
O POLITÉCNICO

PÁGINAS
9 E 10

GRÊMIO POLITÉCNICO   •   ANO LXXIII   •   SÃO PAULO, FEVEREIRO DE 2018   •   EDIÇÃO 01

PÁG 4

PÁG 8

Calendário 
PÁG 3

Boas Vindas

Projetos do Grêmio Linha do Tempo                                                                                       

Horoscopoli
Tirinha da Cami

PÁG 11

Poli Talentos
Com quem pareço?Uma Retrospectiva 

Atleticana!O Acadêmico da 

Você vai sair assim?

PÁG 7

PÁG 15

Já se programou
    hoje?
Preliminares
   Científicas

PÁG 6

Passatempos de Extensão

Politécnico

A Escola Politécnica

PÁG 5

É ano de Copa!

PÁG 14

PÁGINAS
12 E 13

da USPOs Museus 

e a Representação Discente

Poli

Politécnica!

POLI TREK
EDITORIAL



O Politécnico São Paulo, fevereiro de 2018

2 Página

EXPEDIENTE

SUDOKU

Poli: a fronteira final... Estas são as 
viagens da nave estelar Cirquinho, em 
sua missão de cinco sete anos para a 
exploração de novos mundos... para 
pesquisar novas Engenharias... novas 
tretas... audaciosamente indo onde 
nenhum politécnico jamais esteve!

Diário do Capitão, data estelar 
15022018.7, a USS Cirquinho come-
ça sua missão de exploração no qua-
drante Alfa Poli no centro da Zona 
Neutra, donde, misteriosamente, um 
sinal de emergência foi enviado.

Por mais precária que fosse a 
transmissão, ela era clara: uma nave 
de categoria 5 denominada O Politéc-
nico foi escaneada por uma nave de 
batalha klingon conhecida por Nabon 
e teve alguns segredos da Frota Este-
lar e da Federação das Engenharias 
roubadas.

   - Dobra 7, alferes, disse o Capi-
tão Trolledus, o mais competente da 
Frota e que superou as marcas romu-
lanas, completando a Academia em 
meros quatro anos...

-   Dobra 7, Capitão, 135°37'12".
- Acionar!, respondeu Trolledus 

que logo em seguida ligou seu teleco-
municador - Tenente Frenet, compa-
reça à Ponte.

- Capitão, terminei o relatório, fa-
lou a Imediata Minerva.

- Sim, quais foram os segredos 
roubados?

- Segundo consta nos dados da 
Frota, a nave O Politécnico continha 
diversos dados importantes e valio-
sos. Ela continha mensagens de sau-
dações em todas linguagens e códigos 
de BOAS VINDAS a novas espécies de 
vida politécnica; os klingons também 
tiveram acesso aos PROJETOS DO 
GRÊMIO POLITÉCNICO; toda a estru-
tura e funcionamento da Frota pode 
ser lida  nos documentos A ESCOLA 

POLITÉCNICA E A REPRESENTAÇÃO 
DISCENTE e em O ACADÊMICO DA 
POLI; reflexões como VOCÊ VAI SAIR 
ASSIM? e JÁ SE PROGRAMOU ESSE 
ANO? também estavam entre os da-
dos tomados. Até informações espor-
tivas eles roubaram, como É ANO DE 
COPA! e UMA RETROSPECTIVA ATLE-
TICANA!...

- O 7X1 não é mistério em todas as 
Galáxias!, interrompeu o Tenente Fre-
net, que acabava de chegar à Ponte.

- Continue, Imediata, falou o Capi-
tão com tom severo.

- Informações dos Grupos de Ex-
tensão foram roubadas, mas segundo 
reportado pela Frota, elas estavam 
criptografadas em PASSATEMPOS DE 
EXTENSÃO. Dados de pesquisas con-
fidenciais da Academia contidas no 
arquivo PRELIMINARES CIENTÍFI-
CAS não foram totalmente roubados, 
eles tiveram uma falha de comunica-
ção com a PoliSemFio... OS MUSEUS 
DA USP, um compilado de dados artís-
tico-culturais da Frota, e um arquivo 
com informações de cadetes em AS 
CARAS DA POLI, em contrapartida, 
foram totalmente tomadas. E alguns 
dados foram corrompidos que esta-
vam no diretório Politreco, aparen-
temente eram arquivos denominados 
HOROSCOPOLI, TIRINHA DA CAMI 
e LINHA DO TEMPO POLITÉCNICA. 
Isso é tudo.

- Capitão, estamos nos aproximan-
do da fonte do sinal, aparentemente 
O Politécnico está orbitando um dos 
planetas de Alfa Poli, Mecânica, uma 
gigante categoria 4, depois do Cintu-
rão de Tejo, disse o alferes.

- Alerta Amarelo, Tenenete Fre-
net, não sabemos se Nabon deixou o 
quadrante. Muita coisa interessante e 
importante foi roubada e isso parece 
só o início da nossa aventura!

REUNIÃO

Quando? Todas as segundas!
Que horas? 11h15

Onde? No Grêmio Politécnico
E depois: Quem vai bandejar? 
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CALENDÁRIO 
MARÇO e ABRIL de 2018

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

4
Domingo

26 • Início do 1º 
semestre

• Semana de Recep-
ção: Aula Magna

27 • Semana de 
Recepção: Aula 

Introdutória e visita 
ao IPT

28 • Semana de 
Recepção: Dia 

dos Centros Acadê-
micos

1 • Semana de 
Recepção: Dia da 

Atlética
2  • Semana de 

Recepção: Dia do 
Grêmio

3

11

18

22

25

1

8

15

5 • Jornal (R)*
• Sebo Politécni-

co: início

12•  Jornal (R)* 

16•  Jornal (R)* 

19 • Jornal (R)* 

26 •Semana Santa 

2 •  Jornal (R)* 

9•  Semana de P1 

6    •  Bixopp(R)* 

13 •  Bixopp(R)* 

17•  Bixopp(R)* 

20 •  Bixopp(R)* 

27 •Semana Santa

3 •  Bixopp(R)* 

10 •Semana de P1

7•  Poli Talks           
Week(R)* 

14 •  Poli Talks           
Week(R)* 

18•  Poli Talks           
Week(R)* 

21 •  Poli Talks           
Week(R)* 

28 • Semana Santa

4•  Poli Talks           
Week(R)* 

11 •Semana de P1

8 

15 

19

22 

29 •Semana Santa

5

12 •Semana de P1

9•  TomorrowUSP 

16•  Sebo Politéc-
nico: fim 

20

23 

30 • Sexta-feira 
Santa

6

13 •Semana de P1

10

17

21• Tiradentes

24

31

7

14

GRÊMIO
(R)*: Reunião aberta no Grêmio Politécnico    
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BOAS VINDAS

Bem-vindos bixos e bixetes!!!
Olás bixos e bixetes e sejam 

bem-vindos a sua nova escola! 
Após muito estresse decor-

rente dos vestibulares vocês chegaram 
à calmaria. Sim, acabou toda a tormen-
ta de estudar horas e horas matérias do 
ensino médio e chegou o momento tão 
esperado: a vida de universitário. 

Nesse ano especial, seu ano de bixo\
bixete, vocês desbravarão esse oceano 
que é a Escola Politécnica, conhecerão 
seus veteranos e seus centrinhos no In-
tegraPoli, organizarão o Bixopp, irão pôr 
a mão na massa nos grupos de extensão 
e também poderão escrever nesse mara-
vilhoso e divertido Jornal.

