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EXPEDIENTE

SUDOKU

A tecnologia nos cerca, nas 
luzes de nossas casas, nos 
vídeos do Possani, nos nos-

sos celulares... Ela nos ajuda a buscar 
aquilo que nossa memória joga fora 
e a guardar o conteúdo daquele pa-
pelzinho que colocamos no bolso da 
calça, fadado a moer na máquina de 
lavar. 

Contudo, a tecnologia às vezes nos 
confunde: nos faz curtir posts que 
não queríamos curtir ou então de-
letar e esvaziar a lixeira de um drive 
compartilhado. E foi exatamente isso 
que aconteceu com o drive do Jornal 
"O Politécnico" que, por uma mera 
confusão, saiu da nuvem para a imen-
sidão do céu infinito e, lá, se perdeu. 

Como uma fênix, o Jornal renas-
ceu das cinzas, os arquivos recentes 
foram recuperados e o trabalho em 
equipe fez com que seu andamento 
não fosse prejudicado. 

Assim, para você não correr o ris-
co de perder nenhuma atividade do 
Grêmio, sugiro que verifique o CA-
LENDÁRIO e anote na sua agenda ele-
trônica e na física.

Veja também fotos do EILE que 
ocorreu em Santos enquanto, talvez, 
algum texto voava pelo céu da Baixa-
da.

Nas páginas seguintes, na seção 
Acadêmico, entenda como funcio-
nam os Órgãos Colegiados em RE-
PRESENTAÇÃO DISCENTE, saiba 
mais sobre a PLATAFORMA DE ESTÁ-
GIO e informe-se sobre os MÓDULOS 
ACADÊMICOS.

Confira, em Esportes, os grandes 
eventos do mundo esportivo na CO-
LUNA DA AAAP e leia uma ENTREVIS-
TA COM O EX-POLITÉCNICO PAULO 
MANCHA.

Mergulhe na seção Etc, num mar, 
num CÓSMOS OCÊANICOS.

Na seção USP, entenda como fun-
cionam os RANKINGS UNIVERSITÁ-
RIOS e como ficou a situação de CO-
TAS na nossa Universidade.

Vá ao ENCONTRO DA ENGENHA-
RIA COM A BIOLOGIA e aprenda em 
Engenheirando.

Já que falamos de engenharia, 
confira, em Poli, uma ENTREVISTA 
com uma politécnica formada que 
foi a primeira a participar do "Inte-
grapoli" da época. Prepare-se para os 
processos seletivos, pois É PRECISO 
FALAR. E descubra o que há em TRÊS 
QUILÔMETROS ATÉ A PRAIA.

Nos Classificados, encontre um 
serviço ou aquele brownie!

Em Folhetim, confira o decorrer 
de outra trágica história que envolve 
o sumisso de arquivos, O ERRO APA-
GADO, e o que aconteceu com nossos 
personagens de HARRY POLI, que 
tinham dado uma paradinha no Bi-
xopp.

Leia e inpire-se em A Politécnica 
sobre incrível mulher e cientista HI-
PÁTIA, de Alexandria.

Ao lado da ciência temos Arte e 
Cultura, com a POLISIA feita pelos 
alunos da Poli São Paulo e da Poli San-
tos. Além disso, confira a RESENHA 
de "DESVENTURAS EM SÉRIE" e de 
"PERDIDO EM MARTE".

Por fim, em Politreco, divirta-se 
com ONDE VIVEM AS TRETAS e tente 
entender esta calmaria. Baseie suas 
ações no HOROSCOPOLI de Game of 
Thrones ou talvez seja melhor não e 
confira a TIRINHA! 

Depois de ler tudo e fazer o Su-
doku, guarde este jornal com carinho, 
seja ele impresso ou em PDF - se fos-
se um de cada seria melhor ainda - e 
aguarde a próxima edição, a última 
do ano.

REUNIÃO

Quando? Todas as segundas!
Que horas? 11h

Onde? No Grêmio Politécnico
E depois: Quem vai bandejar? 
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CALENDÁRIO 
SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

17
Domingo

11 • P1 12 • SAPO (R)* 13• SemaPol (R)* 
• Demonstrati-

vo financeiro
14• Cafezada  

 15 • PoliTalks SP 
• Fuego 

• Processo seletivo: 
plantonistas Cursinho 

16
24 • Penúltimo 

dia de matrí-
cula para aulas de 
Conversação

1 • Penúltimo dia 
de matrícula para 

aulas do Semi-Inten-
sivo

5

8 • Um dia para o 
início das aulas do 

Semi-Intensivo

15

22

29

18 • Jornal (R)* 
• Início aulas 

de Conversação 
 

25     • Jornal (R)* 
• Exposição de 

Jornais Antigos 
 

30• Jornal (R)* 

2• Jornal (R)* 
• Semana de Poli-

tizados (SemaPol) 
 

9• Jornal (R)* 

16 • P2

23• Jornal (R)* 
• Semana de 

Arte da Poli (SAPO) 

19 •  SAPO (R)* 

26• SAPO (R)* 
• Exposição de 

Jornais Antigos

31

3•  SAPO (R)* 
• Semana de Poli-

tizados (SemaPol) 

10•  SAPO (R)*

17 • P2 
•  SAPO (R)*

24•  SAPO (R)* 
• Semana de 

Arte da Poli (SAPO) 

20 • SemaPol (R)* 

27 • SemaPol (R)* 
• Exposição de 

Jornais Antigos 
• Polipalooza

1

4• SemaPol (R)* 
• Semana de Poli-

tizados (SemaPol) 

11

18 • P2

25 • Semana de 
Arte da Poli 

(SAPO) 

21 • PoliTalks 
Santos 

• Palestra sobre an-
siedade e depressão  

28 • Exposição de 
Jornais Antigos 

• Polipalooza

2 • Finados

5 • Semana de Poli-
tizados (SemaPol) 

12 • Nossa Sra. 
Aparecida

19 • P2

26 • Semana de 
Arte da Poli 

(SAPO) 

22

29 • Exposição de 
Jornais Antigos

3 • Recesso

6 • Semana de Poli-
tizados (SemaPol)

13 • Recesso

20 • P2

27 • Semana de 
Arte da Poli 

(SAPO) 

23

30

4

7 

14

21

28

GRÊMIO
(R)/*: Reunião aberta no Grêmio Politécnico    

2017
EILE
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ACADÊMICO

Representação Discente
Você sabe como são tomadas 

as decisões na Escola Politéc-
nica? Você sabe o que são e 

como funcionam os Órgãos Colegiados?
Os Órgãos Colegiados são comissões 

da Escola, encarregadas de acompanhar, 
discutir e garantir o funcionamento de 
questões da Graduação, Pesquisa, Cultu-
ra e outros assuntos da Poli. As reuniões 
desses Órgãos ocorrem ordinariamente 
todo mês (ou no caso da Congregação, a 
cada 2 meses), e dela participam mem-
bros representantes de cada Departa-
mento da Poli, além dos Representantes 
Discentes (os RDs). 

A partir de agora n’O Politécnico, os 
Representantes Discentes do Grêmio 
nesses órgãos irão divulgar as princi-
pais pautas debatidas. Se você deseja 
saber mais sobre o trabalho de Repre-
sentação Discente do Grêmio Politécni-
co acompanhe o nosso site http://www.
gremiopolitecnico.com.br/noticias/ em 
“Representação Discente” ou procure 
um dos diretores do Grêmio.  

Comissão de Graduação 
(CG)

A CG é a Comissão que zela pela exe-
cução de programas do ensino de gra-
duação de responsabilidade da Escola 
Politécnica. Coordenando disciplinas in-
terdepartamentais (como Probabilida-
de), a CG deve submeter à Congregação 
questões relativas ao número de vagas 
de cada curso, critérios de transferência, 
estágios, avaliação das disciplinas e de 
jubilamentos. Ela também é a respon-

sável pelas discussões da EC-3 e pelas 
reestruturações didáticas das disciplina.

Reunião de Junho
• Os representantes discentes mos-

traram preocupação em relação a di-
vulgação dos módulos vermelhos e fi-
cou decidido que seria elaborado um 
documento explicativo que contenha 
uma breve descrição sobre cada módu-
lo.. Também foi decidido que os alunos 
iriam divulgar uma palestra genérica 
para explicar o conceito dos módulos e 
dos pré-mestrados e que, nos dias se-
guintes, cada departamento apresenta-
ria seus próprios módulos. 

• Foi analisada a distribuição de va-
gas de ingressantes pelo SiSU e Fuvest, 
já que  na época não houve tempo hábil 
para realizar a análise dos ingressantes 
do SISU de 2017. A distribuição de vagas 
utilizada nesse ano (10% para o SISU e 
90% para a Fuvest) foi mantida.

 
Reunião de Agosto

• Foi informado que os alunos da 
PEEG, que foram contemplados com a 
bolsa, já foram notificados do benefício. 

• Em “Palavras aos membros”, os RDs 
anunciaram as datas para a palestra e a 
feira expositiva dos Módulos Vermelhos 
e Pré-mestrados. 

• O professor Toffoli informou o su-
cesso dos nossos alunos na competição 
internacional MetalCup. 

• Foram decididos os 41 módulos 
vermelhos e pré-mestrados disponíveis 
para o ano de 2018.

Comissão Técnico-
Administrativa (CTA)

O CTA é o Conselho que zela por 
aprovar e administrar o orçamento da 
Escola Politécnica. Compete a esse ór-
gão opinar sobre a criação, modificação 
e extinção de departamentos bem como 
propor a criação de cargos e funções 
docentes. Além disso, o Conselho Téc-
nico-Administrativo deve deliberar so-
bre contratação, realocação, dispensa e 
afastamento de docentes e servidores.

Reunião de Junho

• A comissão que estuda a nova pro-
posta de organograma de Departamen-
tos da EP disse que os trabalhos estão 
sendo concluídos e, assim que concluí-
dos, deverão ser analisados e aprovados 
pelo CTA.

 
Reunião de Agosto

• Foi discutido o regimento que defi-
ne a formação das bancas avaliadoras na 
USP, em que se propõe a retirada das pa-
lavras comercial e percebida do artigo 
89, parágrafo 3º: “É vedada a participa-
ção,na comissão julgadora de disserta-
ção ou tese, ... , de membros que tenham 
qualquer relação familiar ou comercial 
com o candidato e orientador, ou qual-
quer relação percebida como impeditiva 
de uma avaliação isenta.”.

Congregação

A Congregação é a instância máxi-
ma de deliberação no que tange aos 
Órgãos Colegiados. Ela é composta pela 
diretoria, pelos presidentes da Comis-
são de Graduação(CG), da Comissão de 
Pesquisa (CPq), da Comissão de Cultu-
ra e Extensão (CCEx) e da Comissão de 
Pós-Graduação(CPG), pelos chefes de 
departamento, pelos professores titula-
res, pelos representantes dos servidores 
não-docentes, pelos representantes das 

O estágio é uma parte impor-
tante da formação de qual-
quer profissional. Além de 

adquirir experiência no mercado de 
trabalho, o aluno desenvolve habilida-
des práticas na sua área de formação e 
fora o fato de ganhar aquela graninha no 
fim do mês é uma importante fonte de 
renda. 

Sabendo da importância do estágio 
na vida do politécnico e, principalmen-
te, da dificuldade dos nossos alunos em 
procurar novas oportunidades, o Grê-
mio Politécnico lançou nesse último 
mês a Plataforma de Estágios (http://
www.gremiopolitecnico.com.br/esta-
gios). Para você que começou a procurar 

há pouco tempo é bem simples: acesse 
o link, selecione a sua engenharia, pro-
cure os estágios que mais te interessam, 
aplique a sua candidatura seguindo as 
instruções e boa sorte! 

Se você já está empregado e a sua 
empresa está interessada em contratar 
mais politécnicos ou você ficou saben-
do de alguma proposta e quer divulgar, 
o Grêmio também também pode te aju-
dar nisso. Basta descer um pouquinho 
mais a página e preencher a “Proposta 
de Estágio”, assim que um dos adminis-
tradores aceitar o seu estágio, ele ficará 
disponível para todos os politécnicos. ;)

demais categorias de docentes e pelos 
representantes discentes. A Congrega-
ção deve deliberar sobre o que já foi pre-
viamente acordado nos demais órgãos 
colegiados, além de temas referentes a 
Escola como um todo, que não passaram 
previamente por aprovação em nenhum 
outro Órgão Colegiado.

Reunião de Junho

• Após a apresentação dos resulta-
dos obtidos na Assembleia Geral dos 
Estudantes, os RD's pediram para que 
fossem votados os métodos de ingresso 
na EP. O Diretor Piqueira ressaltou que 
a Congregação não possuía dados sufi-
cientes para votar sobre tais métodos e, 
após votação (se a proposta seria votada 
naquela reunião), a discussão foi adiada. 
A seguir, foi aprovada a comissão de es-
tudos para cotas com RDs, professores e 
membros do movimento negro.

 
Reunião de Agosto

• A chapa do Prof. Dr. Carlos Edu-
ardo Cugnasca e Prof. Dr. Paulo Carlos 
Kaminski (presidente e vice, respectiva-
mente) para CCEx foi eleita. 

• A patente “Sistema e método para 
detecção de moléculas ionizadas de 
diferentes espécies para um espectrô-
metro de mobilidade iônica” do PSI foi 
aprovada.

• A ementa curricular dos últimos 
anos das engenharias das estruturas 
curriculares da EP foi aprovada.

Tamy Takara 
Diretora Acadêmica 

do Grêmio Politécnico
Engenharia da Computação, 2º ano

PLATAFORMA DE ESTÁGIOS

Problemas Acadêmicos?

Está com alguma dúvida ou 
problema acadêmico?

Procure um de nós! 

# O G r ê m i o E s t á C o m Vo c ê 

Lucas Kato        (11) 99641-7326 
Mayra Luna      (11) 98159-9087 
Rafael Jardim   (11) 99697-3225 
Tamy Takara    (11) 95789-4613
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Os Módulos Acadêmicos fo-
ram criados para a terceira 
estrutura curricular a fim 

de diversificar e melhorar a gradu-
ação dos alunos politécnicos. A EC3 
compreende uma formação comple-
ta no seu curso/ênfase até o 8º se-
mestre, deixando o 5º ano para que 
se possa realizar uma especialização.

Dentre as opções têm-se os Módu-
los Vermelhos e os Pré-Mestrados. Os 
módulos compreendem uma especiali-
zação, que pode ser dentro do seu pró-
prio curso ou até num curso diferente. 
Já os Pré-Mestrados são uma alternativa 
com intuito de incentivar os alunos a 
continuarem uma vida acadêmica, con-
ciliando a graduação com o mestrado/
pós-graduação.

