e há total arbítrio no que 
se referir às contas e serviços e 
às várias possibilidades de divi-
são de quarto. Geralmente com 
contrato de estadia mínima.

Tá, mas em quais regiões pos-
so morar?

Finalmente, sabendo das di-
visões de regiões e das possi-
bilidades, vamos discutir mais a 
fundo sobre a segurança, aces-
so a usp, comércios e valores 
comumente praticados.

- P1
Essa é a região com maior 

movimentação de pessoas e 
número de casas, consequen-
temente, a mais segura das re-
giões. É também a região com 
acesso mais fácil a USP. Há três 
linhas de ônibus universitários 
que aceitam o BUSP e que cir-
culam entre a Universidade e o 
Metrô Butantã. Com isso, mo-
rando no P1, é possível  pegar 
um ônibus num ponto próximo 
à sua casa, que vá para a USP. 
Há bares, restaurantes, acade-
mia-crossfit, padarias, cabe-
leireiros, farmácias, fast-foods, 
um mercado que funciona até 
as 23h e é uma boa região para 
apps de delivery. Por outro lado, 
esse é o portão mais longe da 
Poli, o que tem mais trânsito no 
horário de pico e a região em 
média mais cara dos arredores 
da USP. Opções como kitnets, 
pensões são bem comuns na 
região, há também quartos em 
casas ou apartamentos, aluga-
dos por proprietários. Todas 
essas opções giram em torno 
de 800 a 1500 reais (no caso de 
uma suíte compartilhada). Os 
proprietários podem, ou não, 
aceitar que o quarto seja usa-
do por mais de uma pessoa (di-
vidindo assim os custos entre 
elas), e no caso de aceitarem, 
podem acrescer alguma quan-
tia no valor total do aluguel 
para cobrir as despesas a mais. 
Há também opções de aluguel 

de casas ou apês por imobiliá-
ria. No caso das casas, são ge-
ralmente enormes e exigem um 
grupo maior de pessoas para 
que valha a pena alugar e pa-
gar mais barato. Já no caso dos 
apartamentos, há opções com, 
2 ou 3 dormitórios e em alguns 
casos, as salas são grandes o 
suficiente para montar-se um 
outro quarto usando biombos 
ou paredes móveis e ainda sim 
sobrar um espaço de uma sala 
de estar razoável. É importante 
ressaltar que, como o bairro é 
antigo, ainda há apartamentos 
com o antigo “quartinho de 
empregada”, que tem de 1 à 
3m² onde, no caso de aluguel 
por imobiliária, pode ser aluga-
do por algo em torno de 300 a 
400 reais mas são poucas op-
ções.

- Ptrem
Uma das opções de saída 

de pedestre muito próximas ao 
P1, com isso praticamente tudo 
aplicado ao P1 se aplica aqui, 
com um adendo de ter um fast-
-food bem próximo a esse por-
tão.

- P2
Essa região contém muitos 

galpões, supermercados e con-
domínios grandes, o que a tor-
na, à noite, relativamente de-
serta e, por consequência, não 
muito segura para

andar a pé após escurecer. 
Recomenda-se ter uma bike, 
pegar um ônibus ou rachar um 
Uber. Em contrapartida, é o 
portão mais próximo a Poli, é 
possível ir à pé em até 10 mi-
nutos em alguns casos, usando 
o portão de pedestres do IPT. 
Há linhas de ônibus que pas-
sam pela região e entram na 
USP, e uma estação da CPTM( 
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Vila lobos-Jaguaré ) relativa-
mente próxima. Há padarias, 
farmácias, pizzaria, fast-foods, 
academia, o Parque Villa Lobos 
e supermercados, um deles é o 
Assaí que tem preços bem atra-
tivos e funcionamento até 23h. 
As possibilidades de moradia 
são quase todas em prédios 
ou condomínios e, portanto, se 
restringem a: quartos em apês 
de família, quartos em apês c/ 
adm. do proprietário ou apês 
alugados por imobiliária (opção 
em que os preços se tornam 
mais baixos em relação a mé-
dia). Os preços vão oscilar em 
torno de 500 reais em um quar-
to pequeno compartilhado por 
2 pessoas em um apartamento 
à até algo perto dos 1400 pra 
uma suíte individual alugada 
com proprietário. Os aluguéis 
dos apartamentos completos 
com dois ou três quartos para 
dividir, vão de 2000 a 3000 reais 
(já incluso iptu e condomínio). 
O diferencial dessa região são 
os condomínios bem comple-
tos em questão de lazer, o que 
pode fazer diferença pra quem 
não terá a possibilidade de vol-
tar sempre para casa e queira 
sair um pouco do apartamento 
para se distrair um pouco. Ou 
só quer chamar os amigos pra 
passar um tempo em casa. 