Nesse início de vida nova, aprovei-
tem para apreciar a culinária sofisticada 
dos bandejões, com seus cardápios inu-
sitados, como o Ratatouille e o Fricassê. 
Refresque-se com os sucos e termine 
sua refeição com uma sobremesa apre-
ciada pelos uspianos: a laranja.

Não se acanhe para conhecer tudo 
aquilo que só a Poli pode oferecer: pes-
quise sobre os grupos de extensão e faça 
parte de uma equipe que com certeza 
te trará experiências únicas; participe 

dos projetos abertos do Grêmio, como o 
Jornal, o Bixopp, o PoliTalks, a SemaPol 
e a SAPO; corra o Integra com seu cen-
trinho, faça novas amizades e disponha 
desses momentos para conhecer a USP 
enquanto procura por pistas no Caça.

Mas não se esqueça que você conti-
nua sendo aluno e, portanto, você possui 
responsabilidades: tem as elucidativas 
aulas de Cálculo, Algelin, MAC, Física e a 
cereja do bolo: PCC. Sim, infelizmente a 
vida universitária é um pacote que você 
compra a felicidade e vem de brinde 
nada mais nada menos que nabos. De-
pois dessas semanas de novidades e di-
versão vem a temida Semana de P1, mas 
não se preocupe, você acaba se acostu-
mando… E, além disso, tem as Cerveja-
das do Nabo para se consolar!

É com grande satisfação que desejo 
a todos os ingressantes um excelente 
ano de calouro, repleta de descobertas 
empolgantes, de novas amizades e, so-
bretudo, cheia de emoção e diversão! 
Bem-vindos à Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo!

Enzo Hanada
Engenharia Elétrica, 2º ano

Os projetos abertos do Grêmio 
Politécnico tem como intuito 
promover a interação e inte-

gração entre os alunos das mais diver-
sas engenharias. Todos os alunos podem 
participar dos projetos abertos, com ex-
ceção do Bixopp, que fica restrito aos 
bixos e bixetes, e têm a oportunidade de 
idealizar os eventos e programar todos 
os detalhes conforme suas ideias.

Isabella Mendes
Diretora  Cultural e de Projetos 

do Grêmio Politécnico
Engenharia Mecatrônica, 2º ano 

Projetos do Grêmio Politécnico

Os alunos de Engenharia de 
Petróleo, antes de mais nada, 
gostariam de lhes dar os para-

béns por terem ingressado na Politécni-
ca da USP! A todos os bixos e bixetes de 
2018, nossas boas-vindas à Poli-Santos. 
Saibam que encontrarão veteranos dis-
postos a ajudá-los e a recebê-los, por-
tanto, aproveitem e não hesitem em nos 
procurar para sanar qualquer tipo de 
dúvida.

Bem, se você passou no vestibular, é 
razoável deduzir que teve de fazer uma 
escolha. Escolher, todos sabemos, não é 
algo fácil de se fazer quando o que es-
colheremos pode vir a ser o divisor de 
águas de nossas vidas. Há escolhas que 
são fáceis de se fazer e escolhas que são 
difíceis de se fazer; por exemplo, pode 
ser fácil escolher entre seu pedaço de pi-
zza preferido e um sanduíche de aspar-
gos frios. Moleza. Agora, escolher entre 
cursar determinada engenharia em vez 
de outra, bem, isso sim pode vir a ser um 
divisor de águas, sendo, portanto, uma 
escolha difícil. Para optar, no entanto, é 
necessário ter preferência, e a preferên-
cia, por sua vez, demanda experimenta-

ção.
Dois semestres cursando Engenharia 

de Petróleo é do que muitos alunos pre-
cisam para escolher ficarem na baixada. 
Adquirem experiência e, desse modo, 
podem escolher. Se sua opção sempre 
foi Engenharia de Petróleo, tenho qua-
se certeza de que vai adorar o curso – a 
não ser que sua experiência em Santos 
lhe diga o contrário. Se sua opção não foi 
Engenharia de Petróleo, apenas tenha 
em mente que pode acabar gostando do 
curso e ficando. Vai acabar descobrindo 
que Engenharia de Petróleo não é como 
um sanduíche de aspargos frios.

 
Sergio de Campos Junior,

Engenharia de Petróleo, 2° ano.

PoliTalks Week

A PoliTalks Week é uma sema-
na que traz profissionais que 
estudaram na Poli e hoje des-
frutam de carreiras bem su-
cedidas. Os convidados traba-
lham nas mais diversas áreas e 
contam, nas palestras, a traje-
tória que se iniciou na gradua-
ção e resultou na credibilidade 
que eles possuem, atualmente, 
em suas respectivas áreas de 
atuação.

SemaPol

A Semana de Politizados traz aos alunos diversas temáticas da atua-
lidade abordadas por profissionais de renome. Baseando-se em um 
tema central escolhido, os palestrantes discutem as ramificações da 
questão sob diversas óticas: social, econômica, ambiental, geopolíti-
ca, dentre outras. Os convidados são profissionais de diferentes fo-
cos de atuação como política, empresariado ou mercado financeiro. 
Em edições anteriores já estiveram presentes personalidades como 
Henrique Meirelles (Ministro da Fazenda), Ilan Goldfajn (eleito me-
lhor Presidente do Banco Central pela revista Exame), Isabel Vieira 
(procuradora da Operação Lava-Jato), dentre outras.

Bixopp

É a maior e mais tradicional 
choppada universitária de São 
Paulo. A edição de 2017 re-
cebeu o prêmio de 9ª melhor 
festa universitária do ano, pelo 
ranking da Pridia. O evento irá 
para sua 22ª edição, sempre 
temática e conta com organi-
zação e idealização dos bixos 
nas partes de infraestrutura, 
divulgação, decoração, atra-
ções, administração financeira, 
comidas e bebidas e na mão de 
obra no dia da festa.

SAPO

Jornal O Politécnico

Cursinho da Poli USP

A Semana de Arte da Poli é um 
projeto que se limita somente 
na imaginação dos alunos que 
a organizam. Ela traz diversos 
eventos relacionados a culiná-
ria, leitura, desenho, pintura, 
dança, música, teatro, cinema, 
escultura e outras diversas te-
máticas que a criatividade al-
cançar!

Você pode ter seu texto, meme, 
ideia, desenho, fotografia, con-
quista ou classificado publica-
dos aqui no jornal! Além disso, 
pode ajudar nas Cafezadas, na 
Exposição de Edições Antigas, 
nas revisões e nos brainstor-
ms das reuniões. Elas são às 
segundas feiras às 11h15 , mas 
se não puder comparecer você 
pode enviar o conteúdo.

É o maior projeto social da 
Poli! Ele ajuda pessoas atra-
vés da educação, privilégio que 
nem sempre é acessível ou de 
igual qualidade para todos. 
Nele você também pode co-
nhecer pessoas incríveis, me-
lhorar sua comunicação e seu 
raciocínio e ter a oportunidade 
de fazer um trabalho voluntá-
rio que pode ajudar os alunos 
a alcançarem sonhos.
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Oi, bixos! Tudo bem? Acredi-
to que sim! Antes de come-
çar, eu quero parabenizar 

todos vocês. Sei que o caminho até 
aqui não é nada fácil, mas vocês con-
seguiram! Espero que vocês aprovei-
tem muito os próximos anos.