O processo de seleção para os mó-
dulos acadêmicos funcionará de acordo 
com as seguintes etapas:

1ª etapa -  Consiste na seleção para 

os Pré-Mestrados, que possuem crité-
rios exigentes e alguns requisitos espe-
ciais, conforme o que foi decidido em 
cada coordenação. 

Os alunos que forem selecionados 
para cursar o Pré-Mestrado estão excluí-
dos do processo de seleção dos Módulos 
Vermelhos. Já os que, porventura, não 
forem selecionados, podem concorrer 
nos processos de escolha de módulo.

2ª etapa - Em seguida, ocorrerá a se-
leção para os módulos externos, que são 
módulos que não estão ligados à sua en-
genharia/ênfase. 

Estarão qualificados para concorrer 
aos módulos externos os alunos que te-
nham atingido a marca 80% dos crédi-
tos aula do currículo ideal do seu curso 
até o 7º semestre. No entanto, por mo-
tivos técnicos, para 2018, a conta dos 
créditos será feita com todos os créditos 
aula que constam no histórico do aluno, 
independentemente de serem estes os 

Módulos Acadêmicos
créditos do currículo ideal ou de outras 
matérias. 

O aluno pode escolher até 3 opções 
de módulos que deseja cursar, sendo 
classificado por meio da média suja. A 
seleção será feita somente em uma ro-
dada, sem múltiplas listas. Quando o 
aluno for selecionado para uma das suas 
opções de módulo, ele deixa seu curso 
de origem, e passa a responder pelo seu 
módulo. Se não selecionados, os alunos 
ainda podem optar por fazer o(s) módu-
lo(s) vinculado(s) ao seu curso.

3ª etapa - Por último, será feita a se-
leção interna, aqueles que pretendem 
fazer os módulos vinculados ao seu cur-
so. Para cursos com somente um mó-
dulo, não será necessário uma seleção. 
Caso contrário, será feita uma seleção 
interna entre os alunos do curso para 
alocação nos módulos.

Alguns lembretes importantes:
• Os alunos podem fazer mais de um 

módulo durante sua graduação, desde 
que respeitem o tempo máximo de for-
mação (7,5 anos).

• Uma vez dentro dos módulos, os 
alunos podem desistir e ingressar em 
outros módulos, novamente, respeitan-
do o tempo máximo de formação (7,5 
anos).

• Os editais serão abertos semestral-
mente, mas existem módulos que são 
anuais, ou seja, pode-se conseguir vaga 
no começo do ano e começar a fazer o 
módulo somente no ano seguinte.

• Caso não seja possível ingressar 
no módulo desejado, pode-se continuar 
sem entrar no módulo, esperando o pró-
ximo edital, mas respeitando o mínimo 
de 12 créditos por semestre.

Lucas Kato 
Diretor Acadêmico do Grêmio Politécnico

Engenharia de Materiais, 2º ano

pos, Usain Bolt. Não só o Estádio Olímpi-
co de Londres, mas todo o mundo parou 
para ver o tricampeão olímpico dos 100 
e 200 metros em ação, infelizmente, 
pela última vez. Em um piscar, um sopro 
de 9,95s marcou a despedida bronzeada 
do jamaicano, que tem no currículo oito 
medalhas de ouro olímpicas, 11 meda-
lhas de ouro em mundiais, e que além de 
tudo isso detém o recorde mundial dos 
100 e 200 metros rasos.

Mas o mundial londrino também nos 
mostrou como nossos heróis são feitos 
de carne e sangue: na última prova, o re-
vezamento 4x100, o Raio sentiu cãibras 
e não conseguiu terminá-la, encerrando 
assim, melancolicamente, uma carreira 
brilhante e possivelmente insuperável.

De heróis vivem nosso sonho espor-
tivo, eles que alimentam nossa vontade 
de parar horas e horas na frente de uma 
televisão, alimentam o sentimento mais 
puro e infantil dentro de nós, só o espor-

Coluna da AAAP

Nos últimos meses, fomos 
bombardeados por grandes 
eventos esportivos, que nos 

fizeram refletir sobre nosso amor ao 
esporte. Por que gostamos tanto dessa 
arte de competir?

A construção do amor ao esporte é 
uma fórmula com diversas variáveis, 
dentre elas está a idolatria, ou seja, a 
ideia de adoração por seus ídolos, por 
seus heróis, por aqueles que transfor-
maram esporte em magia, enfim, suas 
referências de infância. Essa variável 
foi muito bem celebrada nos últimos 
meses, com a brilhante e mítica vitória 
de Roger Federer e com a despedida de 
Usain Bolt, ambas em solos britânicos.

A edição que comemorou 140 anos 
de Wimbledon serviu para colocar o 
maior tenista de todos os tempos, Fede-
rer, em um patamar jamais alcançado. 
As quadras do All England Tennis Club 
viram o suíço vencer o torneio pela oi-

tava vez,  tornando-se o maior vencedor 
do mais antigo Grand Slam. Além disso, 
o tenista de 36 anos  tornou-se o joga-
dor mais velho a vencer a competição. 
O torneio deste ano foi um exemplo de 
como construímos nosso amor ao es-
porte, o mundo parou para ver desfilar, 
sobre a grama sagrada de 8mm de altu-
ra, o suíço que elegantemente vestia os 
obrigatórios trajes brancos, como um 
verdadeiro Lorde, um verdadeiro herói. 
Quantas e quantas crianças não estarão 
em Londres, no ano que vem, a espera 
de Federer, nutrindo a ideia de conhecer 
seu ídolo, amando o esporte mais e mais 
intensamente.

Na mesma direção, a chuvosa capital 
britânica recebeu, entre os dias quatro  
e 13 de agosto, a 16ª edição do Campe-
onato Mundial de Atletismo. Além da 
excelente competição que se anunciava, 
ela seria única, pois marcaria a despedi-
da do maior velocista de todos os tem-

te pode fazer isso. Os esportes vivem de 
ídolos!

Bem, espero que tenham gostado 
desse olhar sobre o esporte mundial, 
espero que tenham curtido o Engenha-
ríadas 2017, torcendo pela Poli, gritan-
do por aqueles que assim como Bolt e 
Federer, retribuem esportivamente todo 
o amor de nossa torcida. 

Valter Bellato
Colaborador da AAAP

Engenharia Civil,  2º ano

Grandes eventos e seus Heróis
140 anos de Wimbledon e 16º Campeonato Mundial de Atletismo

ESPORTES

ACADÊMICO
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as pautas legais que podem vir dessas 
áreas mais técnicas. Quando o fazem, 
cometem muitos erros. É aí que entrou 
meu interesse de unir as duas áreas que 
eu gostava e, de certo modo, dominava. 

J. Falando por mim mesmo e, pos-
sivelmente, pelos outros redatores do 
jornal, entendemos esses interesses tão 
distintos. Como foi para conciliá-los? 
Você tem alguma dica para alguém que 
esteja começando e nessa mesma situa-
ção?

P.M. Antes de tudo, é preciso ter um 
mínimo de vocação para ambas, o que 
é bem raro. Com todo respeito às duas 
profissões, a grande maioria dos enge-
nheiros escreve muito mal e a grande 
maioria dos jornalistas não faz a menor 
ideia do que venha a ser aceleração cen-
trípeta. Se você estiver em um desses 
lados, vai ter que se esforçar muito, mas 
muito mesmo, para solucionar as defi-
ciências do “outro lado”. Agora, se fizer 
parte da minoria que domina razoavel-
mente bem as duas áreas do conheci-
mento, aí é só “correr pra galera”!

J. Atualmente você é comentarista de 
Futebol Americano para os canais ESPN 
e é membro da Professional Football Re-
searchers Association (PFRA). Como é 
trabalhar com um esporte em ascensão 
no Brasil?

P.M. É bacana demais. O trabalho na 

ESPORTES

Entrevista com o ex-politécnico

Quando se fala em Escola Poli-
técnica, logo muitas informa-
ções vêm à cabeça das pesso-

as. Elas podem ser relacionadas a sua 
qualidade, a seu reconhecimento tanto 
dentro, quanto fora do país e também 
aos estudantes famosos que tiveram 
passagem pela faculdade. Entre eles, 
destacam-se principalmente políticos 
e empresários. Entretanto, alguns de-
les acabaram em áreas completamente 
diferentes, como é o caso do poeta mo-
dernista Manuel Bandeira, do músico 
Marcelo Tupinambá e dos jornalistas 
Marcelo Tas, Cladio Carsughi, entre ou-
tros.

Para entender esses casos, o Jornal 
“O Politécnico” entrevistou Paulo Man-
cha. Formado em Jornalismo pela Escola 
de Comunicação e Artes (ECA) da Uni-
versidade de São Paulo, o atual comen-
tarista de Futebol Americano dos ca-
nais ESPN foi estudante de Engenharia 
Química na Poli durante três semestres. 
Confira a entrevista a seguir!

JORNAL “O POLITÉCNICO”:  Aqui 
na Escola rolam alguns boatos que você 
chegou a cursar alguns semestres na 
Poli. É verdade? Se sim, qual Engenha-
ria? 

PAULO MANCHA: É verdade. Cursei 
3 semestres de Engenharia Química. 
Mas foi no século passado! 

J. Apesar de ter entrado na Poli, você 
acabou se formando em Jornalismo aqui 
do lado, na ECA. Por que essa transfe-
rência? 

P.M. Eu acho que em nosso sistema 
educacional, somos obrigados a esco-
lher uma carreira com apenas 16 ou 
17 anos de idade. É muito cedo. E aí os 
erros acontecem. Quando eu estava na 
Poli, descobri que adorava falar e es-
crever sobre engenharia, tecnologia e 
ciência, mas não queria exatamente ser 
engenheiro ou cientista. 

Lá para a metade do segundo ano, fui 
ver aulas na ECA e percebi que a minha 
vocação era ser jornalista, ainda que 
mantivesse meu gosto por tudo que é 
técnico, palpável e exato, como a enge-
nharia. E foi isso que, inclusive, garantiu 
meu primeiro emprego como repórter, 
que foi numa revista voltada a engenhei-
ros e executivos da indústria química. A 
revista existe até hoje e se chama Quími-
ca & Derivados.

J. Acho que a pergunta que não quer 
calar é: qual seu interesse em duas áreas 
tão diferentes (Jornalismo e Engenha-
ria)?

P.M. Como disse acima, eu gosto 
muito de falar de assuntos das chama-
das “ciências exatas”. E sempre consi-
derei que eles eram mal divulgados na 
mídia. Na verdade, 90% dos jornalistas 
têm grande dificuldade para perceber 

ESPN é sazonal, porque a temporada da 
NFL é curta. Não vivo dele e tenho vá-
rias outras atividades. Mas é o que me 
dá mais visibilidade e adrenalina. Muito 
bom mesmo. 

J. Aqui na Poli temos uma equipe de 
Futebol Americano, a Politécnica Rats. 
Você chegou a participar do time? A 
equipe, inclusive, participa do Campeo-
nato Paulista de Flag. Como você enxer-
ga o crescimento do esporte no país? 

P.M. Quando estudei na Poli, o pesso-
al que criou o Rats não tinha nem nasci-
do ainda! Acho sensacional o crescimen-
to da prática do futebol americano, seja 
em qual modalidade for. E é inspirador 
ver isso ocorrer no meio universitário, 
que, nos EUA, é o berço dos grandes jo-
gadores. 

J. Por fim, quais proporções você 
acha que o Futebol Americano pode to-
mar em território nacional?

P.M. Já é um dos esportes de maior 
audiência na TV por assinatura. Em ter-
mos de prática, pode estar no top 5 em 
menos de cinco anos.

Por Renato Miyaji
 1º ano de Engenharia Naval

Paulo Mancha

O ex-politécnico ao lado de Romulo Mendonça durante transmissão 
nos canais ESPN (Foto: Extrapoint/Divulgação)

Jornalista em visita ao estádio do Dallas Cowboys 
(Foto: Viajando Por Esporte/ Divulgação)
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ETC

Naufrágios de nós mesmos, o 
oceano é infinitamente habi-
tado. Nas marés, há a cidade 

escrita por Drummond, o inconsciente 
indizível expulso do território da lin-
guagem de Calvino, as águas incompre-
endidas de todo um mundo de Clarice. 
À beira mar, segredamos histórias, en-
contramos civilizações e colonizamos 
as águas, banhadas de memórias inin-
terruptas sobre nós. As ondas, por sua 
vez, navegam essas emoções humanas 
para todas as partes do planeta, azul e 
tão profundo, feito à semelhança do ho-
mem, fazendo-nos à semelhança de uma 
só existência, um só oceano.

Com 1,3 bilhão de quilômetros cúbi-
cos de liberdade, enclausuramo-nos em 
10-12 desses em nosso corpo para so-
breviver no mundo, cuja gênese bíblica 
em sete dias é erguida sobre as águas, 
já existentes. Assim como, na mitologia 
grega, Oceano (filho de Urano e de Gaia, 
mãe terra) preside a criação do mundo, 
sendo a personificação divina de um rio 
imenso onde tudo se cria e se morre, ou 
na mitologia indiana, Varuna (filho de 
Aditi, mãe terra) traduz o oceano e to-
dos os poderes criadores e reguladores 
da vida. Nesse sentido e semelhança, 
percebemos que a existência criada por 
nós, por outros ou por energias desco-
nhecidas ancoram-se na ideia pelágica 
de ordem, equilíbrio e vastidão, para as 
quais a vida, seja em nosso corpo, ou no 
planeta, inexistiria sem água.

Olhando desse modo, a vida parece 
uma bonita metáfora coincidente com 
a molécula da vida. Mas, na verdade, 
as coincidências só o são pois apenas a 
mente humana as considera assim, coin-
cidências, por leituras inconscientes da 
beleza que desejamos ver no mundo, 
chamadas por Freud, curiosamente, 
de sentimento oceânico: sentir em si a 
imensidão do mundo. Veja: oceanos ha-
bitam em nós, habitamos em um imenso 
oceano, procuramos por ele em outros 
planetas, funcionamos como um - infi-
nito, desconhecido e solitário, mas ao 
mesmo tempo tão completo de todos 
-, como se fizesse sentido o porquê de 
existirmos, de compartilharmos as mes-
mas águas do mundo, o prazer líquido e 
espesso entre dois amantes, as lágrimas 
incompreendidas, as histórias contadas 
para os mares nas eras e misturadas nas 
ondas que contam a história de uma úni-

ca  humanidade.  
A existência pode ser falsamente 

pensada no equilíbrio, seja dos autos ou 
da fé, enquanto, na verdade, é caótica e 
solitária, uma cega navegação cotidiana 
de escolhas onde governam as bússolas 
incertas. Assim, apesar de bonita me-
táfora, o oceano é imprevisível e incog-
noscível, mas nele participamos de algo 
maior. Ali, todas as emoções, dores e 
alegrias terrenas são reproduzidas num 
tempo sem fim e horizonte. Precisamos 
do oceano, assim como precisamos dos 
outros, mas não das pessoas físicas, e 
sim dos valores humanos, que existem 
simplesmente, pairando em águas atem-
porais sem rumo. Nada nos pertence. 
Pertencemo-nos. 