- P3
Dos três portões principais é 

o que mais se fala sobre baixa 
segurança, não é nem um pou-
co recomendado andar a pé a 
noite e sempre esteja atento de 
dia. Se optar por morar aqui e 
precisar voltar pra casa à noi-
te, opte por voltar nos horários 
de saída dos grandes institu-
tos, como a FFLCH e a Poli, ou 
em cerca de 40 minutos após o 
horário de abertura dos bande-
jões para a janta. Nessa região 

se encontra a  Comunidade São 
Remo, cedida pela USP por co-
modato aos trabalhadores que 
a construíram. Existe um ponto 
final de ônibus interno à USP 
próximo à esse portão e, o mais 
comum, é pegar o circular até 
esse ponto e ir o resto do ca-
minho a pé, de Uber ou bike. 
É a região com a menor média 
de preços, há todas as opções 
citadas anteriormente que vão 
desde 400 reais, em um quarto 
compartilhado entre 2 ou mais 
pessoas, 900 reais, em uma suí-
te individual em uma casa com-
partilhada à até 1200 reais em 
uma suíte em um condomínio, 
ou ainda,  apartamentos com-
pletos para dividir por volta de 
1600 à 2600 reais . Há padaria, 
restaurantes e o Roldão, um su-
permercado com preços mais 
baixos.

- Portão de pedestres
São Remo
Há poucas pensões na re-

gião, elas tem um preço bem 
acessível. Não é uma região 
segura. O acesso é feito pelo 
ponto mais próximo do portão, 
onde passa o circular. Também 
é próxima do Roldão.

- Portão de pedestres
Vila Indiana
É um bairro que fica entre a 

USP e a Av. Corifeu de Azeve-
do Marques, as ruas são bem 
entrelaçadas, com muitas ladei-
ras. O preço varia basicamente 
com a distância até o portão. 
É deserto a noite após as 22h, 
então é bom tentar aprovei-
tar os horários de saída dos 
cursos noturnos para ir com o 
circular. Uma das regiões com 
a menor média de preços. Há 
padaria, farmácia, bar, pizzaria, 
lanchonete, barbeiro, cabelei-
reiro, horti-frutis e academia. 
Há apartamentos, que abrem 
as opções já citadas, por 2000 
a 3000 reais. O mais frequente 

na região são kitnets que po-
dem variar de 800 a 1300 reais 
dependendo da mobília e ele-
trodomésticos inclusos e, nova-
mente da distância ao portão. 
É possível também achar suítes 
próximas ao portão por volta 
de 800 reais.

O que mais preciso saber?
Tirando os casos de imo-

biliária, tentem não entrar em 
lugares com contratos muito 
longos, principalmente os ca-
louros. O pior que pode acon-
tecer é você ter problemas 
onde você mora e não poder 
sair de lá.

Repúblicas da USP
Grupo do facebook sobre 

moradias da região. Todos cos-
tumam ser muito receptivos.

Link: bit.ly/RepublicasDaUSP

Morar USP
Além do grupo do facebook, 

existe um site que você conse-
gue filtrar por região, faixa de 
preço, etc, ele é ótimo!