Bom, agora vamos para as apre-
sentações: eu sou a Tamy Takara e  
sou diretora acadêmica do Grêmio, 
além disso  também sou Represen-
tante Discente na Comissão de Gra-
duação e na Congregação da Escola 
Politécnica. Mas o que significa tudo 
isso??

Antes de explicar sobre um Re-
presentante Discente, eu queria que 
vocês entendessem um pouquinho 
melhor sobre como funciona a orga-
nização da nova faculdade de vocês. 
Você deve saber que a Escola Politéc-
nica é um instituto da Universidade 
de São Paulo, certo? Por isso, todos 
os politécnicos estão submetidos as 
decisões que a USP toma como, por 
exemplo, a decisão de adotar cotas a 
partir de 2018, o calendário de aulas 
(e férias) e muitas outras coisinhas. 
Mas como são tomadas essas deci-
sões? 

A USP tem 4 conselhos principais 
que deliberam basicamente sobre o 
que acontece na Universidade, são 
eles: o CoG (Conselho de Gradua-
ção, que delibera principalmente so-
bre as decisões que tangem a todos 
os cursos de graduação da USP), o 
CoPG (Conselho de Pós-Graduação, 
que funciona como o CoG, mas para 
os cursos de pós), o CoCEx (Conse-
lho de Cultura e Extensão, que trata 
sobre os assuntos de cultura e exten-
são da USP, como programas e ações 
que considerem as atividades extra-
curriculares que os alunos fazemem 
sua vida universitária) e o CO (Con-
selho Universitário, instância máxi-
ma de deliberação da USP, respon-
sável por discutir os vereditos que 
influenciam a USP como um todo e 
também sobre o que já foi acordado 
nos outros Conselhos). 

Bom, depois de saber um pouco 
mais sobre como são tomadas as 
decisões da USP, você deve estar se 
perguntando o porquê de tantas di-
ferenças entre um instituto e outro, 
como por exemplo: o número de va-
gas disponíveis no SiSU, as semanas 
de provas, regras para estágio etc. 
Isso acontece porque cada instituto 
tem suas peculiaridades e por isso 
têm seus próprios Órgãos Colegia-
dos, que pautam as regras que vão 
organizar o seu funcionamento. Na 
Poli nós temos dez Órgão Colegia-

dos, melhor explicados a seguir: 
Comissão de Graduação (CG): 

decidem sobre os Cursos de Gradu-
ação da Escola Politécnica. É ela que 
deve submeter à Congregação ques-
tões relativas ao número de vagas 
de cada curso e critérios de transfe-
rência, de estágios, de avaliação das 
disciplinas e de jubilamentos. É essa 
Comissão que discute temas como a 
EC-3 (atual grade curricular das en-
genharias da Poli) e as reestrutura-
ções didáticas de cada disciplina;

Comissão de Pós Graduação 
(CPG): possui atribuições muito pa-
recidas com a CG, contudo voltadas 
para os cursos de Pós-Graduação da 
Poli; 

Coordenadoria de Cursos Qua-
drimestrais (CCQ): tem como prin-
cipal função traçar as diretrizes dos 
cursos quadrimestrais (Engenharia 
Química e de Computação), coorde-
nando as atividades de suas discipli-
nas;

Conselho Técnico Administra-
tivo (CTA) da Escola Politécnica: 
zela por aprovar e administrar o or-
çamento da Escola Politécnica. Com-
pete ao CTA opinar sobre a criação, 
modificação e extinção de departa-
mentos bem como propor a criação 
de cargos e funções de docentes e 
servidores;

Comissão de Cultura e Exten-
são (CCEx): analisa as atividades 
extracurriculares da Escola Politéc-
nica, com o objetivo de promover 
a integração social entre alunos e 
destes com a sociedade. A CCEx deve 
analisar e encaminhar para a apro-
vação na Congregação os contratos 
e convênios relacionados às ativida-
des de cultura e extensão;

Comissão de Bibliotecas (CBi-
blio) : sua principal função é admi-
nistrar e organizar as bibliotecas da 
Escola Politécnica;

Comissão de Ciclo Básico 
(CCB): tem como principal função 
coordenar as ações acadêmicas e 
administrativas no âmbito do Ciclo 
Básico, que são as disciplinas obri-
gatórias a todos os alunos da Escola 
Politécnica;

Congregação: é a instância máxi-
ma de deliberação no que tange aos 
órgãos colegiados, ela deve decidir 
sobre o que já foi previamente acor-
dado nos demais órgãos, além dos 
temas referentes à Escola como um 
todo, que não passaram previamen-
te por aprovação em nenhuma outra 
instância. 

A Escola Politécnica tem também 
a Comissão de Relações Internacio-

A Escola Politécnica
nais (CRInt), que é responsável por 
auxiliar a CG e o CTA nos convênios 
e contratos com instituições acadê-
micas e nas pesquisa do exterior.
Ademais, há a Comissão de Pesquisa 
(CPq), que é responsável por estimu-
lar e propor estratégias e diretrizes 
para a realização de pesquisas avan-
çadas e multidisciplinares, estabele-
cendo relações entre Pesquisa, Ex-
tensão, Graduação e Pós-Graduação. 

Agora se você for parar para pen-
sar, a Escola Politécnica tem 12 cur-
sos diferentes, sem contar as ênfa-
ses, em duas cidades e cada curso/
ênfase possui sua própria grade, 
professores, disciplinas, problemas 
e curiosidades. É por isso que os 
professores de cada engenharia se 
organizam em conselhos para auxi-
liar os Órgãos Colegiados da Poli a 
conseguirem tomar as melhores de-
cisões. 

Existem dois tipos de Conselhos 
no âmbito dos cursos/engenharias. 
O primeiro deles é o Conselho de 
Departamento, o órgão responsável 
pela elaboração e desenvolvimento 
dos programas de Ensino, Pesquisa 
e Extensão Universitária. O segundo 
é o Conselho de Curso (CoC) que é o 
órgão no qual os seus membros ana-
lisam sobre sua própria grade curri-
cular, alunos, disciplinas, etc.

Bom, agora que você já enten-
deu como são tomadas as decisões 
da sua nova faculdade (em todos os 
âmbitos tanto na USP, quanto na Poli, 
quanto no seu departamento), eu 
vou responder a pergunta que ficou 
em aberto no começo do texto: qual 
é o trabalho de um Representante 
Discente? O que significa ser um RD 
na CG e na Congregação da Poli??   

Um RD (representante discente) 
é um aluno, assim como todos nós, 
que está presente nos Órgãos Cole-
giados votando nas pautas e expon-
do as ideias dos estudantes sobre os 
assuntos que são sendo discutidos. 
Todos os âmbitos de deliberação da 
USP, ou seja, todos os Órgãos que es-
tão em negrito nesse texto têm pelo 
menos um Representante Discente 
que é escolhido por todos os alunos 
da Poli para estar lá. 