No “Mito de Er” da obra platônica 
“República”, o soldado morto Er encon-
tra o rio Lethes (esquecimento) onde as 
almas eram obrigadas a beber de suas 
águas, de modo que esquecessem suas 
memórias. Os sábios e virtuosos bebiam 
pouco, outros bebiam muito e Er bebeu 
nada, pois sua função era contar aos vi-
vos o que havia descoberto. Ali, o guer-
reiro constata a chamada teoria da remi-
niscência, na qual acredita-se que todo 
humano carrega em si o conhecimento, 
a verdade e a ética, basta-nos recordá-la 
pela maiêutica, o parto de nós mesmos. 
Logo, ao guerreiro, e também ao mundo 
grego, é segredada sua responsabilida-
de, enquanto homem, de entoar o tom 
do seu próprio planeta interior, entendi-
do como a ética para acabar com o “des-
concerto do mundo”, a desarmonia mu-
sical.  Afinal, para Platão, o mundo seria 
uma grande partitura em que cada um 
de nós deve exercer seu papel, tal qual 
uma nota musical.

Assim, quando descobrimos nosso 
papel no cosmos como parte de algo 
maior, as escolhas fazem mais sentido, 
morrer é aceitável, viver é mais fácil, 
pois tudo vem e vai, para o mar, para o 
rio do esquecimento de Er, para o oce-
ano vasto. Basta-nos o caráter. E res-
ta-nos sentir. Então sinta, leitor. Por 
que criamos oceanos nos outros a cada 
fração de universo criado: os segundos 
mais breves, e mais infinitos, que conce-
bem a sua existência. 

    Larissa Zipoli
 Engenharia Civil, 3º ano

Cosmos Oceânicos

“Aí está ele, o mar, o mais ininteligível das 
existências não humanas. E aqui está a 

mulher, de pé na praia, o mais ininteligível 
dos seres vivos. (...) Ela está sozinha. 

O mar salgado não é sozinho porque é 
salgado e grande, e isso é uma realização. 

Nessa hora ela se conhece menos ainda 
do que conhece o mar. Sua coragem é a de, 
não se conhecendo, no entanto, prosseguir. 

É fatal não se conhecer, e não se 
conhecer exige coragem” 

(Clarice Lispector, Águas do mundo)

“O inconsciente é o oceano do indizível, 
o que foi expulso do território da 

linguagem, posto de lado em virtude 
de antigas proibições” 

(Ítalo Calvino)

“No mar estava escrita uma cidade” 
(Carlos Drummond de Andrade)
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Posição THE QS CWUR ARWU

1 University of Oxford
Massachusetts 

Institute of Technology 
(MIT)

Harvard University Harvard University

2 California Institute of 
Technology (Caltech) Stanford University Stanford University Stanford University

3 Stanford University Harvard University
Massachusetts 

Institute of Technology 
(MIT)

University of 
Cambridge

4 University of 
Cambridge

California Institute of 
Technology (Caltech)

University of 
Cambridge

Massachusetts 
Institute of Technology 

(MIT)

5
Massachusetts 

Institute of Technology 
(MIT)

University of 
Cambridge University of Oxford University of California 

(UCLA)

USP

“Todos viram recentemen-
te a notícia de que a USP 
havia caído de posição no 

ranking mundial das universidades, per-
dido o posto entre as 200 melhores. Mas 
afinal, que ranking é esse? O que moti-
vou tamanha queda?”

Este trecho poderia muito bem ter 
sido publicado em 2017, mas não foi. 
Trata-se do começo da matéria “World 
University Rankings” de 2014 do Jornal 
O Politécnico. Três anos se passaram e 
a nossa querida USP continua com uma 
flutuação de resultante “levemente ne-
gativa” – como dizem os uspianos não 
tão otimistas – pelos rankings univer-
sitários internacionais. Agora, recente-
mente, com a Unicamp tendo sido clas-
sificada como a melhor universidade da 
América Latina, segundo o ranking da 
revista Times Higher Education (THE), 
aqui estamos nós com novos – ou não 
tão novos assim – questionamentos.

Em uma classificação regionalizada, 
como a do THE, que colocou a Unicamp 
em 1º lugar na América Latina, é comum 
que a ponderação dos fatores levados 
em conta na análise seja alterada em re-
lação a uma eventual classificação mun-
dial, ou ainda em relação a outra região. 
Isso é feito para que sejam refletidas 
as características socioeconômicas das 
áreas englobadas no estudo.

Só porque gostamos (um pouqui-
nho) de números, vejamos alguns exem-
plos: no ranking global do THE, o cri-
tério qualidade de ensino tem peso de 
30% na ponderação, enquanto no lati-
no-americano tem 36%. O fator pesqui-
sa pesa 34% no ranking regional, mas 
30% no ranking global.

Divulgado no dia 20 de julho de 
2017, o ranking THE adaptado à Améri-
ca Latina avaliou as universidades tendo 

em vista os seguintes quesitos gerais: 
citations, industry income, interna-
tional outlook, research e teaching. 
Vamos aos resultados das 5 melhores 
classificadas na tabela 1 (a nota pode ir 
de 0 a 100).

Os números são curiosos e mostram 
uma característica segundo a qual o Bra-
sil se encontra atrasado até mesmo em 
relação aos seus países vizinhos: inter-
nacionalização. Apesar de a Unicamp e a 
USP estarem mais bem classificadas no 
geral, no quesito international outlook, 
entretanto, elas pontuaram muito me-
nos que as outras 3 universidades cita-
das. Essa baixa competitividade inter-
nacional das universidades brasileiras, 
mencionada também em nossa matéria 
de 2014, continua com o mesmo nome: 
pouco uso do inglês no meio acadêmico.

Voltando à discussão USP x Unicamp, 
podemos perceber claramente que o fa-
tor responsável pelas inúmeras notícias 
com o título “Unicamp passa a USP e é a 
melhor da América Latina” foi o de in-
dustry income. Este critério analisa a 
capacidade da universidade em auxiliar 
a indústria com consultorias, invenções 
e inovações, pois ele mede a transferên-
cia do conhecimento da universidade à 
indústria e esta medida é feita através 
da capacidade de a universidade atrair 
financiamento no mercado. A USP pode, 
portanto, aprender com a Unicamp nes-
te aspecto.

A diferença geral entre a USP e a Uni-
camp é, porém, de apenas 0,4 na esca-
la utilizada (0 – 100). Conforme já dito, 
este ranking é específico da América 
Latina e, para isso, ajustou os pesos dos 
quesitos em sua análise. Isso nos leva a 
novas perguntas: como seria se fossem 
incluídos outros critérios? E se houves-
se uma pequena alteração nas ponde-

Rankings Universitários
rações? Podemos esperar um ano para 
ver se obteríamos resultados diferen-
tes, ou até mesmo fazer umas continhas 
com outras ponderações, mas isso não é 
necessário. Vamos dar uma olhada em 
outros rankings universitários, que tam-
bém são divulgados pela mídia e compa-
rá-los com o THE (todos eles possuem 
websites, os quais podem ser consulta-
dos se houver interesse em saber sobre 
as metodologias de avaliação):

• Ranking THE ( Times Higher Edu-
cation);

• Ranking QS ( Quacquarelli Sy-
monds);

• Ranking CWUR (Center for World 
University Rankings);

• Ranking ARWU (Academic Ranking 
of World Universities).

Na tabela 2 é possível ver quais são 
as 5 melhores universidades do mundo 
de acordo com os mais recentes rankin-
gs globais citados acima.

Assim fica claro que os rankings são 
dotados de critérios que podem, sim, 
ser considerados parcialmente subje-
tivos. A Universidade de Harvard, por 
exemplo, aparece em 1º lugar segundo 
os rankings CWUR e ARWU, mas sequer 
aparece entre as 5 melhores de acordo 
com o ranking THE. Logo, uma mudança 
de ponderação nos quesitos de análise 
de um ranking pode, por mais sensível 
que seja, levar a classificações bem dife-
rentes.

COMO ESTÃO A USP E A UNICAMP 
NESSES RANKINGS?

Aqui está a resposta para esta per-
gunta:

Sim, em todos estes rankings glo-
bais, a USP está à frente da Unicamp. No 
ranking global QS, vale ressaltar que a 
USP está em 2º lugar na América Latina, 
estando a Universidade de Buenos Aires 
(UBA) em 1º lugar e também na posição 
geral 75. Estes dados se referem à publi-
cação mais recente de cada ranking.

MAS E A POLI?
Muito foi dito até agora, mas se você 

porventura caiu com os olhos direta-
mente nesta parte da matéria, acalme-
-se! Não acabou a nossa amizade, nós 
te entendemos. O texto é grande. É im-
portante ter em mente um fato quando 
o assunto é a Poli nos rankings: a Poli faz 
parte da USP (que é enorme!) e esta leva 
junto com seu nome todas as suas uni-
versidades. Ou seja, quando um ranking 
classifica a USP, os quesitos e fatores 

analisados correspondem à contribui-
ção de todas as unidades de ensino da 
USP. A Poli é apenas um pedaço disso 
tudo.

Os rankings citados também classifi-
cam os cursos das universidades e é aí 
que a Escola Politécnica da USP entra na 
história. Vale ressaltar também que há 
cursos que são oferecidos tanto pela Poli 
quanto por outras unidades da USP (o 
curso de Engenharia Civil, por exemplo, 
é oferecido pela Poli e pela USP – São 
Carlos). É natural, então, que o resulta-
do que aparece no ranking por área seja 
a combinação do que é produzido nas 
unidades correspondentes.

Encontramos dados somente dos 
rankings QS e ARWU e para apenas al-
gumas engenharias da USP:

Então aqui vai, para concluirmos, 
um resuminho de tudo que já foi dito 
sobre rankings: as universidades pos-
suem diversos indicadores e, para fazer 
os rankings, as instituições incumbidas 
dessa tarefa utilizam diversos quesitos 
avaliativos e também diferentes pesos 
para cada um deles. Com isso, determi-
na-se uma nota para cada universidade 
avaliada e assim é feita uma classifica-
ção, que pode ser regional (exemplo: 
ranking específico da América Latina), 
global ou por área (exemplo: engenha-
ria de minas). 

Longe de desmerecermos a Unicamp 
por estar à frente da USP no ranking re-
gional da América Latina da instituição 
THE. Muito pelo contrário, pois esse re-
sultado nos mostra falhas da nossa uni-
versidade que devem ser combatidas. 
Porém pudemos ver, principalmente 
com a tabela 2, que os rankings univer-
sitários oferecem resultados que são 
extremamente dependentes das pon-
derações utilizadas em suas análises e, 
portanto, ao compararmos duas univer-
sidades utilizando apenas um ranking, 
estamos, na verdade, comparando os 
desempenhos dessas universidades 
apenas de acordo com os critérios sele-
cionados para esse ranking. 

Josué Pilon
Engenharia Civil, 3º ano

 a Unicamp realmente passou a USP?

Posição Universidade Overall Citations Industry 
Income

Interna-
tional 

Outlook
Research Teaching

1 UNICAMP 87,9 73,7 67 54,4 98,3 93,6
2 USP 87,5 70,7 50,2 57,5 100 93,9
3 PUC Chile 85,7 95 44,7 89.5 93,4 73,6
4 Universidade do Chile 81,1 92,5 34,9 78,8 87 72,2
5 Universidade dos Andes 77,7 92,9 54,4 78 79,4 68,4

Tabela 1 - ranking THE adaptado à América Latina

Tabela 2 - rankings globais

Univer-
sidade THE QS CWUR ARWU

USP 251-300 121 138 151-200
Unicamp 401-500 182 407 401-500

Engenharia QS ARWU
Ambiental - 101-150
Civil 51-100 101-150

Computação - 151-200
Elétrica 101-150 201-300
Mecânica 101-150 -
Minas 25 -
Química 51-100 151-200

Tabela 3 -Posições da USP e da Unicamp 
em classificações globais

Tabela 4 - Classificações de algumas en-
genharias da USP em rankings globais.
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Cotas
USP

O bônus do Pasusp 2017 incidirá so-
bre a nota da 1ª fase e sobre a nota final 
do Concurso Vestibular FUVEST 2018, nos 
seguintes termos:

I– bônus de 15% para os candidatos 
que satisfaçam as seguintes condições:  
cursaram integralmente o Ensino Funda-
mental e o 1º e o 2º ano do Ensino Médio 
em escolas públicas no Brasil, e estão cur-
sando, em 2017, o 3º ano do Ensino Médio 
em escolas públicas no Brasil. Para aque-
les que tenham participado do Pasusp em 
2016 e obtido, pelo menos, 27 pontos na 
prova de 1ª fase do Concurso Vestibular 
FUVEST 2018, haverá um bônus adicio-
nal de 5%, perfazendo um total de 20%;

II– bônus de 5% para os candidatos 
que satisfaçam as seguintes condições: 
cursaram integralmente o Ensino Fun-
damental e o 1º ano do Ensino Médio em 
escolas públicas no Brasil, e estão cursan-
do, em 2017, o 2º ano do Ensino Médio em 
escolas públicas no Brasil;

III– bônus adicional de 5% para os 
candidatos que se declararem pertencen-
tes ao grupo PPI (cor ou raça: Preta, Par-
da ou Indígena) e que desejarem receber 
bônus por pertencer a esse grupo.

Os bônus descritos aqui se apli-
cam somente aos candidatos não 
eliminados na 1ª fase do Con-
curso Vestibular FUVEST 2018." 
 
Reserva de Vagas

Em uma sessão realizada no dia 4 de 
julho deste ano, o Conselho Universitá-
rio (Co) aprovou a reserva de vagas para 
candidatos que cursaram integralmen-
te o Ensino Médio em escolas públicas 
e para candidatos autodeclarados PPIs 
(pretos, pardos e indígenas) em cursos 
oferecidos pela Universidade de São 
Paulo, a partir do próximo ano. 