Link: https://morarusp.com.
br/

Planilha de imobiliárias
Feita pelo Manaus do CEE, 

tem contatos das imobiliárias e 
endereços.

Link: bit.ly/ImobiliariasUSP

PoliReps
Para ajudar a galera que qui-

ser formar um grupo de pes-
soas para alugar uma casa um 
apê, tem um grupo no whatsa-
pp.

Link: bit.ly/POLIREPS2020

Vitória Rosa
Nathan Luz
Lucas Costa
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As diferenças socioeconô-
micas presentes na sociedade 
brasileira são evidentes. Um 
dos retratos mais fiéis do cená-
rio social se encontra na quali-
dade do ensino básico, a qual 
apresenta parâmetros com-
pletamente diferentes quando 
comparados colégios particu-
lares, ETECs (Escolas Técnicas 
Estaduais) e escolas públicas 
tradicionais. Essas diferenças 
fazem com que um abismo seja 
formado e projetado na tenta-
tiva de ingresso no ensino su-
perior. 

O Jornal Dois Martelos vem, 
por meio do relato de alunos 
da escola, trazer um pouco da 
visão dos dois mundos. O ob-
jetivo é conscientizar aqueles 
que nunca tiveram contato com 
esse tipo de realidade e, princi-
palmente, trazer um sentimen-
to de pertencimento e de que 
você, que veio de escola públi-
ca, não está só! Todos nós faze-
mos parte da Escola Politécnica 
e podemos, sim, superar esses 
abismos existentes! 

Diferenças entre o ensino pú-
blico e o ensino particular 

“Eu fiz o ensino médio na 
ETEC Doutora Maria Augusta 
Saraiva. Apesar de ser o “top” 
do ensino público, tive uma de-
fasagem muito grande no con-
teúdo que eu deveria ter apren-
dido. Praticamente me formei 
sem professor fixo de física e 
química. Só aprendi direito his-
tória e matemática.” relata Alan 
Borges, aluno de Engenharia 
Metalúrgica. “No meu segundo 
ano aprendi Q = m.c.T em física 
e nomenclatura de compostos 
inorgânicos em química. Só. Eu 
percebi o quanto eu tava atra-
sado quando fiz vestibulares e 
percebi que pulava questões 
com unidade Newton porque 
nem isso eu sabia o que era. 
Nem vetor eu sabia o que era. 
Fui aprender tudo isso no cursi-

nho”, completa o aluno.  
Assim como Alan, Isabela 

Sordi, da Engenharia Elétrica, 
também fez ETEC e comenta 
sua experiência: “Fiz meu ensi-
no médio em uma ETEC aqui da 
minha região, em Hortolândia, 
e uma grande diferença que 
encontrei lá, comparada com 
outras escolas públicas, foi a 
importância que era dada para 
movimentos artísticos. Tínha-
mos aulas de teatro, palco para 
apresentações artísticas du-
rante os intervalos, festivais de 
dança, literatura, e todos estes 
movimentavam a escola toda. 
Alunos, professores e funcioná-
rios se desdobravam para que 
tais eventos acontecessem. Po-
rém, quando o assunto era ves-
tibular ou conteúdo propria-
mente dito, muito se deixava a 
desejar.” 

“Durante meu primeiro ano, 
praticamente não tive aulas de 
física e química. Os últimos pro-
fessores tinham recentemente 
saído e demorou mais que um 
semestre para contratarem um 
novo. A solução? O coordena-
dor da escola por várias vezes 
ia substituí-los. Minha última 
matéria vista em matemática, 
por exemplo, no terceiro ano, 
foi cálculo de área e volume de 
sólidos básicos. Polinômios e 
todo esse tipo de coisa que os 
professores da Poli dizem ser 
matérias de ensino médio não 
passaram nem perto dos meus 
cadernos”, complementa Isabe-
la. 