Este vai ser o meu segundo ano 
como Representante Discente na 
Comissão de Graduação e na Con-
gregação da Poli. No ano passado, 
eu, como RD da CG, ajudei na fina-
lização da EC3, na nova formulação 
das regras de estágios, na defesa de 
alunos que caíram nos artigos de ju-
bilamento e em muitas outras pau-
tas importantes para sua Graduação 

na Poli. Na Congregação, levamos o 
resultado do plebiscito dos politéc-
nicos a favor de cotas e conseguimos 
a criação de um grupo de trabalho 
para estudar a aplicação das cotas 
na nossa faculdade. 

Confira aqui os RD’s de cada Ór-
gão Colegiado da Escola Politécnica 
para o ano de 2018: 

Congregação: Arthur Shimizu; 
Gustavo Seidi; Carlos Henrique; 
Victor Tocantins; Isabella Mendes; 
Lucas Werner; Ligia Blois; Fernan-
do Dias; Lucas Kato; Maysa Ohashi; 
Marina Zuffo; Guilherme Stocco; Pe-
dro Amoroso; Danielle Soier; Pedro 
Thadeu Rodrigues;  Alessandra Mo-
raes; Tamy Takara; Nicolas Macha-
do; Willian Nobre e Maria Eduarda 
Corradini

CG: Ligia Blois; Nicolas Macha-
do; Lucas Kato; Danielle Soier; Tamy 
Takara e Maysa Ohashi

CCEx: Pedro Thadeu Rodrigues; 
Maria Eduarda Corradini; Lucas 
Kato e Isabella Mendes

CTA: Arthur Shimizu e Ligia Blois
CCB: Danielle Soier e Maysa 

Ohashi
CCQ:Matheus Enfeldt e Vitor 

Hugo Perles
CBiblio: Pedro Rabelo e Gustavo 

Seidi

Se você ficou com alguma dúvi-
da (ou curiosidade mesmo) sobre a 
Representação Discente, venha falar 
comigo ou com qualquer diretor do 
Grêmio. Estamos sempre à disposi-
ção de vocês para ajudar! 

Tamy Takara
Diretora Acadêmica

do Grêmio Politécnico
Engenharia de Computação, 3º ano

Continua na próxima página >>>

ACADÊMICO

e Representação Discente
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ACADÊMICO

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 

Danielle Soier        (11) 98142-7611 
Maysa Ohashi      (11) 96703-5628 
Tamy Takara      (11) 95789-4613

O Acadêmico da Poli
Oi, bixos e bixetes 2018!

Bem-vindos à Poli! 
Antes de tudo, parabéns! 

Passar pelo vestibular não é uma 
missão fácil, mas vocês consegui-
ram. A partir de agora, vão come-
çar os melhores/piores anos das 
suas vidas.

Meu nome é Danielle Soier e 
sou diretora acadêmica do Grê-
mio Politécnico, junto com a May-
sa Ohashi e a Tamy Takara. Este 
ano, nós vamos estar aqui n’O Po-
litécnico escrevendo sobre uma 
coisa que a gente conhece e gosta 
muito: a nossa diretoria. Não sei 
se vocês sabem, mas o Grêmio 
Politécnico é uma entidade re-
presentativa e toda a gestão está 
sempre trabalhando para melho-
rar a vida dos politécnicos. No 
caso dos diretores acadêmicos, 
esse trabalho se concentra em 
duas frentes: a assistência aca-
dêmica e o desenvolvimento de 
projetos.

Na parte de assistência aca-
dêmica, nós nos esforçamos em 
tirar dúvidas sobre a graduação 
e auxiliar os alunos na comunica-
ção com a Escola ou com profes-

sores. Para isso, estamos sempre 
disponíveis, tanto na Poli quanto 
pelas redes sociais, para te ajudar. 
Sobre os projetos desenvolvidos 
na nossa diretoria, eles têm como 
principal objetivo melhorar a sua 
vida acadêmica, seja fazendo re-
visão da matéria em véspera de 
provas (o nosso amado Fuja do 
Nabo), fomentando o gosto pela 
engenharia ou facilitando a com-
pra de livros.

Se você quiser saber um pou-
quinho mais sobre a diretoria 
acadêmica, sobre o Grêmio ou se 
surgir alguma dúvida, nos procu-
rem!

Danielle Soier
Diretora Acadêmica

do Grêmio Politécnico
Engenharia Ambiental, 2º ano

A POLITÉCNICA

Enfim, havia chegado o gran-
de dia. Acordei com a im-
pressão de que tinha dormi-

do apenas os trinta minutos que 
antecederam o ruído incômodo 
do despertador. Mesmo com os 
olhos pesados e preguiçosos, mi-
nhas pernas mexiam-se involun-
tariamente na direção de uma 
gaveta que protestava fortemen-
te quando aberta. Meu par de 
mãos tateava, às cegas, em busca 
da primeira combinação de cores 
socialmente aceita. Terminado 
todo o passo a passo do "acabei 
de acordar e tenho que sair", 
encontrei meu pai e meu irmão 
mais novo me esperando para to-
mar café.
 - Você vai sair assim?
 Essa foi a pergunta capaz 
de travar meus músculos por al-
guns instantes. Não por medo, 
mas por dúvida. Por que ele per-
guntou isso? Permiti que o suco 
de caixinha amarelado preen-

chesse meu copo favorito até a 
boca, antes de responder.
 - Assim como?
 - Com essa roupa.
 A roupa! Mais um obstá-
culo visual. Achei que a batalha 
contra o corte de cabelo curto da 
semana passada já tivesse sido o 
suficiente. 
 - Não entendi a pergunta.
 - Você acha que dá pra sair 
assim na rua?
 As perguntas saíam de 
uma boca forrada e levemente 
úmida por um gole de café. Os 
olhos confusos do meu pai não se 
dirigiam a mim enquanto ele per-
guntava, porém,agora me olha-
vam ansiosos por cima de uma 
armação preta e desgastada. 
 - Sim.
 A resposta encerrou o in-
terrogatório, o julgamento resis-
tia. Meu irmão encarava minhas 
roupas com um olhar de desgos-
to. Eu recebia a desaprovação de 

uma criança vestida com uma ca-
miseta de droides recém suja de 
achocolatado.
 - Vou sair.
 - Hm, então... Boa sorte!
 Saí apressadamente em 
direção ao ponto de ônibus mais 
próximo de casa. Não senti olha-
res estranhos na rua. Pessoas 
normais sempre estão atrasadas 
às seis horas de uma quinta-feira 
e não costumam reparar na rou-

pa alheia. A linha que eu espe-
rava chega e finalmente começo 
meu caminho em direção à facul-
dade dos meus sonhos. Portando 
o meu melhor sorriso, a camiseta 
mais velha que consegui achar na 
gaveta e um shorts esfarrapado e 
sujo. Afinal, hoje é dia de trote.

Camila Christine
Engenharia Civil, 3º ano

Você vai sair assim?