 De acordo com a Resolução 
GR- 7373, de 10.07.2017, publicada no 
D.O.E. de 11.07.201, a reserva de vagas 
se dará de maneira gradual: em 2018 
a reserva das vagas de cada Unidade 
de Ensino e Pesquisa será de 37%; em 
2019, de 40% de cada curso de gradu-
ação; em 2020, será 45% das vagas em 
cada curso e turno; por fim, a partir de 

AUSP adota, desde 2006, um 
sistema de pontuação acres-
cida chamado INCLUSP(Pro-

grama de Inclusão Social da USP), que 
contempla o PASUSP( Programa de 
Avaliação Seriada da USP), voltado para 
alunos que cursaram o Ensino Funda-
mental integralmente no ensino público 
e ainda estão matriculados no Ensino 
Médio público. 

O funcionamento do Sistema Pontu-
ação Acrescida, o qual faz parte dos pro-
gramas citados acima, ocorre de acordo 
com as informações do site da USP (link 
http://www.prg.usp.br/?p=20737): 
 
Sistema de Pontuação Acrescida

"O candidato INCLUSP que cursou o 
Ensino Fundamental e cursou ou esteja 
cursando o Ensino Médio integralmente 
em escolas públicas no Brasil terá um 
bônus de 15%. O candidato nessa condi-
ção que se declarar pertencente ao grupo 
PPI (cor ou raça: Preta, Parda ou Indíge-
na) e desejar receber bônus por pertencer 
a esse grupo terá fator adicional de 5% 
de acréscimo ao bônus de 15%. O candi-
dato INCLUSP que cursou ou esteja cur-
sando somente o Ensino Médio integral-
mente em escolas públicas no Brasil terá 
um bônus de 12%. Os bônus do Sistema 
de Pontuação Acrescida incidirão sobre 
a nota da 1ª fase e sobre a nota final do 
Concurso Vestibular FUVEST 2018. Os 
bônus descritos aqui se aplicam somente 
aos candidatos não eliminados na 1ª fase 
doConcurso Vestibular FUVEST 2018.

O Pasusp atribui bônus a ser utiliza-
do no processo seletivo para ingresso na 
Universidade de São Paulo e destina-se 
aos interessados que se enquadrem em 
uma das seguintes situações:

I– cursaram integralmente o Ensino 
Fundamental e o 1º e o 2º ano do Ensi-
no Médio em escolas públicas no Brasil, e 
estão cursando, em 2017, o 3º ano do En-
sino Médio em escolas públicas no Brasil;

II– cursaram integralmente o Ensino 
Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio 
em escolas públicas no Brasil, e estão cur-
sando, em 2016, o 2º ano do Ensino Mé-
dio em escolas públicas no Brasil.

geral da Poli, politécnicos e politécnicas 
tiraram via plebiscito, e alguns via as-
sembléia, posicionamento favorável às 
cotas sociais e raciais. Posição histórica 
dentro da nossa faculdade, a qual pela 
primeira vez demonstrou real vontade 
de mudança do quadro branco e elitista 
dos estudantes. Para além disso, é im-
portante pontuar a construção da frente 
pró-cotas da Poli, formada por estudan-
tes da poli, junto com a Poli Negra, que 
com mais de 50 integrantes se organi-
zou para estar presente na luta por cotas 
na Poli e na USP, conversou com profes-
sores da nossa escola sobre o projeto de 
cotas e que atualmente tem discutido a 
melhor forma de recepcionar os calou-
ros cotistas do ano que vem.

A USP esse ano, após aprovação pela 
UNICAMP, colocou a pauta de cotas para 
ser discutida e levou uma proposta de 
cotas sociais pura, uma proposta aber-
tamente racista dado que existem vários 
estudos que demonstram que classe e 
raça são marcadores que se interseccio-
nam mas que não se sobrepõem. Devido 
a pressão externa do movimento negro 
uspiano, paulistano e articulação inter-
na dos conselheiros progressistas pu-
xada pelo representante dos estudantes 
no Conselho Universitário, DCE, e pelo 
conselheiro do IB o que se assistiu no 
dia 4 de julho foi a adoção pela USP de 
um projeto de cotas sociais e raciais. Um 
projeto que apesar de tímido nas por-
centagens, o projeto da Unicamp é muito 
mais radical, sem sombra de dúvida fará 
uma revolução na USP, tornará, final-
mente, a Universidade de São Paulo, a 
conhecida melhor universidade da amé-
rica latina, popular. Pintada não mais só 
de branco mas também de negro, de ver-
melho de povo.

A luta por cotas remonta ao progra-
ma de reparações do ano de 1995 em 
que o Núcleo de Consciência Negra na 
USP afirmava que era direito dos afro-
descendentes terem vagas reservadas 
para eles nas universidades públicas, 
além de reivindicarem outras políticas. 
De lá para cá muito tempo se passou e a 
política de cotas no Brasil já tem mais de 
10 anos, foi julgada unanimemente pelo 
STF como constitucional e é lei federal 
aplicada nas universidades federais 
desde 2012. Apesar de todo esse histó-
rico a USP sempre se recusou a adotar 
a política. Sempre se escondeu em saí-
das fadadas ao fracasso para resolver o 
problema da falta de negros, indígenas 
e pobres em seus bancos estudantis. 
Provas disso foram o PIMESP e o Inclusp 
que nunca tornaram a universidade ver-
dadeiramente inclusiva, já que a porcen-
tagem de negros no estado de São Paulo 
é de 35% porém entre os alunos da Poli 
a porcentagem é muito mais baixa.

Ano após ano o movimento negro us-
piano se articulou para pautar as cotas 
na USP. Ocupação preta, festival Por que 
a USP não tem cotas? são alguns exem-
plos. Esse ano não foi diferente. O mo-
vimento negro e indígena em conjunto 
com os estudantes e inspirados na luta 
e na vitória da Unicamp atualizaram o 
Projeto de cotas para a USP, organiza-
ram um festival com mais de 40 atra-
ções musicais por cotas na FFLCH, rea-
lizaram vários atos dentro e fora da USP, 
além disso, um grupo de professores 
começou a coletar assinaturas por cotas 
étnico-raciais na USP.

Aqui na Poli tivemos importantes 
avanços, após ampla discussão pelos 
estudantes, assembléias de cada enge-
nharia, rodas de conversa, assembléia 

2021, a reserva de vagas atingirá 50% 
por curso e turno. Para os estudantes 
autodeclarados PPIs, a reserva de vagas 
será de 37%, índice correspondente à 
proporção desses grupos no Estado de 
São Paulo apurado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística).

As proporções de reserva de vagas 
poderão ser observadas na soma dos 
processos de seleção para ingresso na 
Universidade de São Paulo: Fuvest e SiSU. 
 
E na Poli?

O Grêmio Politécnico, enquanto enti-
dade representativa dos alunos, convo-
cou uma Assembleia Geral dos Alunos 
da Poli no dia 13 de junho para debater 
a questão de cotas, com deliberação em 
urna nos dias nos dias 19, 20 e 21 do 
mesmo mês, cuja ordem do dia incluía 
também a forma de eleição para repre-
sentantes discentes.

Os alunos foram consultados sobre 
sua acordância com a reserva de vagas 
segundo critérios sócio-raciais, tanto na 
Fuvest quanto no SiSU, bem como a opi-
nião sobre a proposta protocolada no 
CoG (Conselho de Graduação da USP) no 
momento (que previa reserva de 70% 
das vagas para PPI e alunos provenien-
tes de escola pública) e a criação de gru-

po de trabalho, com professores, alunos 
e representantes do movimento negro 
para discutir a adoção de cotas socior-
raciais na Poli.

A partir do resultado do plebiscito, 
que foi favorável a todas as questões 
supracitadas, excetuando a proposta 
do DCE Livre (imagem), o Grêmio Poli-
técnico pautou seu posicionamento, ex-
pondo-o na Congregação que aconteceu 
na mesma semana. A vice-presidente do 
Grêmio Politécnico pediu para que os 
métodos de ingresso na Escola fossem 
votados. Contudo, o Diretor Piqueira 
ressaltou que a Congregação não dispu-
nha dados suficientes para eleger mé-
todos e os presentes votaram para que 
a discussão ocorresse posteriormente. 
Além disso, os representantes discentes 
viabilizaram a aprovação da comissão 
de estudos, composta por 3 professores, 
1 funcionário e 2 alunos (sendo um de-
les participante do movimento negro na 
Poli e o outro, não).

Rafaela Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

Daniel Sanches
Engenharia de Produção, 3º ano

QUOTE DA POLI NEGRA
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gar ou desligar a máquina, tirar foto ou 
gravar filme, acender os LEDs, tocar o 
apito) e o microprocessador, com a ló-
gica do funcionamento (sensor a ou b 
foi acionado, tem que ligar ou desligar 
a máquina, tem que aguardar antes da 
foto ou filme).

As câmeras devem ter um tempo de 
resposta muito rápido para que a ima-
gem ou filme do animal sejam regis-
trados. Cada sensor é analisado a cada 
17 milissegundos para verificar se eles 
captaram algum movimento, por isso a 
linguagem do microprocessador é em 
Assembly, já que ela não pode ser de 
alto nível, como C ou Basic, as quais  têm 
execução lenta. Apesar de uma máquina 
com dois sensores de movimento, por 
exemplo, contar com 2 a 2,5 mil linhas 
de código na linguagem Assembly, essa 
linguagem proporciona uma enorme 
vantagem já que não é necessário al-
terar a parte eletrônica do dispositivo 
para cada novo modelo de máquina fo-
tográfica, mas somente algumas linhas 
do modelo anterior..

Como a máquina fotográfica é inse-
rida dentro do equipamento, seu maior 
problema é a falta de comunicação. 
Isso, adicionado ao fato de que as câ-
meras compactas estão desaparecendo, 
fez com que os celulares entrassem em 
cena: com eles, a criatividade é o limi-
te. As vantagens em relação ao uso dos 
smartphones são muitas, como interfa-
ce com o usuário, comunicação remota, 
multitarefa, sofisticação maior e câme-
ras com resolução razoável a baixo pre-
ço.

A nova versão do equipamento per-
mite a comunicação com o usuário para 
que sejam informados, via torpedo, a 
porcentagem de bateria, quantas fotos 
foram tiradas, quantos filmes foram gra-
vados, se ainda há espaço no cartão de 
memória ou qualquer outro pedido que 
esteja programado, a partir de um códi-
go-senha. 

Para manter o custo do equipamento 
viável, os celulares utilizados são os que 
têm o Android como sistema operacio-
nal. Seu código é aberto e sua linguagem 
é simples e fácil de programar, em Java. 
O grande problema é a frequência com 
que as versões são atualizadas, a cada 
2 ou 3 meses, que faz com que algumas 
funções mudem. Um dos casos mais 
complicados foi quando a nova versão 

ENGENHEIRANDO

O incrível casamento da enge-
nharia com a biologia se deu, 
apesar das baixas probabili-

dades, graças ao acaso. Contudo, o fruto 
desse encontro aconteceu somente por 
causa do esforço de seu idealizador.

 
Sua formação

Enquanto Marco Antônio Marques 
de Souza fazia o colegial “científico” 
(separado nas três grandes áreas) em 
biológicas para poder cursar medicina, 
ele trabalhava como office-boy interno, 
entregando papel e café, na Antártica. 
Aos 17 anos, nas vésperas de prestar 
vestibular, Marco descobriu que seria 
a primeira vez que a Fuvest colocaria 
questões de lógica, pouco difundidas até 
então, em sua prova. Coincidentemente, 
a IBM aplicava testes de lógica para seus 
clientes (no caso, a Antártica), que pode-
riam enviar dois funcionários por mês. 
Assim, no intuito de se preparar para o 
vestibular, ele pediu a um amigo do tra-
balho para inscrevê-lo no teste.

Após alguns dias, Marco recebeu a 
notícia de que fora o primeiro da An-
tártica a passar no teste  da IBM e, por 
isso, recebeu uma proposta da Antárti-
ca: mudar de office-boy para a área de 
informática. Apesar de o novo trabalho 
não ter conexão com biologia, o salário 
quatro vezes maior chamou sua atenção. 
Quando o final do ano chegou, ele pre-
cisava se inscrever na Fuvest e escolheu 
o único curso noturno que se encaixava 
na área que cursou o colegial: farmácia e 
bioquímica. Ao longo de sua graduação, 
foi se destacando e evoluindo no traba-
lho. Assim, quando chegou no período 
em que deveria estagiar, teve que se des-
ligar da faculdade. Com os cursos forne-
cidos pela IBM, foi programador, analis-
ta de sistemas e chegou a ser diretor de 
informática da Ambev (depois da fusão 
da Antártica com a Brahma).

Contudo, Marco não podia conti-
nuar trabalhando com computadores 
sem saber como eles funcionavam “por 
dentro”, sem saber o que era, eletronica-
mente, um bit e confundindo voltagem 
com corrente. Assim, começou a estudar 
eletrônica por conta própria e hoje sua 
empresa é uma  “Indústria de Equipa-
mentos Eletrônicos”.

 
Início da empresa

Marco brinca que seu filho, Dr. Sérgio 

Marques de Souza, formado em Biologia 
na USP, com mestrado no INPA (Institu-
to Nacional de Pesquisas da Amazônia) e 
doutorado na mesma instituição em que 
se graduou, “é o responsável por todos 
os problemas dos pais dele”. Tudo come-
çou em 2002 quando um amigo de Sér-
gio precisava de uma camera trap, arma-
dilha fotográfica utilizada para capturar 
imagens de animais na natureza, cuja 
importação era muito cara, e perguntou 
se Marco conseguiria fazer uma.

A versão beta de sua câmera foi feita 
com os materiais disponíveis, incluindo 
cola-quente, e entregue para que o ami-
go de Sérgio pudesse fazer seu primei-
ro teste, mas o que eles não contavam é 
que o teste seria realizado no Cerrado. 
Com o calor, a cola-quente não aguentou 
e tudo “derreteu e escorreu como num 
filme de terror”. Por isso, apelidaram a 
camera trap de Trapa Câmera, em refe-
rência aos Trapalhões.

Com a ajuda de Sérgio e de seu ami-
go, Marco foi aperfeiçoando os equipa-
mentos, deixando-os à prova de água e 
intempéries. Após algumas melhorias, 
foi possível capturar o primeiro animal 
em Ubatuba: um gambá, que é o sím-
bolo da Trapa Câmera. As armadilhas 
continham uma máquina fotográfica, 
um sensor de movimento e uma parte 
eletrônica para ligá-la, disparar a foto e 
desligá-la. Quando a versão final ficou 

pronta, o amigo de Sérgio encomendou 
40 exemplares, deixando Marco deses-
perado já que ainda trabalhava e tinha 
que lidar com a manufatura das máqui-
nas no período noturno, às vezes até de 
madrugada. Ao término da primeira en-
trega, uma amiga encomendou 30 equi-
pamentos e, desde então, os pedidos só 
aumentaram.