Diferentemente do Alan e 
da Isabela, Beatriz Nassif, alu-
na de Engenharia de Materiais, 
veio de uma escola particular. 
“O meu colégio era particular 
(Rio Branco), mas não era avan-
çado em questões de vestibu-
lar. Lá muita gente prefere ir pra 
faculdade particular... Inclusive 
tenho a impressão que essa 
mentalidade de só ir trabalhar 
na empresa do pai fez com que 
muitos não se dedicassem a es-
cola.” 

Cursinho na visão dos alu-
nos de escola pública 

“O cursinho”, diz Alan, “foi 
basicamente onde eu fiz meu 
ensino médio. 90% do que eu 
vi no cursinho foram conteúdos 
completamente novos pra mim. 
Eu fiz dois anos de cursinho an-
tes de entrar na Poli, sendo um 
deles junto com o terceiro ano 
do ensino médio. A diferença 
entre as minhas aulas na ETEC 
e as aulas no cursinho eram gri-
tantes.” 

"Para mim, o cursinho popu-
lar, mais do que qualquer coisa, 
foi um ambiente de inspiração. 
Ver pessoas como eu lutan-
do por seu espaço em meio a 
uma sociedade que sempre as 
oprimia era sempre um motivo 
a mais para estudar. Em rela-
ção aos conteúdos, em todas 
as matérias que eu me julgava 
bom comecei a ter grandes di-
ficuldades ao me aprofundar. 
Então matérias que eu possuía 
dificuldades se mostraram cada 
vez mais reais" comenta Caio 
Bertti, aluno de Engenharia de 
Materiais/Metalúrgica. 

Isabela ainda explica que 
quando entrou no cursinho 
teve seu primeiro choque: “As 
pessoas que o frequentavam 
já vinham, em sua maioria, de 
escolas particulares. Desde o 
começo percebi o claro desní-
vel entre mim e os outros alu-
nos. Minhas primeiras notas 
nos simulados ficavam sempre 
menores que a média geral e 
eu constantemente me via ten-
do dificuldade em matérias ti-
das como “fáceis” em uma vi-
são geral. Depois do meio do 
semestre, tendo em vista tudo 
isso e meu desempenho, que 
não era o melhor, um professor 
de lá conversou comigo e pe-
diu para que eu revisse minha 
opção de curso, ou então con-
siderasse ficar no cursinho por 
mais de um ano. De onde eu 
mais esperava apoio e compre-
ensão, não tive. Pelo contrário. 
Foi o ano que eu mais aprendi 

Escola pública e disparidade socioeconômica na Poli
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coisas novas em toda a minha 
vida, mas também foi o ano em 
que eu mais me senti desloca-
da. Tudo aquilo era novo para 
mim, enquanto para os outros 
era apenas mais uma revisão.”  

Cursinho na visão dos alunos 
de escola particular

“Eu sempre prestei muita 
atenção na aula”, diz Beatriz, 
“mas tive que fazer cursinho e 
eu percebi que tinham algumas 
coisas que eu não tinha apren-
dido para o vestibular, mas 
eram coisas bem específicas ou 
que seriam importantes só pra 
Poli. No geral, foi bem uma re-
visão de tudo o que eu sabia.” 
comenta a aluna. “Hoje em dia 
o Rio Branco é bem focado em 
vestibular. Os dois primeiros 
anos têm aula integral e o ter-
ceiro ano tem revisão da maté-
ria. Tanto é que eu já vi dois bi-
xos que passaram direto de lá.”  