Você vai sair assim?
Queridos leitores e leitoras, é um prazer em conhecê-los! Apesar de não saber 
quem vocês realmente são, vou abusar e pedir um favor: leia o texto novamente. 
Vocês devem ter percebido que em nenhum momento eu citei que a personagem 
que narra a história é uma menina, mas mesmo assim a ideia que foi construída 
na sua mente ao longo da crônica é de que uma pessoa que se identifica com o 
gênero feminino estava sendo julgada por vestir algo "inadequado". Abuso aqui 
das aspas para dizer: a única coisa, realmente inadequada, é a ideia que a socie-
dade construiu de que as mulheres devem andar com roupas que não deixem seu 
corpo totalmente à mostra e que respeitem um padrão que sempre as definiu. 
Mas em pleno 2018, é possível contestar essas ideias e dar liberdade a todas as 
pessoas, não apenas às mulheres, de usar todo o tipo de coisa que elas tenham 
vontade. Seja um cabelo curtinho ou colorido, uma calça jeans ou uma amarela 
brilhante, uma camiseta do lado negro da Força ou da Resistência, um tênis ou 
uma papete do Seninha, enfim, o que você preferir. Seja livre pra ser o politécnico 
ou a politécnica que existe dentro de você. Feliz aprovação!
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Em todas edições anteriores, não 
conseguiram passar da fase de gru-
pos: em 1994 ficaram em terceiro 
lugar no mesmo grupo do Brasil, em 
2002 foram eliminados no grupo do 
Japão, e, na última edição, somaram 
apenas dois pontos no grupo da Bél-
gica.

 Anteriormente, como União 
Soviética, foram obtidos resultados 
mais expressivos, como as quartas 
de final em 1958, 1962 e 1970. Em 
1966, no Mundial realizado na In-
glaterra, ficaram na impressionante 
quarta colocação com o esquadrão 
que continha o melhor goleiro de to-
dos os tempos, o lendário Lev Yashin.

 Para a Copa deste ano, as 
expectativas para os donos da casa 
não são tão altas. A seleção está lon-
ge de ser uma potência e é compos-
ta, essencialmente, por atletas que 
atuam no campeonato local. Os des-
taques do time vão para o capitão e 
experiente goleiro Akinfeev do CSKA 
Moscou, o lateral brasileiro naturali-
zado Mário Fernandes, a promessa 
Golovin e goleador Smolov.

ESPORTES

É ano de Copa!
Enfim, a espera acabou! De-

pois de quatro anos, chegou 
o momento que todo aman-

te de futebol aguarda ansiosamente: 
é ano de Copa do Mundo. É tempo de 
comemorar, esquecer os problemas 
e desfrutar da maravilhosa festa do 
esporte durante esses 30 dias - entre 
14 de junho e 15 de julho de 2018. 
No Brasil, temos uma experiência 
ainda mais especial por vivermos no 
“País do Futebol”. Se você não curte 
tanto, aproveite essa chance para 
descobrir mais a respeito desse ele-
mento tão importante da cultura na-
cional.

Nesse ano, a 21ª edição do Mun-
dial ocorrerá em terras desconheci-
das e cercadas de desconfiança para 
alguns brasileiros: a Rússia. O Jornal 
O Politécnico preparou essa matéria 
para te familiarizar com “A Grande 
Nação do Norte”.

Língua
 A língua oficial é o russo, 

no entanto, também existem ou-
amplamente falado em países como 
a Letônia, a Ucrânia e a Estônia. Sua 
pronúncia não é semelhante à da 
maior parte das línguas latinas, po-
rém a principal diferença dá-se na 
escrita, uma vez que é utilizado o 
alfabeto cirílico. A seguir, você pode 
treinar seu vocabulário futebolístico 
em russo:

Gol: гол (guô)
Bola: мяч (miéch)
Copa do Mundo: чемпионат 

мира (chempionat mira)
Estádio: стадион (istádiôn)
Pênalti: пенальти (penalltí)
Juiz: арбитр (arabitr)
Rússia: Россия (rossía)
Brasil: Бразилия (brazilía)
Alemanha: Германия (guêrma-

nie)
7 a 1: семь оди́н (siem adím)

Esporte
 A imagem do esporte russo 

ficou manchada recentemente de-
pois do escândalo de doping, que 
gerou o banimento da federação do 
país dos próximos Jogos Olímpicos 
de Inverno. Durante a competição 
que será realizada neste ano em 
Pyeongchang, na Coreia do Sul, os 
atletas não envolvidos no esquema 
representarão a bandeira olímpica, 
ao invés da de seu país.

 Felizmente, o futebol profis-
sional não fez parte desse episódio. 
Dessa forma, os russos vão para a 
sua quarta participação em Copas. 

tras 31 que são classificadas como 
cooficiais, sendo a maior parte de-
las dialetos. Fora do país, o russo é 

Renato Miyaji
Engenharia Naval, 2º ano
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anos à frente do Volêi politécnico se 
formou no pós-doutorado e não dis-
putará, pelo menos até agora, jogos 
pela Poli. Bem, já que falamos em En-
genharíadas, vencemos sem muitas 
dificuldades a Engenharia Macken-
zie e conseguimos o 9º título da his-
tória do Engenhas em 13 participa-
ções, isso mesmo, perdemos apenas 
4 vezes paras os pouco afortunados 
da Consolação. Vencemos no Xadrez, 
no meio da tarde do domingo, e aca-
bamos com uma espera de 6 anos.

Outubro/Novembro
Corinthians, Grêmio e Cru-
zeiro foram os destaques do 
futebol brasileiro em 2017. 
No esporte politécnico, o Vo-
leibol Masculino, o Hande-
bol Masculino e o Futebol de 
Campo foram os destaques 
do 2º semestre do NDU, che-
gando às finais, sendo que os 
dois primeiros saíram com o 
título da competição. Cristia-
no Ronaldo foi eleito o me-
lhor jogador do mundo. No 
Óscar politécnico, o Rato do 
Ano, Arnaldo (Polo Aquáti-
co) e Carol (Rugby Feminino) 
foram os melhores em 2017. 
Muitos politécnicos também  
aventuraram-se em Inters 
pelo estado, como a TUSCA 
e o Economíadas, mas nada 
supera o InterUnesp 2017, 
que teve venda de pacotes na 
Atlética. Inter levaria mais de 
300 politécnicos até Bauru 
para curtir tudo que um Jogos 
tem de melhor!

Dezembro
Apesar de os nabos domina-
rem o mês, dezembro encer-

rou os trabalhos da Atlética em 2017, 
em nosso balanço está o título geral 
do BichUSP, da Copa USP, dos Jogos 
da Liga e do Engenharíadas, além do 
2º lugar geral do NDU e da InterUSP! 
Pela frente teremos um ano cheio de 
perspectivas com Copa do Mundo, 
XXXIV InterUSP, XIX Engenharíadas, 
e esperemos o apoio de todos nesses 
desafios, afinal somos apaixonados 
por esporte, pela Poli, e como se diz, 
estaremos sempre #ComAPoliOnde-
APoliEstiver, um ótimo 2018 a todos!

Valter Bellato
Engenharia Civil, 3º ano

Colaborador da Associação
Atlética Politécnica

ESPORTES

Fala galera, tudo certo? Bem, de-
cidimos fazer uma retrospecti-
va sobre os acontecimentos do 

esporte, universitário ou não, sob um 
olhar atleticano, para a nossa primeira 
coluna em 2018. Espero que gostem!

Janeiro
Como todo começo de ano, a chegada de 
novos bixos e bixetes é extremamente 
aguardada e, em 2017, tivemos os pri-
meiros ingressantes via Enem na histó-
ria da Poli. Janeiro também foi o mês do 
hexacampeonato mundial de handebol 
da França, dessa vez em casa, e de ver-
mos Serena Williams se tornar a 
maior vencedora de Grand Slam 
da Era Aberta do tênis.