Como o dinheiro para a compra das 
armadilhas fotográficas provinham de 
fundações que patrocinavam pesquisas, 
era necessário que houvesse uma nota 
fiscal, o que levou Marco a abrir uma 
empresa, que teve sua dedicação em 
tempo integral após sua aposentadoria. 
Hoje, mais de 3000 câmeras foram ven-
didas e algumas foram exportadas para 
Índia, Austrália, Irã, EUA e Argentina.

 
Armadilha fotográfica

O equipamento foi evoluindo com o 
tempo, tendo mudanças estéticas e ope-
racionais, passou até a priorizar filmes 
de 10 segundos à fotos, possibilitando 
uma visão melhor do animal, durante 
seu trajeto. Quando a máquina passou 
a ser digital, as mudanças ficaram mui-
to rápidas, com um modelo novo a cada 
seis meses, aproximadamente, o que 
acarretava em um projeto eletrônico in-
teiramente novo. Assim, o equipamento 
foi dividido em duas partes: a eletrônica, 
com sistemas que não mudam (como li-

O Encontro da Engenharia 
com a Biologia
Armadilhas fotográficas, rádio-colares e data loggers

Armadilha fotográfica "Trapa Câmera" com dois sensores de movimento

Continua na próxima página >>>
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exigia autorização especial para gravar 
fotos e vídeos no cartão de memória 
e, com isso, os programas pararam de 
funcionar como deveriam até que uma 
maneira de contornar o problema fosse 
encontrada.

Outro problema que ocorre com os 
smartphones que utilizam Android é a 
falta de uma porta digital específica que 
permita  outro microprocessador co-
mandar, por exemplo, a iluminação de 
LED, fundamental para registrar fotos 
e filmes. Os canais que podem realizar 
esse diálogo são cabo USB, Bluetooth 
e fone de ouvido. Por ser mais simples 
e padronizado, não ter custo e consu-
mir pouca bateria, o fone de ouvido foi 
o canal escolhido. A comunicação se dá 
quando os bits do microprocessador são 
transformados em sinal de som que en-
tra para o Android como uma voz, a qual 
é finalmente interpretada pelo progra-
ma como bits; o caminho reverso tam-
bém funciona.

A fabricação da carcaça do equi-
pamento era terceirizada e, para cada 
máquina, um molde diferente tinha 
que ser projetado. Agora ela é feita de 
PLA, plástico de poliácido láctico, bio-
degradável, reciclável, bioabsorvível e 
biocompatível, na impressora 3D e as 
peças são desenhadas no software CAD 
Tinkercad. Marco vê nas impressoras 3D 
uma verdadeira revolução já que “você 
pode levar uma fábrica para dentro de 
sua casa em que pode projetar e testar”. 
Ele ainda diz que hoje os bicos de im-
pressão aguentam temperaturas entre 
90 e 110ºC, mas que, no futuro, poderão 
suportar temperaturas mais elevadas, 
suficientes para imprimir em material 
metálico, cerâmico ou de qualquer outra 
natureza.

Assim que a tecnologia avança e 
as empresas buscam melhorar seus 
próprios aparelhos e aumentar a rede 
de comunicação (como sinal telefôni-
co), outros equipamentos aprimoram 

suas funções, como é o caso da arma-
dilha fotográfica e dos rádios-colares. 
 
Rádio-Colares e data loggers

Seu outro projeto foi patrocinado 
pela FAPESP(Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo) e cus-
tou cerca de 250 mil reais. Isso se deu 
por conta da inovação do equipamento,  

único no mundo.
No mercado existia somente o mode-

lo tradicional: um rádio-colar para ser 
colocado no animal que emite um “bip” 
para o biólogo rastrear esse sinal com 
um equipamento receptor. O problema 
aparece quando mais de um animal será 
monitorado, pois cada colar emite “bips” 
em frequências diferentes para que seja 
possível identificá-los e, assim, o biólo-
go pode deixar de perceber a presença 
do animal que emite, por exemplo, 880 
MHz quando o equipamento está bus-
cando 150-420 MHz.

Seu novo equipamento é digital, 
todos os rádio-colares transmitem na 
mesma frequência, mas cada um man-
da um código. Cada transmissão dura 
20 milissegundos, assim, para que haja 

uma diferenciação, já que os rádio-co-
lares não se comunicam, seus ciclos 
são diferentes. Suponhamos que esti-
véssemos monitorando três animais: o 
primeiro transmite seu código a cada 2 
segundos (20 ms para a transmissão e 
1890 ms em que nada acontece), o se-
gundo a cada 2,1 segundos (20 ms para 
transmissão e 2080 ms em que nada 
acontece) e o terceiro a cada 2,2 segun-
dos ((20 ms para a transmissão e 2180 
ms em que nada acontece). Desse modo, 
se a transmissão se sobrepôs pela pri-
meira vez, na próxima ela ocorrerá em 
momentos diferentes. Com isso, já foi 
possível monitorar 256 animais na mes-
ma frequência sem que um atrapalhasse 
o outro.

O novo mecanismo permitiu tam-
bém a montagem de um equipamento 
autônomo: o data logger. O aparelho é 
colocado em um ponto fixo e rastreia 
uma frequência, assim, quando recebe o 
código registra a data, a hora e o núme-
ro do animal. Ele permite o estudo das 
populações de uma determinada região. 
Já foi utilizado para verificar se macacos 
atravessavam corredores ecológicos, 
colocando o aparelho em três pontos es-
tratégicos (nas duas extremidades e no 

centro do corredor).
A fixação do rádio-colar nem sempre 

é tão simples. Ele deve ter massa menor 
que 3% da massa do animal. Isso permi-
te que as tradicionais coleiras sejam co-
locadas em animais de grande porte, mas 
para os pequenos deve-se buscar novas 
soluções. O transmissor para morcegos, 
por exemplo, tem algumas gramas e é 
fixado com adesivos de cianoacrilato 
de uso medicinal que, além de cumprir 
seu papel sem prejudicar o animal, per-
mite que o aparelho se desprenda com 
o passar de um determinado tempo. 
 
Inspiração, outros projetos e ética

As microempresas que lidam com 
tecnologia no Brasil sofrem por causa 
da concorrência com produtos impor-

tados que chegam a baixos preços e, 
às vezes, com técnicas mais modernas. 
Além disso, sente-se a dificuldade em 
encontrar pessoas que possam fazer a 
parte eletrônica dos equipamentos, já 
que essa terceirização geralmente exis-
te somente em grandes empresas. Mes-
mo assim, Marco não desiste porque se 
sente obrigado a dar continuidade aos 
projetos, já que teve a oportunidade de 
cooperar com os biólogos para ajudar 
parte do planeta, dos animais e das flo-
restas e para que, assim, possa devolver 
ao planeta o que ele retirou durante to-
dos esses anos.

Seus equipamentos não estão dispo-
níveis em prateleiras de lojas, nem físi-
cas, nem virtuais. Eles somente são ven-
didos “para universidades, empresas ou 
pessoas ligadas diretamente a projetos 
de preservação da flora e da fauna”, 
como está em seu site. Marco disse que 
nos EUA, principalmente, equipamentos 
assim são utilizados por caçadores. As-
sim que possível, pretende adaptá-los 
para monitorar áreas de preservação 
e fazer que o dia seja da caça, e não do 
caçador.

Mesmo sem nunca ter cursado en-
genharia, sua mente engenhosa em 
conjunto com os conhecimentos de 
biologia do filho, faz com que seus 
projetos fiquem em fila, esperando 
uma patente e, por fim, sua execução. 
 
Função do engenheiro e da sociedade

Para Marco os biólogos e ecólogos 
são como “padres sozinhos em meio a 
uma enorme missão”, limitados em suas 
ações. Somente com a ajuda da tecnolo-
gia e dos avanços da ciência é que a di-
ferença poderá ser feita tratando-se da 
proteção da fauna e da flora, essencial 
para nossa existência. Ele faz um apelo 
para que nós, estudantes das ciências 
exatas, dediquemos um pouco de nosso 
tempo e criatividade para essa parte tão 
fundamental de nosso planeta.

Talvez, se nos aproximássemos, 
como estudantes, dentro das Universi-
dades, através de Iniciações Científicas 
e Trabalhos de Formatura, interligando 
as áreas, ou mesmo como profissionais, 
pudéssemos fazer essa ponte entre a 
ecologia e a tecnologia.

E como todo bom “louco dos ani-
mais” – essas pessoas que não podem 
ver um cãozinho abandonado que levam 
para casa até ouvir aquela frase “na pró-
xima vez que entrar mais um em casa, 
você que irá sair!” – pede para que, se 
não puder ter e cuidar de algum animal, 
que ajude alguém ou alguma ONG de ou-
tra maneira.

Rafaela Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

Catetos capturados pela Camera Trapa da bióloga Giselda Person

Coleira para morcedo à esquera e data logger à direita
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lações humanas, que ficaram mais aber-
tas e claras. 

O BIM (Building Information Mode-
ling)* veio mostrar, na construção civil, 
que o compartilhamento de informa-
ções, responsabilidades e recompensas 
só traz ganhos para o processo e para 
todos os envolvidos. 

Quando estudei na Poli, 35 anos 
atrás, eu era muito jovem e não aprovei-
tei a experiência devidamente: só pen-
sava em passar. Agora, no Mestrado, fiz 
as matérias com outro enfoque, interes-
sada no assunto e não na nota. Foi muito 
melhor.

O Politécnico: Sobre o Integra, como 
esses dias de competição influenciaram 
na sua graduação? E depois na sua vida?

Maria Isabel: Não há como saber: 
cada fato na vida acarreta uma série de 
outros. Os amigos que fiz na escola me 
acompanham até hoje, inclusive meu 
marido. Mas acho que teria feito ami-
gos mesmo sem a competição. Entrei só 
para me divertir.

O Politécnico: Você competiu em 
quais modalidades? Acompanhou algu-
ma em especial?

Maria Isabel: Só lembro da dança 
com patins, é a prova que aparece na 
foto.

O Politécnico: Quais foram as pro-
vas mais malucas que seu grupo teve 

POLI

Entrevista

Nesta edição d'O Politécnico, 
conversaremos com Maria 
Isabel Rodrigues Teixeira, 

ex-politécnica e oficialmente a primei-
ra pessoa a participar do “Integrapoli”, 
chamado de “Gincana dos Cobras”! No 
início da década de 80, os alunos eram 
divididos em listas e ela foi o primeiro 
nome da lista 1 do Integra original. 

Falamos também sobre amizades na 
graduação, desafios do curso e a vida 
das mulheres na Escola Politécnica.

O Politécnico: Com o que você tra-
balha hoje? Como a Poli e as histórias 
que você viveu aqui te ajudaram a che-
gar até essa ocupação?

Maria Isabel: Depois de alguns anos 
afastada, eu voltei à Poli para fazer mes-
trado, falta só terminar a dissertação. 
Mas, na verdade, eu não trabalho mais 
com engenharia: há algum tempo co-
nheci um partido, sou filiada, fui candi-
data à vereadora nas últimas eleições e 
sou responsável pela divulgação e even-
tos na Zona Sul de São Paulo. 

Hoje meu tempo se divide entre esse 
partido e algumas Organizações Sociais 
que ajudo. Quem fez Poli sabe como a 
escola tem influência profunda no nosso 
modo de ser, além, é claro, dos amigos 
que ficam para a vida (acho que sofrer 
juntos nos une!).

O Politécnico: Como era ser mulher 
na Poli naquela época? Como foi ser mu-
lher e participar do Integra?

Maria Isabel: Participar do Integra 
foi divertido, mas teve duração curta 
(talvez uns dois ou três dias). Fui con-
vidada para esse grupo porque sabia 
andar de patins. Sendo mulher num lu-
gar com maioria masculina eu acabava 
chamando a atenção, mas isso nunca me 
incomodou e nem teve muito impacto. 

Acho que na Poli, para homens e mu-
lheres, você tem que estudar muito. Na 
minha época as meninas se conheciam 
e eram unidas. Não sei se tive sorte, mas 
eu me sentia protegida e confortável. 

Os meninos me tratavam bem, e 
como disse, fiz grandes amigos. No se-
gundo ano conheci o Júlio, que mais tar-
de se tornou meu marido. Nós começa-
mos a namorar no último ano e estamos 
juntos e felizes até hoje. 

Imagino que machismo é, antes de 
mais nada, uma questão de ignorância e 
falta de inteligência. Os politécnicos, em 
sua maioria, não têm esse problema.

O Politécnico: Fico contente que 
não tenha sofrido preconceito! E ainda 
tenha iniciado uma história de amor 
aqui na Poli!

Maria Isabel: Sim, encontrei o Julio, 

que é meu amigo até hoje, e ainda casou 
comigo!

O único preconceito que senti foi que 
alguns reclamavam que nós éramos bem 
tratadas em excesso pelos professores. 
Mas isso na Poli não quer dizer muito.

O Politécnico: Não quer dizer muito 
devido à dificuldade das provas?

Maria Isabel: Sim. Naquele tempo 
era difícil. Imagino que continua.

O Politécnico: E como! (risos). Tem 
coisas que não mudam com o tempo. E 
por qual razão você escolheu a Poli?

Maria Isabel: Meu pai também é po-
litécnico. Mas nenhum dos meus filhos 
passou nem perto da escola (Culpa do 
Júlio!).

O Politécnico: Por quê?
Maria Isabel: Brincadeira minha, 

eles decidiram ir pra outros caminhos. 
Mas o Júlio fala mal da Poli, mesmo. Ele 
diz que a escola massacra os alunos sem 
necessidade. Que o esforço poderia ser 
melhor usado sem tanta teoria. Ele es-
quece o nome da escola: Politécnica. 
Tem mesmo que ter uma base técnica 
forte. Mas isso é uma questão de opi-
nião.

O Politécnico: E na sua opinião, todo 
esse esforço é válido?

Maria Isabel: Na verdade, não sou 
a melhor para opinar. Eu acabei traba-

que fazer?
Maria Isabel: Vamos lembrar que 

isso foi há 35 anos… não tenho ideia! 
Mas acho que tinha uma gincana em 
que era preciso conseguir alguma coisa 
(objetos diversos).

O Politécnico: Como funcionava a 
pontuação e em qual posição ficou seu 
grupo?

Maria Isabel: Sinceramente não te-
nho a menor ideia…mas me lembro de 
rir muito!

O Politécnico: Você lembra de qual 
era o prêmio para o ganhador?