O choque da entrada na Poli

“Como eu entrei na 6ª cha-
mada, que ainda existia naque-
la época, não teve nem semana 
de recepção pra dar uma acal-
mada [risos]. Eu entrei uma ou 
duas semanas antes da P1 já 
tomando uma “marretada” na 
cabeça. Se a diferença entre a 
ETEC e o cursinho era uma, a di-
ferença entre o cursinho e a Poli 
era 1000 vezes maior. Por mais 
que eu corresse atrás das lis-
tas, dos livros e de saber como 
tudo funcionava, ainda existia 

uma diferença muito grande. 
Eu não tive ajuda de veteranos/
veteranas, então achei que eu 
era um deslocado ali dentro, 
que eu era burro e que eu não 
ia conseguir aprender nunca. 
Foi um período bem complica-
do e pensei em desistir muitas 
vezes”, comenta Alan. 

“Entrar na Poli foi igual-
mente mágico e desafiador”, 
diz Isabela.  “Aquela sensação 
de “ufa, consegui!” constante-
mente entrava em conflito com 
o pensamento de como con-
seguiria enfrentar os próximos 
dias. Além de todo o cansaço 
por morar a uns 100 km da USP, 
gastando mais de 5 horas por 
dia no transporte, a sensação 
de ser um peixe fora d’água me 
acompanhou durante todo o 
ano, principalmente no primei-
ro semestre. Foi o mais difícil 
com relação a adaptação. Mes-
mo me desdobrando pra estu-
dar em todo tempo que dava, 
meu desempenho era muito 
menor em relação aos meus 
amigos que vinham de bons 
colégios particulares e mora-
vam perto de lá. Demorei todo 
o primeiro ano pra finalmente 
sentir que eu estava “nivelada” 
com os outros alunos. Durante 
o segundo semestre as coisas 
começaram a tomar um rumo 
melhor. Comecei a me envol-
ver mais com as coisas do CMR 
e, consequentemente, tive um 
contato maior com pessoas 
que já passaram por situações 
semelhantes às que eu estava 
passando e sobreviveram!”

Mensagens para vocês, 
que estão lendo

“Eu queria dizer que o seu 
lugar é sim aqui, com a gente! 
Se estiver com dúvidas, precisar 
de ajuda, precisar de alguém 
pra conversar, quiser bandejar 
junto ou qualquer coisa, pode 
falar comigo e com as pessoas 
da gestão do CMR. Eu tenho 
certeza de que todo mundo 
está muito disposto a ajudar e 
a te fazer se sentir bem na fa-
culdade, se sentir parte disso 
tudo. Você não está sozinha/
sozinho!” 

Alan Borges
Engenharia Metalúrgica

“Cada um tem seu tempo 
de aprendizado. Uns vão pas-
sar em determinadas matérias 
de primeira, outros vão tentar 
mais de uma, duas vezes. As 
notas ruins eventualmente vão 
vir. E está tudo bem! Você não 
é menor, menos importante ou 
menos capaz por conta disso.

As diferenças vão ser claras 
no dia-a-dia de vocês, em vá-
rios âmbitos. Mas nunca se es-
queçam: vocês não estão sozi-
nhos! Eu e todo o CMR estamos 
abertos para dar conselhos e 
ajudar vocês no que for preci-
so. Não deixe de procurar ajuda 
sempre que achar necessário. 
Estamos aqui por vocês!” 

Isabela Sordi
Engenharia Elétrica

- Polishare
Repositório gratuito de re-

sumos, provas antigas e listas 
de exercícios

- Politécnicos
Análogo ao Polishare. Sem-

pre vale a pena checar ambos, 
já que pode existir um conteú-
do em um e não existir no outro

- MegaDrive do CMR
Além dos conteúdos do Ci-

clo Básico, também agrupa ma-
teriais de estudo específicos 
para o PMI e o PMT

- Canal do YouTube: CAEP 
Acadêmico

O CAEP (Centro Acadêmico 

da Engenharia de Produção) re-
alizou um projeto muito baca-
na no ano passado. Eles grava-
ram aulões de matérias da Poli, 
além de resoluções de provas, 
e disponibilizaram o conteúdo 
online. Vale a pena dar uma 
olhada!