Fevereiro
Um dos meses mais intensos 
para a atlética começou com a 
tradicional recepção dos bixos 
no Etapa, seguida pela Festa da 
Matrícula, que nesse ano contou 
com brinquedos gigantes, venda 
de comida pelas modalidades 
e outras atrações. O mês do Su-
perBowl contou com um incrível 
evento na Share para receber 
os apaixonados pelo esporte da 
bola oval, que foram à loucura 
com a virada dos Pats e que con-
sagrou Tom Brady (o marido da 
Gisele) como o maior vencedor 
da história do Futebol America-
no!

Março
Que mês! Mês que represen-

tou o começo do ano letivo e o 
mês de início das competições 
esportivas. Mais uma vez a Poli 
se sagrou campeã do BichUSP 
(competição entre os bixos e 
bixetes da USP, que envolve 17 
modalidades e ocorre majoritariamente 
no CEPEUSP) e já perdemos as contas 
de quantas vezes vencemos. Março tam-
bém foi o mês do IntegraPoli, disputa 
acirrada que acabou com a vitória, pela 
primeira vez, do CEE, encerrando um 
longo jejum do centrinho icônico reco-
nhecido por seu macacão azul.

Abril/Maio
Os meses que antecedem a InterUSP 

é de intensa preparação para a Atlética, 
para que tudo saia perfeito. Após a P1 
tivemos a  tradicional festa da Atlética 
que marca o fim da primeira semana 
de provas e foi um sucesso! A Festa da 
Senha 2017 além de ter “dado” Sold Out 
repercutiu na Poli como uma das melho-
res festas de 2017. E em 2018 teremos 

muito mais! Além disso começamos com 
pé direito com várias vitórias nos nossos 
campeonatos semestrais, NDU e Copa 
USP, e sentíamos já o gostinho que po-
deríamos ter na IUSP! No esporte mun-
dial destaque para o ouro de Ma Long no 
mundial de Tênis de Mesa que garantiu 
24ª conquista da história do chinês, o 
Dragão Gordo, como é conhecido, além 
de tricampeão olímpico, tornou-se o 
maior vencedor do esporte com tal feito.

Junho
InterUSP sua linda! Que Inter ami-

gos, apesar da derrota, entregamos a 

maior competição da história, em vários 
aspectos. Foram mais de 1200 politéc-
nicos em São Carlos que beberam, jo-
garam e torceram muito pela Poli. Não 
podíamos deixar de citar o final dessa 
epopeia, o título da XXXIII InterUSP fora 
decidido no último jogo, final do basque-
te feminino, Poli x Porcada. Com a derro-
ta nesse jogo vimos o eneacampeonato 
escapar entre os dedos, mas serviu de 
grande aprendizado e temos certeza 
que chegaremos fortes em 2018! Por úl-
timo e menos importante (rs), um tal de 
Real Madrid conquistou a UEFA Cham-
pions League. Os merengues agora têm 
12 conquistas do maior campeonato de 
clubes do mundo, ¡Hala Madrid!

Coluna da AAAP
Julho

 Julho também teve trabalho, meus 
filhos! Nosso voleibol masculino  sa-
grou-se pela 6ª vez campeão do NDU, 
ninguém segura esses meninos! O fa-
moso mês das Rec’s terminou com um 
anúncio nostálgico: voltávamos ao En-
genharíadas! Entre os dias 07-10 se-
tembro, em São Carlos, voltaríamos a 
disputar o título de melhor faculdade 
de Engenharia do País. Desde 2011 não 
disputávamos esse campeonato. Vimos 
os Alemães (“Lá vem eles de novo”) 
ganharem a Copa das Confederações 
contra o selecionado chileno, que para 

a tristeza de Bachelet ficaria fora da 
Copa, ao final da temporada. Em Julho 
comemoramos os 140 anos de Wimble-
don, com a 8ª vitória de Roger Federer, 
absoluto nas gramas do The All England 
Tennis Club. Julho também foi o mês da 
primeira medalha de ouro da história 
da natação feminina brasileira em mun-
diais, com Etiene Medeiros.

Agosto/Setembro
Agosto se inicia com a despedida de 
Usain Bolt.O raio, dono de 8 medalhas 
de ouro olímpicas, aposentou-se no 
Mundial de Londres em 2017. Falando 
em lendas, na volta da Poli ao Engenha-
ríadas nos despedimos de um dos maio-
res atletas da história da Poli, o Cezinha 
do voleibol masculino, que depois de 10 

Uma Restrospectiva Atleticana!

Campeão Engenharíadas 2017!
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POLI

Os grupos de extensão 
da Poli são tantos e tão 
diversificados que es-

crever explicando cada porme-
nor seria como escrever uma 
enciclopédia Barsa. Você, bixo 
e bixete, tem muitas opções do 
que fazer em seu tempo livre na 
Escola. O Politécnico organizou 
esses passatempos para você 
descobrir um pouco de cada e, 
caso deseje esmiuçar mais sobre 
um determinado grupo, procu-
re-o ou contate o nosso Diretor 
de Extensão do Grêmio que te 
passará os contatos da equi-
pe com que você se identificou. 

Não perca a oportunidade de 
participar de uma equipe e de 
viver experiências únicas, como 
participar de uma competição, 
aprender como usar uma fura-
deira (sim, eu aprendi a usar 
uma furadeira num grupo de ex-
tensão), fazer ações sociais e, so-
bretudo, fazer a diferença para 
a sociedade e para si mesmo.

Enzo Hanada
Engenharia Elétrica, 2º ano

Passatempos de Extensão  
Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS

1) Equipe de aerodesign que 
fabrica uma aeronave car-
gueira rádio controlada.

9) Empresa júnior da Poli-San-
tos que por meio de projetos de 
engenharia capacita profissio-
nalmente os alunos membros.

10) Equipe que projeta e cons-
trói carros do tipo fórmu-
la, representante da Poli na 
competição de Fórmula SAE.

11) Grupo de estudo de In-
teligência Artificial que pro-
jeta IAs para solucionar os 
mais diversos problemas.

12) Equipe de Robótica da 
Poli, desenvolve mecanismos 
robóticos que são postos à 
prova contra outros robôs.

VERTICAIS
2) Grupo de exten-
são que constrói e lan-
ça foguetes experimentais.

3) Grupo de extensão que 
constrói modelos de embar-
cações para competições 
e visa a inovação náutica.

4) Grupo de extensão em San-
tos focado no desenvolvimen-
to de veículos submarinos re-
motamente operados (ROVs)

5) Empresa júnior da Poli em que 
os alunos realizam projetos de 
engenharia para clientes reais.

6)Grupo de extensão que visa 
a prototipagem de veículos 
de alta eficiência energética.

7) Equipe cujo enfoque é 
a prototipagem de veícu-
los off-road de projeto me-
cânico de alto desempenho.

8) Grupo formado por alu-
nos de Engenharia de Minas 
(Poli), de Geologia (IG) e de 

Geofísica (IAG), tem o objetivo 
de promover maior integra-

SOLUÇÃO

1) KEEP FLYING
 
2) PROJETO JÚPITER

3) POLI NÁUTICO

4) ACADEMIA ROV

5) POLI JÚNIOR

6) POLIMILHAGEM

7) BAJA

8) USP MINING TEAM

9) CORE JÚNIOR

10) EQUIPE POLI RACING

11) GRUPO TURING

12) THUNDERATZ

  Esfihada 2017: uma ótima oportunidade de conhecer os grupos de extensão
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POLI

Caça-Palavras
Encontre na grade de letras as 
palavras gravadas em negrito 
no texto.