Maria Isabel: Não lembro. Nem sei 
se tinha prêmio. A ideia era confrater-
nizar.

O Politécnico: Realmente, o princi-
pal intuito do Integra é confraternizar! 
Vamos para um BATE-BOLA RÁPIDO!

Integra: Diversão
Poli: Nave mãe
Vitória a qualquer custo? Não não 

não (o processo faz parte do resultado)
Amigo verdadeiro: Julio

Maria Isabel por Maria Isabel
O mais importante é o bom humor. 

Com bom humor podemos tentar re-
solver todos os outros problemas. Se 
não conseguir resolver algum, pelo me-
nos se divertiu.

O Politécnico: E uma última per-
gunta: Ao que você credita o número  
reduzido de mulheres na engenharia? 
Gostaria de deixar uma mensagem 
para as engenheiras de hoje na Poli?

Maria Isabel: Talvez seja uma 
questão cultural. Não acredito que a 
engenharia em si seja mais masculina, 
nem que homens tenham mais facilida-
de para a profissão.

Em qualquer profissão as mulheres 
enfrentam a dificuldade de conciliar a 
maternidade com a vida profissional. É 
um problema que ainda não foi resol-
vido satisfatoriamente. Pelo que soube, 
aumentou a proporção de mulheres na 
escola hoje. Quando entrei era 5%.

Mensagem pras irmãs politécni-
cas: Coragem, amigas, o olhar feminino 
tem muito a contribuir no mundo da 
engenharia.

*Conjunto de informações gerais 
criadas e mantidas ao longo do processo 
de fabricação de um edifício.

Nicolas Machado
Engenharia Elétrica, 1º ano

"(...) machismo é, antes de mais nada, uma questão de ignorância"

Dança com Patins, uma das gincanas da época.

lhando muito pouco 
na área. Mas tenho que 
concordar com ele que 
o sistema americano, 
onde há um ciclo bá-
sico mais genérico e 
depois uma especiali-
zação, tem mais lógica.

O conhecimento 
está cada vez aumen-
tando mais e é impos-
sível aprender tudo. 
Não tem sentido um 
engenheiro civil que 
vai trabalhar com es-
truturas fazer aquele 
monte de hidráulicas, 
por exemplo.

O Politécnico: O 
que mudou na Poli e na 
sua relação com ela?

Maria Isabel: O 
mundo mudou mui-
to nesses últimos 35 
anos, e a Poli mudou 
junto. Do ponto de vis-
ta técnico não dá nem 
para medir a mudança. 
Mas acho interessante 
pensar também nas re-



O Politécnico São Paulo, setembro de 2017

13Página

POLI

É preciso saber falar
O momento mais aguardado de 

todo politécnico certamente 
é o Integrapoli a formatura. A 

sensação de dever cumprido, de mais 
uma etapa vencida, provavelmente é 
uma das melhores na carreira acadê-
mica de todo aluno dessa Escola. E, de 
repente, surge a pergunta que ninguém 
pensava que faria a si próprio depois 
de infinitos 5 (ou mais) anos na Poli: “E 
agora? ”.

Pensando nisso, O Politécnico acom-
panhou a Palestra Comunicação Eficien-
te, ministrada pela fonoaudióloga Leny 
Kyrillos. Esse evento ocorreu na 26ª 
Semana de Cultura Empresarial, no dia 
06 de junho, e foi organizado pela Poli 
Júnior. Baseando-se no que foi discutido 
na palestra, abordaremos um aspecto 
relevante para que a vida profissional 
dos futuros ex-alunos se inicie: a comu-
nicação.

Primeiramente, muitos acreditam 
que, por estarem se formando na melhor 
escola de engenharia da América Latina, 
terão uma carreira bem sucedida. Isso 
é uma meia verdade. A realidade é que 
cada vez mais pessoas estão procuran-

do aumentar seu capital intelectual em 
vista de uma vida profissional estável, o 
que tem saturando o mercado de traba-
lho com pessoas capacitadas e boas no 
que fazem.

Segundo a Dra. Leny Kyrillos, isso fez 
com que o mercado retornasse aos va-
lores antigos e a buscar por pessoas ca-
pacitadas e virtuosas. Ou seja, não basta 
ser um excelente engenheiro, é neces-
sário ser honesto, confiável, amigável e, 
sobretudo, comunicativo. Segundo ela, 
um dos primeiros critérios de desem-
pate em seleções de emprego é a habi-
lidade comunicativa do candidato e sua 
capacidade de trabalhar em equipe.

Durante sua palestra, a Dra. Leny 
ensinou aos espectadores desde a ana-
tomia do sistema vocálico até dicas de 
como falar em público ou em uma entre-
vista de emprego. De acordo com ela, a 
boa comunicação se faz por meio de um 
tripé comunicativo: a expressão verbal, 
não-verbal e a vocal. Confira as dicas:

1) Recursos verbais: estar sempre 
atento ao vocabulário e às expressões 
que serão usadas. Pense que a informa-
ção deve chegar clara ao seu interlocu-

tor, então use palavras que sejam usuais 
para ele. Durante uma apresentação 
em público, atente ao perfil dos ouvin-
tes, se forem engenheiros, por exemplo, 
você pode usar termos técnicos, mas se 
for um público mais geral, fale simples, 
para que possa ser entendido por todos. 
Prefira a voz ativa em seus discursos, 
além de frases curtas, sintéticas e ob-
jetivas, e evite estrangeirismos e bar-
reiras verbais, que são os “é...”, “ahn...” e  
“uhmmm...”.

2) Recursos não-verbais: trata-se 
da sua postura e do modo com que você 
fala. É sempre melhor falar em pé, pois 
isso mostra interesse em interagir com o 
interlocutor, com a coluna reta, ombros 
relaxados e os braços soltos para ges-
ticular. Nunca coloque o peso do corpo 
sobre uma das pernas. Procure gesticu-
lar com as mãos na altura da cintura, os 
gestos altos e bruscos transmitem ner-
vosismo à plateia. Agora, se você estiver 
sentado numa sala de reunião para uma 
entrevista, por exemplo , lembre-se de 
sentar com a coluna reta, dividindo o 
peso do corpo igualmente no quadril e, 
caso venha a falar, desencoste a coluna 

do encosto da cadeira.
3) Recursos vocais: o som propria-

mente dito é muito importante. Por isso, 
capriche na articulação dos sons mexen-
do a boca, para que a fala flua melhor. 
Além disso, enfatize trechos impor-
tantes com um tom de voz mais forte e 
que se destaque do tom de voz usual da 
conversa. Isso não quer dizer que você 
deve sair gritando nos pontos chaves da 
conversa.

Por fim, é comum se estressar e ter 
medo de falar em público. A dica é ver 
isso como um desafio a ser superado 
(convenhamos que falar em público é 
bem mais simples que Cálculo ou Alglin). 
Possuir uma estratégia de como vai falar 
também é importante: enumere aquilo 
que deve ser dito primeiro e estude o 
que deve ser dito em sequência. Caso o 
nervosismo ainda esteja lá, respire fun-
do! Oxigenar o cérebro faz com que ele 
pense melhor e mais rápido.

Enzo Hanada
Engenharia Elétrica, 1º ano 

Dois dados relevantes: a Nigéria 
está a aproximadamente 7000 
km de Santos, e eu, que moro 

a 1 km e meio da praia, nunca entrei no 
mar santista. Evidente que não há co-
nexão direta entre esses fatos, mas que 
ambos são significativos, bem... a mim, 
são. Talvez você esteja se perguntando 
neste exato momento: “Nigéria, quê?!”. 
Pois bem, em junho, antes mesmo do 
famigerado InterUSP, nossa Mais-que-
-Estimada Poli-Caiçara recebeu alguns 
intercambistas da, como é de se inferir, 
Nigéria. Todos vindos de regiões dife-
rentes de seu país de origem, através 
de um convênio. Dos 17 que vieram, 8 
estão aqui em Santos, sendo que em 
breve irão para Cubatão a fim de ter-
minar o mestrado por lá; ah, e dentre 
esses oito, veio também uma menina, 
Patience, a qual, atualmente, mora com 
algumas das alunas da Poli-Santos. Sei 
que estavam visivelmente empolgados 
para começar o que quer que tinham de 
fazer, com uma animosidade impreteri-
velmente contagiante. Mostraram, pelo 
menos a mim, o valor de um sorriso, se-
guido de um vacilante “bom dia” ou de 
um acenar que-dizia-tudo. 

Talvez devesse ter começado o texto 
de forma menos direta, mas, bem, agora 
já foi. Acho que meu dever, pelo menos 
enquanto correm teus olhinhos por es-
tas linhas, seja reportar da melhor forma 
que eu puder – enfim – o que se passa 
aqui mais a sudeste da boa e velha capi-
tal, aqui na Poli-Santos. E querem saber? 
Sou novo aqui, mas tenho a impressão 
de que tudo vai hoje da mesma forma 
com que sempre foi, se é que me enten-

dem. Exceção feita aos intercambistas e 
a um ou a outro pequeno e excêntrico 
acontecimento, mas tudo na morosi-
dade-politécnica-de-sempre – não que 
isso seja necessariamente ruim. Truco 
no CA, bixos apavorados, corpos no sofá, 
torneiras pingando, treinos, tretas e, por 
vezes, salas vazias. Sinto-me grato pela 
fluidez disso tudo, e aposto que não sou 
o único. Creio que posso falar pelos de-
mais bixos: estamos aprendendo a en-
contrar conforto nessa rotina, e talvez 
a maioria de nós esteja colhendo alguns 
frutos. Evidente que, fora essa rotina, há 
tempo, o qual é – ou ao menos deveria 
ser –, direcionado aos estudos. 

Certamente é bom falar sobre os 
tais “pequenos acontecimentos”, ante-
riormente citados. Pequenos não por-
que não têm importância, oh, não, mas 
porque poderiam ser “maiores” em se 
tratando de tempo. Dentre eles, temos 
o Petrochurras, o Bixurras, o Integra, os 
Jogos Unisanta, os luaus... Saibam que 
caberia a cada um páginas e páginas 
de uma boa descrição – uma pena que 
estas folhas tenham altura, mesmo que 
mínima.  

O Petrochurras foi um dos respon-
sáveis por fazer com que nós nos co-
nhecêssemos melhor, a “gincana” que 
o antecedeu quebrou o gelo. Pensando 
agora, foi tudo bem planejado. Acho que 
é quase certo dizer que a relativa união 
dos caiçara se deve, em parte, ao modo 
com o qual o primeiro semestre geral-
mente começa. Minhas mesuras aos que 
planejaram os primeiros eventos, quem 
quer que sejam. 

Talvez o Bixuras dispense palavras, 

no entanto, não acho certo privar de 
quem lê alguma descrição. Eu, pessoal-
mente, não tive a “experiência Bixurras” 
completa: em parte porque ajudei na 
churrasqueira – cumprimentos aqui a 
Long e a Balula, que ficaram lá comigo, 
e a quem-quer-que-tenha-ficado-lá-de-
pois – e em parte porque comi pouco, se 
é que me entendem. Apesar disso, pude 
testemunhar toda a festa que se seguiu. 
Não é nada muito rebuscado, na verdade 
é tudo muito simples; com certeza essa 
é uma das características que fazem do 
Bixurras, O Bixurras. Tem piscina, tem 
tema – o desse ano foi American Pie, um 
tema muito apropriado, pois é –, e tem o 
que não pode faltar: gente, o que beber 
e algo parecido com churrasco. Há quem 
desça para sentir o gostinho.  

Além disso, o Bixurras também in-
sere os bixos no mundo de “responsa-
bilidades extracurriculares que não vão 
para o seu currículo, mas que promo-
vem a aquisição de experiência por con-
ta da tamanha responsabilidade que é 
organizar um evento”. Sai capenga, mas 
sai, e o propósito daqueles que tiveram 
essa ideia foi bom. Houve reuniões para 
nos separar em grupos e para decidir o 
que seria feito. Cada grupo se responsa-
bilizou por compromissos específicos, 
tais quais vender ingressos, encontrar 
um espaço de eventos que coubesse no 
orçamento, cuidar da publicidade, com-
prar a comida e a bebida... É educativo. 

Lamento não saber muito sobre o 
Integra Santos, tava meio perdido, acho, 
enfim: é... Decerto é bem menor que o de 
São Paulo, é “compactado”, na verdade, 
porque os anos competem entre si... E 

vale de tudo. Chamam carinhosamente 
de Segrega Santos. As fotos que o digam. 

Sobre os Jogos Unisanta, ficamos em 
primeiro lugar na Modalidade Individu-
al de Xadrez Feminino, e em segundo, na 
de Xadrez Masculino. Quanto a algumas 
outras modalidades – vôlei masculino 
e hand feminino, por exemplo – ganha-
mos o primeiro jogo, e acreditem, fo-
ram vitórias substanciais, com certeza. 
Torcer também foi substancial; além de 
incentivar e de divertir, os torcedores se 
mantêm unidos. Foi muito bom ver um 
clima mobilizado de união entre todos: 
times, jogadores e a própria torcida. 

Bem, esse texto foi um apanhado 
geral, uma inevitável retrospectiva do 
primeiro semestre, por isso ficou gené-
rico em alguns pontos. Da próxima vez 
prometemos alguma coisa um pouco 
mais específica, quem sabe instrucio-
nal. Por fim, gostaria de dizer que, bom, 
lá vamos nós, de novo; queixo erguido, 
para encarar outro semestre. Talvez não 
tão animados quanto os intercambistas 
nigerianos, mas, decerto, cada vez mais 
próximos da praia – sei de alguns que já 
veem terra. 

 
Seção direcionada aos patrocinado-

res da inspiração: curtam a página no 
Facebook “Historical Footage Made in 
Poli-Santos”, excelente! Também não 
posso esquecer da “Blog do Brunão”, 
nela vocês poderão acompanhar nosso 
ídolo, Brunão, em suas grã-venturas. 
Vale a pena conferir!

Sergio de Campos Junior
Engenharia de Petróleo, 1º ano. 

Três quilômetros até a praia
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Plataforma
Drive do Grêmio

Confira notícias acadêmicas, planilha da 
evolução de curso, calendário da poli, 
contatos úteis, informações do SOS Poli,  
biblioteca politécnica e versões antigas 
do Jornal "O Politécnico" no Drive do 
Grêmio!
Onde? https://goo.gl/eUnPXG 

Comidas
The Perfect Brownie

Brownies deliciosos feitos com muita 
dedicação e amor em 5 opções de sabo-
res (por enquanto), para conquistar to-
dos os paladares.
Quanto? R$3,50 +/- 0,50
Onde? No CEC, no CEN, no CAM e na PJ
Contato: Lucas Granato Mazzeo
(11)99923-0935
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Aquele encontro foi mesmo 
bem estranho. As pessoas 
podem mudar o quanto for, 

mas a maneira como  elas mentem não 
muda. Conheço muito bem aquela coça-
da involuntária do Tomas em sua orelha. 
Não caí nem por um segundo na história 
de que o projeto roubado se tratava de 
uma forma de erradicar as contratações 
desnecessárias.