Ferramentas de Auxílio,  Dicas e Sites Importantes
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estrangeiras. Também está dis-
ponível em app 

- Jupiter Web (uspdigital. 
usp.br/jupiterweb):

Esse será o seu site principal 
aqui na USP. O Jupiter é o sis-
tema usado pela USP inteira e 
serve para consulta de grades 
horárias, realização de matrícu-
las, solicitação de bilhetes, vi-
sualização do histórico escolar, 
entre outros. 

Os alunos ingressantes na 
Poli não precisam efetuar ma-
trícula em nenhuma disciplina. 
Elas já são feitas automatica-
mente, então a sua grade ho-
rária já vem montada nesse 
primeiro ano de Poli. Por outro 
lado, o aluno pode remover 
matérias do segundo semestre 
ou adicionar optativas (a grade 
do primeiro semestre, entretan-
to, é inalterável). 

Bilhete USP (BUSP): Esse é 
o bilhete que será usado para 
acessar os Circulares. O bilhete 
tem uma cor cinza (é recomen-
dado que se faça o pedido o 
mais rápido possível, pois de-
mora para chegar). 

Cartão USP: É a sua cartei-
rinha de estudante da USP. Ela 
também servirá como seu car-
tão para recarregar o saldo do 
Bandejão. A carteirinha tem 
uma cor laranja. Ela será a união 
da sua carteirinha provisória de 
papel (também laranja) e da-
quele cartão provisório branco 
que te dão para usar no Bande-
jão (é recomendado que se faça 
o pedido o mais rápido possí-
vel, pois demora para chegar). 

- E-Mail USP (email.usp. br): 
É importantíssimo que você 

tenha esse e-mail bem organi-
zado e sempre veja o que che-
ga (com o tempo você aprende 
quais e-mails deve ignorar 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 prá-
tico de se utilizar no celular ou 
computador.

- Canal do YouTube: Univesp
Antes de começar a assistir 

os vídeos, verifiquem com os 
veteranos/veteranas se aquele 
curso vale a pena ser assistido 
por ali. Economizar tempo é o 
melhor caminho nesse início

- Resumos da xerox do 
Grêmio

Alguns resumos novos po-
dem ficar disponíveis. Sempre 
verifiquem o Polishare pra con-
firmar se o material já não está 
disponível em PDF

- Estudar Com Você
Plataforma feita especifica-

mente para a Poli
Possui cursos separados por 

cada disciplina que vocês estu-
darão

O plano mensal custa R$65, 
mas o valor pode chegar a R$40 
no caso do pacote anual e sem-
pre dá para entrar em conta-
to com eles para saber sobre 
cupons de desconto

Alguns conteúdos são aber-
tos para realizarem o teste

- Responde Aí
Análoga ao Estudar Com 

Você, mas abrange mais uni-
versidades

1 hora de conteúdo liberado 
no primeiro acesso

O plano mensal cus-
ta R$34,90 e pode chegar a 
R$21,90 no caso do pacote 
anual

Possui app para estudar of-
fline no celular

- Udemy
Existem alguns cursos gra-

tuitos, ou com uma faixa de pre-
ço mais acessível, que ensinam 
programação em Python (vocês 
utilizarão essa linguagem em 
Introdução à Computação).

- Coursera

Outra plataforma na qual 
vocês podem acessar cursos de 
programação.

- Learn Python
App da Play Store e da 

Apple Store. Também pode ser 
um auxílio no estudo de pro-
gramação

- e-Card, Cardápio e Campus
São apps da USP disponíveis 

na Play Store e na Apple Store
e-Card: é sua carteirinha di-

gital. Você pode utilizar tanto 
pra acessar os prédios, quanto 
pra entrar no bandeijão (quan-
do seu cartão estiver com sal-
do)

Cardápio: vai te informar o 
que será servido em cada ban-
dejão da USP. É importante ve-
rificar o cardápio no dia. Como 
eles soltam os cardápios da 
semana inteira, pode ser que 
ocorram mudanças de última 
hora

Campus: é uma platafor-
ma para registrar ocorrências 
na USP, realizar chamadas de 
emergência, entrar em alerta 
ou exibir um mapa de seguran-
ça do campus

- Moovit
Pode te dar uma localização 

aproximada de onde os Circu-
lares estão e quanto tempo vão 
demorar pra chegar. Também 
pode ser utilizado em qualquer 
rota de transporte público que 
vocês utilizarem em SP.