Falar em ENGENHARIA vem 
à mente instantaneamen-
te inovações tecnológicas, 

contas super complexas e cons-
trutos úteis do dia-a-dia. Entre-
tanto, a engenharia impacta na 
sociedade, desde o desenvolvi-
mento de construções susten-
táveis ao desenvolvimento de 
algoritmos de otimização de uso 
de recursos primários. Na Poli, 
há inúmeros grupos de exten-
são SOCIAIS, como o CPVAM, o 
cursinho popular na Poli-Santos 
que visa ajudar vestibulandos 
da região; a BANDEIRA CIENTÍ-
FICA, que tem o objetivo de pro-
mover a saúde e a qualidade de 
vida em municípios vulneráveis 
do Brasil, o AGROECOLOGIA-EP, 
cujo foco é o desenvolvimento 
da agroecologia e tecnologia so-
cial; o ENACTUS, uma comuni-
dade global de estudantes que va-

lem da ação empreendedora para 
criar negócios sociais e impactar 
comunidades; POLI CIDADÃ, 
programa da Escola Politécnica 
que visa o desenvolvimento de 
atividades sociais com o intuito 
de aproximar a universidade e a 
sociedade; POLI SOCIAL, grupo 
de extensão que oferece serviços 
gratuitos voltados para o Tercei-
ro Setor; MATEMÁTICA EM MO-
VIMENTO, ONG que contribui no 
desenvolvimento de alunos de 
Ensino Público e que ministra au-
las, tutoriais e atividades cultu-
rais; PROJETO POTÊNCIA, grupo 
que auxilia alunos de escolas pú-
blicas da periferia de São Paulo 
a melhorar suas bases de conhe-
cimento, além de motivá-los em 
sua busca por mais conhecimen-
to; KALI, projeto social, sem fins 
lucrativos, formado por jovens 
voluntários que buscam apoiar 
a realização de sonhos por meio 
da educação; FALA SÉRIO, proje-
to que visa a motivação e inspi-
ração dos jovens da rede pública.

Enigma
Descubra o que os grupos a seguir têm em comum!

ACAPPOLLI: Grupo de Canto Acappella da Escola 
Politécnica.
POLI DANCE: Grupo de danças de salão e Jazz com 
aulas abertas a toda comunidade USP.
GTP: Grupo de Teatro da Poli (mas você pode en-
contrar cartazes dizendo que é o Grupo de Toledos 
da Poli também)
AMUDI: Grupo    que explora o contexto de arte e 
tecnologia de forma lúdica.

"Grupos de Extensão com 
A __ __ __  

E  
C __ __ __ __ __ __"

SOLUÇÃO: Arte e Cultura.

Anagramas
Desembaralhe as letras e descubra a palavra que se 

forma!

iPol sgCnltinuo luCb: grupo que visa aproximar os 
politécnicos e o mercado de consultoria.
Resp.: ______________________________________

ilPo naieFnc: grupo formado por alunos interessados 
no mercado financeiro e que participam de competi-
ções e treinamentos.
Resp.: ______________________________________

oGpru ed gNeócois: grupo de extensão cuja essência é 
a gestão empresarial e desenvolvimento de soft skills.
Resp.: ______________________________________ 

SOLUÇÃO: Poli Consulting Club; Poli Finance; Grupo de Negócios

Pedro Rodrigues
Diretor de Extensão do Grêmio

cel.: (11)99714-8320
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no desenvolvimento de soluções em 
todas as áreas do conhecimento. E é 
aí que entra a engenharia, um bom 
programador vai ser expert em con-
versar com o computador e indicar 
claramente quais são as tarefas que 
deverá realizar, mas o engenheiro 
é aquele que vai determinar essas 
tarefas e avaliar a coerência dos re-
sultados delas. Se tornar engenheiro 
é entender como o mundo funciona 
para assim criar modelos matemá-
ticos para descrevê-lo. Unir essa ha-
bilidade à programação é tornar-se 
capaz de atacar qualquer problema, 
afinal, um problema exposto com 
clareza é um problema praticamente 
solucionado.

Dessa forma, meu conselho para 
você que acaba de entrar na Poli é 
olhar para  MAC2166 não como mais 
uma das matérias que a Poli te obri-
ga a fazer, mas sim como uma opor-
tunidade de adquirir a ferramenta 
que te ajudará a se tornar um enge-
nheiro que, além de entender o pro-
blema, sabe como resolvê-lo.

Daniel Szente Fonseca
Engenharia Elétrica, 6º ano

ENGENHEIRANDO

Olá. Mando esse olá para 
qualquer um que esteja 
lendo esse texto, mas espe-

cialmente gostaria de mandá-lo para 
você que está entrando este ano na 
Poli e não tem ideia de como serão 
os próximos anos. Na real que você 
até tem uma ideia, por exemplo, 
você sabe que terá aulas de cálculo 
e supõe que engenharia deve ser um 
curso com muitas contas e entender 
cálculo deve ajudar a entender as 
matérias (spoiler: não é bem assim), 
contudo, se você for como eu era 
quando eu entrei na Poli, você deve 
ter olhado pra matéria MAC2166 – 
Introdução à Computação e se per-
guntado exatamente o que é progra-
mação e por que diabos você deveria 
estudar isso. E é justamente sobre 
isso que eu quero falar nesse breve 
texto.

Meu primeiro contato com pro-
gramação foi no primeiro ano e vou 
te dizer que eu apanhei bastante, de-
morou muito para eu pegar o jeito de 
programar, principalmente porque 
eu não entendia o que era aquilo que 
eu estava estudando, e então não via 
como aquilo seria relevante para mi-
nha formação como engenheiro, até 
porque eu julgava, erroneamente, 
que programação seria útil apenas 

para engenheiros da computação.
“Tá, muito legal sua história de 

vida, mas o que é programação?” Ba-
sicamente, programar é se comuni-
car com um computador e, utilizan-
do uma linguagem específica, passar 
para ele instruções que ele irá seguir 
fielmente ao pé da letra. Ou seja, 
programar nada mais é do que fa-
zer seu computador realizar tarefas 
para você. Isso é muito útil quando 
você tem que resolver tarefas re-
petitivas ou muito complexas. Por 
exemplo, imagine que você trabalha 
na CET e, por causa de um grande 
evento em São Paulo, algumas ruas 
vão precisar ser fechadas, e você é 
responsável por determinar exata-
mente quais ruas deverão ser fecha-
das, quais rotas alternativas precisa-
rão ser criadas, onde será necessário 
enviar pessoas para ajudar no fluxo 
e também quantas pessoas deverão 
ser enviadas. Dada a quantidade 
imensa de variáveis, como fluxo de 
carros (que varia de acordo com a 
hora do dia), topologia do bairro e 
disponibilidade de pessoas, realizar 
essa simulação na ponta do lápis é 
inviável. Daí que surge a programa-
ção. Um software bem desenvolvido 
pode ser alimentado com todas es-
sas variáveis para realizar todas as 

contas rapidamente e devolver com 
precisão quais são as soluções óti-
mas para o problema.