Rumei de volta ao meu trabalho. De-
tetive não era minha profissão oficial, 
não existe esse cargo na Polícia Cientí-
fica, mas ali eu desempenhava esse pa-
pel, uma perícia e uma investigação não 
oficiais. Aquele caso me intrigava, ainda 
mais sabendo que Tomas era o Profes-
sor... Quando li a plaquinha na porta da 
sala não imaginei que se tratava do meu 
velho amigo! Incrível como esquecemos 
o nome verdadeiro depois de usar o 
apelido por anos. Enfim, determinei que 
logo após meu expediente eu iria voltar 
e entrar naquela sala.

“Ele esteve aqui”. 
Foi o que enviei para meu melhor 

aluno de iniciação científica. É impossí-
vel passar por uma situação dessas sem 
compartilhar o peso com alguém - e to-
dos os professores eram meus suspeitos 
e estavam fora de cogitação. 

Mas e o Chave? O que ele estava fa-
zendo na frente da minha sala? Se ao 
menos eu lembrasse seu nome verda-
deiro,  daria para procurar na internet. 

Plin! Era o barulho de notificação: 

"Como você sabe?" 
Meus dedos eram grandes para 

aquele teclado apertado e as palavras 
erradas iam sendo corrigidas automa-
ticamente: "A caixa parda estava aberta 
no chão e minhas anotações nos cader-
nos com as informações mais antigas so-
bre o projeto sumiram."

"Então querem mesmo que não te-
nha nenhuma prova de que o projeto 
era seu."

Aquele parecia mesmo ser o fim. Ne-
nhuma prova de que era meu: nem físi-
ca, nem digital, como se nunca tivesse 
passado perto de mim. Minha vontade 
era de bater em quem fez isso!

Novamente meu celular fez barulho, 
dessa vez era uma ligação. A mesma voz 
autoritária de mais cedo:

- Professor Lucas, o Senhor Arantes 
solicita sua presença na empresa.

- Agora?
- Sim, o motorista já está aguardando 

em frente ao seu departamento.
Espiei pelo vão da persiana e vi aque-

la figura novamente parada ao lado do 
carro. Era melhor ir,  eu tinha um contra-
to a honrar. Meus problemas deveriam 
esperar um pouco.

O restante do dia tinha se arrastado 
e eu não podia esperar por voltar até 
aquela porta. 

O truque da carteirinha funcionou de 
novo e cheguei em frente à porta. Bati 
uma vez e aguardei por uma resposta. 
Bati mais duas e espiei pelo buraco da 

fechadura.
- Ele já foi embora.
- Obrigado.
Teriam todos os pro-

fessores esse aspecto de quem 
tem conhecimento? Esperei ele virar 
a esquina no fim do corredor. Tirei um 
bom e velho clips do bolso e agradeci 
por aquela porta não ter nenhuma fe-
chadura digital com senha.

A tranca fez barulho e uma fresta da 
porta se abriu. Olhei mais uma vez ao 
redor. Ninguém pelo corredor. Entrei e 
tranquei novamente. 

Vi uma escrivaninha em caos, uma 
cadeira caída no chão, papéis espalha-
dos pela sala toda e o resto de um lanche 
que já tinha aquele cheiro característico 
de que passara tempo demais pelo chão. 

Coloquei luvas e tomei todo o cuida-
do de uma cena de crime. Mas aquela 
cena estava totalmente adulterada: To-
mas entrara ali sabe-se lá quantas vezes 
e o criminoso também poderia ter vol-
tado. 

Aquilo era, claramente, um lanche do 
McDonald’s. Provavelmente do Tomas, 
nenhum ladrão de pesquisa iria deixar 
comida no local. Mesmo assim, recolhi.

Algumas caixas reviradas estavam 
espalhadas pelo chão. Peguei a primei-
ra, uma azul. Os papéis que restavam 
dentro  eram de provas não corrigidas. 
A seguinte, uma vermelha, continha pro-
vas corrigidas. Talvez a organização que 
Tomas sempre carregou consigo fez com 
que o ladrão desistisse de vasculhar a 

caixa inteira e olhasse somente o que 
tinha por cima.

Atrás dessas duas caixas, tinham 
mais cinco, intactas, com somente a 
tampa virada. Nela, estava escrito os  
seus conteúdos: "Provas 2016", "Provas 
2015"... Verifiquei se azul e a vermelha 
seguiam esse padrão e: "Provas 2017 
corrigidas" e "Provas 2017 não corrigi-
das".

Olhei para a caixa parda do outro 
lado da escrivaninha. Sua tampa virada 
não revelava seu conteúdo. Dentro dela, 
não tinha mais nada, mas a marca do 
arame de caderno com pequenas man-
chas de ferrugem denunciava que ela 
nem sempre esteve vazia.

Decidi recolher essa caixa também. 
Espero que Tomas me perdoe pelo pe-
queno furto, mas preciso verificar as di-
gitais com calma. Recolhi, com a ajuda de 
um durex que andava sempre comigo, as 
digitais presente no notebook, apesar da 
dificuldade por conta da gordura. 

A maçaneta girou. Senti uma cor-
rente passar por minha espinha. Fiquei 
imóvel. A luz que passava pela fresta da 
porta fragmentava com o passar de al-
guém. Me posicionei ao lado da porta, 
armado com um guarda-chuva que ali 
estava.

A tranca fez barulho e a porta se 
abriu.

Rafaela Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

Parte II
Ato 3
Cena 1
Rua Três Rios em frente à "Escola Poli-
técnica". Sua fachada continha um rosto 
estampado em faixas enormes. DELPHI 
olha encantada.
SCORPIUS: De quem é esse rosto?
ALBUS: Não sei, mas eu já vi em algum 
lugar...
DELPHI parece não ouvir a discussão dos 
dois e começa a caminhar em direção ao 
prédio.
SCORPIUS: Aonde ela vai?
ALBUS: Delphi? DELPHI!!!
SCORPIUS: Acho que ela não está ouvin-
do...
DELPHI entrou pela porta e sumiu nos 
corredores. SCORPIUS e ALBUS saíram 
correndo na mesma direção.
ALBUS: Cadê ela?
SCORPIUS: Ela está muito estranha... 
Isso tudo está! O que a Poli está fazendo 
aqui ainda?
ALBUS: Não sei... Vamos procurar por 
ela?
SCORPIUS: Vamos.

Cena 2
Segundo andar do prédio principal.
ALBUS: Pelas barbas de Merlin! São 
muitas salas!
SCORPIUS: Vamos checar uma por uma.
Enquanto fala, ele abre a primeira porta, 
devagar. A sala estava vazia.
ALBUS: Não tem nada, vamos.
SCORPIUS: Calma! Olha ali no canto!
Embaixo da última carteira tem um livre-
to esquecido. 
SCORPIUS: Albus, isso parece propagan-
da política, dá uma olhada!
ALBUS folheia o livreto vagarosamente, 
ficando mais e mais alarmado a cada pá-
gina.
ALBUS: Scorpius... Isso aqui parece mais 
uma doutrinação.
SCORPIUS: Como assim?
ALBUS: Parece propaganda de ditadu-
ra...
 
Cena 3
Na escada.
ALBUS: A Delphi deve estar em perigo. 
Precisamos achar ela. URGENTE!
SCORPIUS: (Suspirando) Calma Albus, 

ela parecia saber para onde estava indo.
ALBUS: Ela parecia enfeitiçada. Se aqui 
é uma ditadura mesmo, nada impede de 
alguém ter usado a Maldição Imperius 
contra ela. 
SCORPIUS: Não viaja, Albus, el...
Um barulho cadenciado começou no an-
dar de baixo. Tun-tun, tun-tun, tun-tun... 
Em seguida fez-se silêncio e um nome foi 
pronunciado em coro.
ALBUS:  (Baixinho) Você ouviu?
SCORPIUS: (Baixinho) O que eles disse-
ram?
Tun-tun, tun-tun. tun-tun. O barulho foi 
se aproximando.
SCORPIUS: Rápido!
SCORPIUS puxou ALBUS para dentro de 
uma porta. 
 
Cena 4
No hall de uma sala. O barulho abafado 
continua do lado de fora, na escada.
ALBUS: Onde estamos?
SCORPIUS: Não tenho ideia, mas parece 
melhor do que ser atropelado por essa 
marcha.
SCORPIUS começa a andar dentro do 

hall de um lado para o outro.
ALBUS: O que eles dizem depois de pa-
rar de andar?
SCORPIUS: (Distraído) Não consegui en-
tender muito bem... Getúlio?
ALBUS: Pensei ter entendido isso tam-
bém.
SCORPIUS: O quê? Não... Estava lendo 
estes papéis.
SCORPIUS passa os documentos à ALBUS 
até que são interrompidos por vozes na 
sala ao lado.
HOMEM: Quem é você?
MULHER: Sou eu! Sua neta!
HOMEM: Mas eu não tive filhos...
MULHER: Teve sim! E vim do futuro 
para ajudar o senhor a construir um 
mundo novo... Um mundo feito somente 
dos melhores, de pessoas como nós.
Os dois se entreolham e não precisam 
falar para entender o que o outro estava 
pensando: aquela voz era de DELPHI.

Rafaela Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

Harry Poli

O Erro Apagado

Nos episódios anteriores de Harry Poli: ALBUS, SCORPIUS e DELPHI alte-
ram o passado ao raptar os politécnicos que lutaram na Revolução de 32 
para, supostamente, salvá-los. Contudo, nessa nova realidade a Escola Poli-
técnica não está mais dentro   da Cidade Universitária, e sim na Rua Três Rios.
Para conferir a Parte I acesse: Drive do Grêmio ou www.gremiopolitecnico.com.br

Confira os 
episódios ante-

riores nas outras 
edições no Drive e 
no Site do Grêmio 

Politécnico. 
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Não era uma mulher de seu tempo.
Do tempo corridamente parado,
retrógrado.
Daquele liderado por homens e limpo pelas mulheres.
Não era daquela que assistia o passar do tempo
sem dar significado aos medos,
aos desejos.
Aos desejos apaixonados e alucinados
dos alunos que aprendem a amar a beleza estampada 
nos olhos,
mas não a do lenço tingido pela natureza,
pelo motivo do nascer.
Aquele nascer de sonhos incompreendidos e confusos
protegidos pela escuridão do ventre.
O mesmo escuro do céu pingado de estrelas
e satélites perdidos.
Desconhecidos por nós, descritos por ela.
Ela, a cientista,
A professora.
Ela, a bruxa.
A ameaça à fé, ao sagrado
E às trevas.
Ameaçada pelo acender dos pergaminhos,
Pelas conchas sedentas,
Pelo amor.
O amor que despedaça,
Que vicia,
Que nos leva.
Que termina assim, apagado.
Deixando rastros cinzentos e culpados
Pela perda da mulher

Hipátia
a Cientista, a Bruxa

Muitos episódios históricos 
são famosos por estarem 
relacionados ao fascínio re-

ligioso. A devoção - exagerada para uns, 
necessária para outros - é fruto de um 
fenômeno indescritível como qualquer 
outro sentimento humano: a fé, res-
ponsável pela rara aceitação de outras 
verdades. Hipátia, a Filósofa grega, foi 
morta por ser considerada uma ameaça 
aos ensinamentos cristãos pregados no 
século V d.C..

Hipátia destacou-se no mundo ma-
temático, astrônomo e filosófico, tendo 
participado ainda de discussões reli-
giosas, poéticas e artísticas. Estudou na 
Academia de Alexandria onde lecionou 
e, aos 30 anos, recebeu o posto de di-

O termo paganismo faz referência às 
religiões politeístas, entretanto, ganhou 
significado pejorativo com o crescimen-
to do cristianismo, já que ia contra aos 
seus ensinamentos. A mulher casada 
com a verdade foi apedrejada, esquar-
tejada e queimada publicamente, como 
ato demonstrativo de repressão àqueles 
considerados hereges. Há ainda pesqui-
sadores que afirmam que ela teve sua 
pele arrancada por conchas enquanto 
ainda estava viva. A fé desenfreada, re-
conhecida como fanatismo, não foi ca-
paz de reconhecer a mente brilhante da 
primeira a acreditar que as órbitas pla-
netárias eram elípticas; a inventar o as-
trolábio e, possivelmente, o hidrômetro. 
E que, através de mãos sedentas, apagou 
a vida daquela que era muito, mas muito 
além de seu tempo.

Camila Christine
Engenharia Civil, 2° ano

retora. Admirada por seus alunos e ha-
bitantes da cidade, foi responsável por 
versar sobre o avanço da álgebra e da 
geometria, tendo provado e resolvido 
diversos problemas a ela contemporâ-
neos. Além disso, atuava como conse-
lheira e era consultada por estudiosos 
da época: seus conhecimentos na área 
das exatas eram abrangentes e supera-
ram os de seu pai, Theon, filósofo, astrô-
nomo e Mestre da matemática do Museu 
da cidade, também conhecido como “Bi-
blioteca de Alexandria”. Essa construção 
contribuiu para a fama de centro cul-
tural que a cidade possuía, já que reu-
nia cerca de 500.000 escritos, era vista 
como universidade moderna e polo de 
pesquisa.

Apesar de sua extensa contribuição 
para a ciência, não há nenhuma obra de 
sua autoria que perdurou de forma física 
até os dias atuais. Tal fato deve-se à falta 
de reconhecimento de figuras femininas 
que participavam ativamente da ciência 
e ainda, a passagens históricas de saque 
e destruição de documentos. Seu nome 
aparece junto ao de seu pai em teorias 
acrescidas àquelas esboçadas inicial-
mente por Euclides e Ptolomeu, por 
exemplo. Grande parte de seus estudos 
foram dedicados à tentativa de unir os 
conhecimentos sobre geometria ditados 
em “Elementos”, de Euclides, aos ideiais 
neoplatônicos de Plotino, que sugeriam 
que a consciência humana é baseada na 
busca pela verdade, e as ferramentas de 
purificação interior provém das virtu-
des como inteligência e coragem, não da 
salvação pós-morte.