- Google Agenda
Anotar suas semanas de 

provas, suas entregas de ativi-
dades, eventos e feriados será 
muito útil!

Outras alternativas são 
agendas físicas, planilhas do Ex-
cel ou aquilo que julgarem mais 
agradável

- WordReference
Dicionário online pra línguas 
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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!

5) Prédio do Biênio – É onde 
vocês terão a maior parte das 
disciplinas dos 2 primeiros anos

6) “Cirquinho”

7) Anfiteatros do Biênio (Ama-
relo e Vermelho) – Vocês terão 
algumas provas e palestras aqui

8) Prédio da Engenharia Elétrica 
e de Computação

9) Prédio da Engenharia de 
Produção

10) Prédio da Engenharia Me-
cânica, Mecatrônica e Naval

11) Prédio da Engenharia Civil e 
Ambiental

Bruno Castro
Engenheio de Materiais

Sherida Figueiredo
Engenharia de Minas

1) Centro Moraes Rêgo (CMR) 
– Seu centro acadêmico e a sua 
segunda casa nos próximos 
anos!

2) PMT – Departamento das 
Engenharias de Materiais e Me-
talúrgica

3) PMI – Departamento da En-
genharia de Minas

4) Prédio da Administração – É 
onde a diretoria da Poli se lo-
caliza
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Mapa da USP
Sua vida universitária nunca estará restrita a territórios politécnicos. Conhecer a USP, e seus pon-

tos estratégicos, é importante para a sua vida nos próximos anos.
Além dos locais indicados pelo mapa abaixo (produzido pela Prefeitura do Campus), procurare-

mos mostrar alguns institutos que você frequentará semanalmente durante a graduação

• IQ (Instituto de Química da 
USP) – Lá, a partir do 1º semes-
tre, você vai ter algumas maté-
rias fornecidas pelo próprio IQ 
e outras dadas pelo PQI, que é 
o departamento de Engenharia 
Química da Poli. O espaço que 
abriga o IQ, o PQI e a Farmácia 
(FCF) é chamado de Conjun-
to 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 Geociên- 
cias da USP) – Você, que vai 
cursar Engenharia de Minas, 
terá aula no ICG a partir do 3º 
semestre.

• IME (Instituto de Matemá-
tica e Estatística) – Ocorrerão 
as revisões das provas de Cál- 
culo, Álgebra Linear e outras 
disciplinas. Também possui 
uma gráfica.

• ECA (Escola de Comunica-
ções e Artes) – Local famoso 
pela organização da QiB, a qual 
você desejará ir semanalmente.

• CEPEUSP (Centro de Práti-
cas Esportivas da USP) – Local 
onde vocês treinarão algumas 
modalidades da Atlética e, é 
claro, podem marcar de sair de 
alguma aula e praticar alguma 
modalidade casualmente.

• HU (Hospital Universitário) 
– Você, como aluno da USP, 
terá direito a diversos serviços 
que o nosso hospital oferece!

• Revisões de Prova – Depois 
de uma prova, você poderá 
tentar ganhar pontos valiosos 
na sua nota por meio de uma 
revisão. Ela costuma ser reali-
zada na sala do professor, que 
normalmente é localizada no 
instituto ao qual ele pertence. 
Portanto, você também fre-
quentará os locais citados aci-
ma com tal finalidade.
Mais mapas do campus dispo-
níveis em https://puspc.usp.
br/2017/04/03/mapas/

Victor Castro
Engenharia de Materiais

Alan Borges
Engenharia Metalúrgica
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