Justamente pelo fato de acreditar na 
liberdade de ideias e julgamentos, Hipá-
tia foi considerada pagã pelos cristãos. 
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Polisia

No primeiro semestre deste 
ano, iniciamos o projeto do 
Jornal O Politécnico chama-

do Polisia. O nome é totalmente autoe-
xplicativo e nada tem a ver com polícia! 
Krafts com o início de uma poesia “No 
mundo privado de sentimentos falantes, 
/ Em abraços mornos nossos medos se 
enlaçam / E em vazios poéticos se desfa-

No mundo privado de sentimentos falantes,
Em abraços mornos nossos medos se enlaçam

E em vazios poéticos se desfazem...
Saudade existe pra quem sabe ter,

Minha vida cigana me afastou de você
E subindo a serra eu me encontro em prantos

Por me despedir de ti, Poli-Santos
Nossa, vi o Math vindo em minha direção,

Puta que pariu, que vozeirão!
Depois entrei na sala

Puta que pariu
Desliga o ar que tá frio

Saudades do tempo que
Dançávamos so som de Katinguelê

Na brisa de Santos, eu acho um refresco
Saudades de você, Matheus Barbaresco  

Esse semestre tenho novas batalhas
Porque da Unisanta não saio sem medalhas

Quando eu te vejo meu coração sai fora de órbita
Você catalisa meu amor como com o petróleo faz a zeólita.

Alberto Praieiro
Santos

No mundo privado de sentimentos falantes,
Em abraços mornos nossos medos se enlaçam
E em vazios poéticos se desfazem...
No mundo frio
Continuo sozinho sem você ao meu lado
Os dias passam sem pressa, nunca acabam
Como acabar com eles?
No vazio de um quarto minguante
Me faço e refaço
Em elegias e épicas
Buscando nos pigmentos duráveis
O enfim refúgio da arte
Seu retrato continua na parede
Imortalizado sorriso que não mente
Aposto no tempo com minha Panaceia
Mas me resta o suficiente para me curar dessa mazela?
Sempre sabia que as palavras
São nada além de mentiras,
Porque são incertas em ambíguas
E são facilmente esquecidas.

Manuel Piqueira
São Paulo

zem...” decoraram os corredores da Poli 
São Paulo e Poli Santos. Linhas em bran-
co e canetas penduradas deram asas à 
criatividade dos alunos. Assim, os poe-
mas tomaram rumos diferentes a partir 
do momento em que a primeira frase foi 
escrita em paredes diferentes, por alu-
nos diferentes, em climas diferentes.

poesia na Poli

Kraft da Polisia em São Paulo

Kraft da Polisia em Santos
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missão real. Vários aspectos matemáti-
cos foram calculados pelo próprio autor, 
Andy Weir, comprometido com a criação 
de uma trama verossímil, e não por isso 
menos empolgante.

O livro é fascinante do ponto de vista 
técnico e também do narrativo, deixan-
do o humor e o otimismo de Watney 
permearem as descrições dos feitios 
que permitem um ser humano sobrevi-
ver em um ambiente tão inóspito. Você, 
leitor ou leitora, vai rir com as piadas de 
Mark Watney, celebrar suas conquistas, 
e virar as páginas avidamente quando 
ele estiver em apuros, ansioso(a) para 
vê-lo são e salvo – bem, o máximo que 
ele pode estar, na superfície do quarto 
planeta a partir do Sol.

Otavio M. Serra 
Engenharia Mecânica, 1° ano

biologia de todas as formas para perma-
necer vivo: seja produzindo água a par-
tir da hidrazina no módulo que levou a 
equipe até Marte, ou descobrindo como 
plantar batatas em solo marciano. 

A principal vantagem de Watney, po-
rém, é seu senso de humor. Mesmo es-
tando em uma situação desesperadora, 
tendo a morte como perigo constante, 
ele faz piadas, diverte-se com as músi-
cas e seriados que os outros membros 
da equipe haviam trazido para passar o 
tempo, e nunca deixa o planeta verme-
lho acabar com sua perseverança. 

Perdido em Marte consegue mes-
clar comédia com ficção científica sem 
diminuir as conquistas de Watney ou 
o realismo da história. Muito pelo con-
trário: todas as proezas realizadas pelo 
astronauta têm base científica e pode-
riam perfeitamente ser parte de uma 

Uma tatuagem de olho no torno-
zelo, uma sobrancelha única e 
uma pitada generosa de planos 

malignos resumem os treze livros de Le-
mony Snicket: “Desventuras em Série”, 
os quais narram a trágica história dos ór-
fãos Baudelaire, demasiadamente azara-
dos testados pelo destino. Sem desapon-
tar o autor, sugiro que você leia algo mais 
feliz e largue imediatamente essa rese-
nha, pois ela fará com que seus sonhos 
fiquem perturbados pelo pérfido Conde 
Olaf, assim como os meus ainda o estão. 

Não há nada de interessante para absor-
ver com os capítulos, apenas episódios 
sucessivos de mordidas diferentes de 
Sunny e seus dentes bastante desenvolvi-
dos para um bebê; das invenções geniais 

da irmã mais velha, Violet, e seu cabelo 
inconveniente; e informações encontra-
das no imenso banco de dados que é o 
órfão do meio, Klaus. Esta foi uma breve 
apresentação dos órfãos Baudelaire e, 
se você ainda não sentiu vontade de ler 
outra coisa, espero que suas costas es-
tejam confortavelmente apoiadas, já que 
não desejo o sofrimento de ler/escrever 
algo enquanto se esconde embaixo de 
uma mesa de jantar rodeada de vilões. 
Vamos então aos fatos.

Os pais Baudelaire faleceram em um 

terrível incêndio que destruiu por com-
pleto sua mansão. Como herança, os 
órfãos receberam uma grande fortuna 
que é administrada pelo Sr. Poe, um ban-
queiro que só serve para enviar as crian-

ças para lares completamente indesejá-
veis e tossir num lenço branco. A graça, 
que inclusive mandou lembranças, mas 
decidiu ir embora, é saber que o dinhei-
ro ainda não pertence às crianças: Violet 
só tem catorze anos e não pode assumir 
essa responsabilidade. Rá! Quem já leu 
a história e não reconheceu essa risada, 
que provavelmente veio acompanhada 
de olhos exageradamente brilhantes, 
como os de alguém que conta uma pia-
da e espera o resultado, tem a alma em 
paz. Essa é a intervenção de Olaf, nosso 
arqui-inimigo. Por sorte ele não é um 
boneco de neve que sonha matar os ór-
fãos e ficar com o dinheiro, essa ideia é 
perturbadora.

O Conde é na verdade um ator, mas 
ele acha que é o rei do mundo, coitado. 
Se ao menos ele mandasse em algu-
ma coisa, tomaria banhos periódicos. 
Acho que Lemony acredita que vilões 
de verdade devem feder. Enfim, se você 
tem a triste vontade de ler a saga, não 
se decepcione, em todo diabólico santo 
livro ele vai aparecer. As passagens são 
compostas por sua aparição, um plano 
maligno para roubar a fortuna dos Bau-
delaire e de outros órfãos ricos, como os 
trigêmeos Quagmire (espero que a casa 
autossustentável algum dia consiga des-
cer), e um plano genialmente bolado por 
três crianças nem tão inocentes para de-
ter o antagonista. 

Você deve estar calculando qual o ní-
vel de criatividade do escritor Snicket, 
já que os treze livros são exatamente 

iguais, apenas com personagens secun-
dários, paisagens e ilustrações diferen-
tes. A resposta é: depende. Os limites 
laterais são diferentes, enquanto alguns 
acham tosco, outros hão de afirmar que 
a sucessão de eventos e raciocínios es-
tabelecidos pelo autor não foram feitos 
para crianças com a idade dos Baude-
laire, a não ser que elas sejam tão boas 
quanto. Tenho obrigação de dizer que 
um talento de Lemony é conectar e pro-
longar coisas com maestria: o maior 
mistério do enredo é descobrir o que 
significa a sigla C.S.C, mas você vai co-
nhecê-lo apenas no quinto livro, e, tal-
vez, entendê-lo no último mas nunca 
desvendá-lo.

Para nós, politécnicos, é uma narra-
tiva bastante simples e leve, mas não 
deixa de ser divertida. Os capítulos são 
recheados de referências e de passagens 
que se confundem com a realidade, ou 
melhor, uma possível realidade criada 
pelo autor. A leitura em si não é forte 
o suficiente para provocar reflexões, é 
apenas um passatempo. Apesar de as 
desventuras serem fictícias, as caracte-
rísticas e sentimentos dos personagens 
estão dentro das pessoas que conhece-
mos. Ponho um fim aos elogios para dar 
um último aviso: cuidado com as passa-
gens secretas criadas por seus pais em-
baixo de sua mansão.

Camila Christine
2° ano de engenharia civil

ARTE E CULTURA
Desventuras em série

Quantas vezes você, leitor ou 
leitora, leu uma obra de ficção 
científica e se decepcionou? 

Seja porque a história teve uma conclu-
são insatisfatória, porque a tecnologia 
avançada era incapaz de resolver confli-
tos que deveria... ou, então, por um ou-
tro motivo: os acontecimentos da trama 
nunca seriam possíveis no nosso mundo, 
talvez por violarem as leis da física. Ima-
gine o quão emocionante seria se sabres 
de luz existissem no mundo real! 

Se você é do tipo que se frustra com 
essa desconexão, o livro perfeito para 
você já foi escrito. Perdido em Marte (tí-
tulo original: The Martian), escrito por 
Andy Weir, faz a ficção científica e o nos-
so dia-a-dia darem as mãos. A obra de 
Weir narra a jornada de Mark Watney, 
um astronauta que é dado como morto 
por sua equipe e abandonado em Marte 

após uma tempestade de areia que com-
prometeu toda a missão. Watney era 
membro da equipe da Ares 3, a terceira 
missão humana ao planeta vermelho, na 
década de 2030.

É possível que você já conheça a 
adaptação para o cinema, que chegou 
às telonas do Brasil em 2015, estrelan-
do Matt Damon como Watney. O filme é 
uma versão fiel à história original, mas 
com menor número de detalhes. O livro 
alterna entre um narrador em terceira 
pessoa e o diário de bordo de Watney. 
Pode-se ler o registro das atividades de 
cada dia marciano (também chamado 
de "sol") e, ainda, acompanhar o esforço 
da NASA para resgatá-lo. 

Watney se usa de muitos talentos 
para sobreviver: é engenheiro mecânico 
e também formado em botânica. O as-
tronauta explora a física, a química e a 

Perdido em Marte
Resenha

ou uma série de desventuras?
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Onde vivem as tretas
Já diriam os marujos experientes: 

depois da tempestade, sempre 
virá a bonança. Como toda boa 

todas essas perguntas?
Alguns especialistas apontam a re-

estruturação do fluxo de memes, ante-
riormente deficitário e reservado aos 
comentários do desabafa  que conve-
nhamos nem deveriam ser respondidos. 
A reestruturação, segundo eles, impediu 
que o colapso da panelinha comunidade 
politécnica, instável após uma sequência 
de tretas pateticas que só a maravilha da 
internet poderia oferecer. Os especialis-
tas também afirmam que um fator muito 
importante na recuperação dos memes 
foi que os politécnicos se descobriram 
capazes de produzir os próprios memes 

através de duas ferramentas inovadoras 
chamadas pesquisa Google e Paint. A 
única treta que parece ter surgido nes-
se novo contexto mais tranquilo é se o 
retorno dos memes é uma conquista da 
esquerda ou da direita. Os esquerdopa-
tas bolivarianos comedores de crian-
cinhas afirmam que se trata de uma 
tomada dos meios de produção pelo 
proletariado politécnico, destronando a 
autoridade opressora e maligna do Poli 
USP Memes. Por outro lado, os direitis-
tas elitistas coxinhas viúvas da ditadura 
acreditam se tratar apenas de mais um 
caso da liberdade econômica triunfando 

sobre o monopólio comunista opressor 
e maligno do Poli USP Memes. Resta a 
dúvida de como o Poli USP Memes se-
ria uma entidade opressora e maligna; 
ou como fazer memes seria exatamen-
te uma revolução marxista ou um caso 
de empreendedorismo, mas eu não sou 
pago o suficiente para ficar fazendo es-
sas perguntas difíceis de jornalismo de-
cente.

Bruno Novelo
Engenharia de Produção, 4º ano

Horoscopoli

TIRINHA
DA CAMI

Camila Christine - Engenharia Civil, 2º ano

DRACARYS! 

Por mim eu ficaria 
aqui comendo e 
bebendo vinho 
durante todas as 
temporadas, mas 
preciso ser Mão.

Joguei o jogo dos 
tronos. Ned, Jof-
frey, John Arryn, 
Lysa, todos na mi-
nha conta. Agora 
foi minha vez.

Me chamam de 
sonsa, mas não 
suportariam metade 
do que suportei. 
Salvei a batalha dos 
bastardos. E quem 
esperava o que fiz 
com o Mindinho?

Eu sou o mais lindo 
e o melhor espa-
dachim de todos 
os sete reinos. Ou 
era...

O Verme Cinzento 
iria falar aqui, mas 
os planos muda-
ram. Bem, quando 
eu era pequeno, 
um sacerdote me 
pegou e...

Devo proteger Sansa. 
Não, devo proteger 
Arya. Não, mas eu 
devo proteger a San-
sa. Seria mais fácil se 
eu tivesse escolhido 
só uma filha da Lady 
Catelyn...

Walder Frey, Cersei, 
The Mountain, The 
Hound, Melissan-
dre, Dondarrion, 
Thoros, Ilyn Payne, 
Meryn Trant, Jof-
frey, Tywin...

Se você mexer comi-
go eu posso explo-
dir um templo ou eu 
posso te explodir no 
quarto ;) 

Eu queria ser so-
mente mais um 
corvo disciplinado, 
MAS OS WHITEWA-
LKERS ESTÃO VIN-
DO E TODOS VA-
MOS MORRER! 

Sou o corvo de três 
olhos, diferentão, 
eu admito. Sou o 
dono do wifi de 
Westeros que co-
necta os represei-
ros comigo. 

Oh, eu faço tudo 
por você! Me con-
tagiei com [nome 
doença] e me 
curei. Estou aqui 
de volta, minha 
rainha... Anh? Jon?

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Equipe Editorial

SPOILER 
ALERT!

Será que existem respostas para 
frase tirada de contexto e usada alea-
toriamente só pra introduzir textos, ela 
poderia significar qualquer coisa. Então, 
para ser mais claro, o assunto será nada 
mais nada menos do que a calmaria po-
litécnica com o desaparecimento de um 
personagem antes considerado essen-
cial: as tretas.

Onde se esconderam? De que se ali-
mentam? O que aconteceu? Quantos 
anos eu vou demorar pra me formar? 
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