A Poli irá te ensinar a resolver vá-
rios problemas, contudo, na maior 
parte dos casos, modela-se os pro-
blemas de tal forma que dê para o 
aluno entender como aplicar a teoria 
sem que a resolução se torne muito 
repetitiva. Isso se torna uma compli-
cação quando se deseja atacar um 
problema da vida real. Eu fui enten-
der isso só quando comecei a traba-
lhar, porque nas provas eu aprendi 
muito bem a fazer cálculos de cur-
to-circuito para sistemas que possu-
íam poucos elementos e me achava 
preparado para encarar qualquer 
problema desse gênero. Acontece 
que, na hora de resolver redes maio-
res, mais complexas, com mais ele-
mentos, a teoria para o cálculo do 
curto-circuito não muda, mas é im-
praticável utilizá-la de forma repeti-
tiva “na mão”, sendo necessária uma 
ferramenta de computação que pos-
sa realizar o cálculo, além de alguém 
que conheça exatamente qual lógica 
deve ser implementada.

Com o crescente avanço tecno-
lógico e aumento da complexidade 
dos problemas, a programação tor-
nou-se praticamente indispensável 

Já se programou esse ano?

PESQUISA E INOVAÇÃO
Preliminares Científicas
Albert Camus, em seu livro 

“A queda”, afirma: “nenhum 
homem é hipócrita nos seus 

prazeres”. Afinal, muito além dos de-
sejos carnais, os anseios neurais são 
complexos e peculiares - não sendo 
possível, assim, fingimento para sa-
tisfazer as sinapses famintas. E ain-
da bem, pois grande parte de nossa 
história na Terra é escrita e questio-
nada pela libido da mente na busca 
por respostas. Muitas mulheres e 
homens, nus de suas certezas, de-
bruçaram-se diante de inquietantes 
perguntas da humanidade por puro 
fetiche, o da curiosidade. Reflitamos 
sobre esse prazer em fazer ciência, 
que pode já habitar alguns dos novos 
politécnicos e politécnicas.

Um estudioso italiano, chamado 
Paolo Mantegazza, em algum mo-
mento entre suas publicações de 
ficção e o isolamento da cocaína na 
coca para fins medicinais, versou 
que a ciência é o melhor instrumento 
para medir a nossa ignorância. Logo, 
existem na natureza algumas espé-
cies representantes do Homo sapiens 
sapiens dispostas, a todo custo, a sa-
berem que nada sabem, na verdade. 
Afinal, a tentativa de depreender o 
universo em suas infinitas feições é 
um enfrentamento consigo mesmo, 

diante das certezas, teorias, juízos 
de valores e outras conflitantes lei-
turas da natureza feitas pela huma-
nidade ao longo da história. 

Depois do prelúdio sobre a exis-
tência de pessoas prazerosas em 
desvendar a natureza e de enfren-
tar a própria ignorância, é neces-
sário evidenciar a pedra angular 
deste texto: o fascinante mundo da 
iniciação científica. Na Escola Poli-
técnica, pode-se dizer que boa parte 
dos professores encarnam em si a 
potência da dúvida que se metamor-
foseia, em todo momento, em algum 

ato de reposta - por meio de um dos 
movimentos mais bonitos, a arte de 
pesquisar. A pesquisa é estruturada 
a partir de um método científico, no 
qual se aprende um modo lógico de 
realizar esse movimento entre dú-
vida e respostas, encadeando obje-
tivos, hipóteses, métodos de teste, 
análise dos resultados e conclusões. 

Nas preliminares científicas, jus-
tamente, é possível domar suas co-
nexões mentais com o entendimento 
dessa estrutura lógica a fim de que 
você (futuro pesquisador ou não) 
possa ler o universo cientificamen-

te. E acredite, essa leitura é um ca-
pricho da nossa mente, que todos 
os humanos carregam em si, mas 
poucos se atrevem a arriscar. Então, 
arrisquem-se nesse multiverso da 
pesquisa, onde as possibilidades são 
infinitas aqui na Escola Politécnica, 
e dentro de nós mesmos, a mente 
humana singular.

“Não há prazer mais complexo que o 
do pensamento”. 

Jorge Luis Borges

Larissa Zipoli
Engenharia Civil, 4º ano

Como começar a iniciação científica: você pode conversar com um professor no final da aula; ir às se-
cretarias dos departamentos do seu curso e perguntar sobre os projetos em andamento; ou participar 
de eventos, como a Semana de Iniciação Científica, a qual costuma ocorrer por volta de abril. 
Como funciona: A carga horária é adequada e flexível aos horários de aula e há a chance de enfrentar a 
ciência pura e aplicada nas esferas da engenharia, além de fazer amizades genuinamente importantes 
para sua vida acadêmica. 
Bolsa auxílio: existem agências de fomento responsáveis por dispor bolsas-auxílio para iniciação cien-
tífica, além de programas internos da própria Universidade de São Paulo (como o PUB, Programa Uni-
ficado de Bolsas). Em alguns programas, é necessário fazer inscrição no PAPFE (Programa de Apoio à 
Permanência e Formação Estudantil) para tornar possível o recebimento da bolsa.
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ARTE E CULTURA
Os Museus da USP
Nestas férias, a equipe d'O 

Politécnico visitou alguns 
museus mantidos pela 

Universidade de São Paulo na capital 
e na Cidade Universitária. Confira a 
seguir as resenhas dos museus e não 
perca a oportunidade de visitá-los!

Museu de Arqueologia e Etno-
grafia

O Museu de Arqueologia e Et-
nografia é um espaço próximo 
ao bandeco da Prefeitura e pos-
sui três ambientes de apresen-
tação, todos caracterizados se-
gundo a exposição atual “Polis, 
viver na Cidade Grega Antiga”. 

No primeiro ambiente, encon-
tramos uma breve explicação de 
como eram as cidades-Estados gre-
gas e suas divisões de terras. Há 
exposto nele utensílios comuns à 
época, como ânforas e adornos.

Duas maquetes de cidades gregas 
podem ser observadas no segundo 
ambiente, bem como explicações 
do projeto de urbanismo grego. 
Uma das maquetes é da cidade de 
Olinto e nela avistamos o processo 
de urbanização sem planejamen-
to, com construções espalhadas, 
conforme a cidade foi crescendo. 

Nesse mesmo ambiente, há ou-
tros objetos como lamparinas, pul-
seiras, potes, elmos e pontas de lan-
ças, todas originais e trazidas para 
a Universidade na década de 1960. 
O último ambiente exibe um vídeo 
que explica um pouco mais sobre a 
vida dos antigos precursores da ci-
vilização ocidental, berço da demo-
cracia, filosofia e ciências naturais.

O que mais fascina na exposi-
ção é a presença tecnológica próxi-
ma de artefatos tão antigos. Meios 
modernos, como totens e video-
-games, são recursos incrementais 
na aventura temporal, proporcio-
nando uma visão 3D de templos 
gregos e visita a  uma casa grega. E 
adivinhe o que os gregos armaze-
navam??? Nabos. Talvez Polis fos-
se um aviso para a modernidade...

Museu de Geociências
No interior do Instituto de Geoci-

ências, ao lado da FAU, há uma belís-
sima exposição de 45.000 amostras 
de gemas, pedras preciosas, mine-
rais e fósseis. Lá você pode encon-
trar desde um dinossauro gigante 
logo na entrada, como também dia-
mantes!

A exposição atual é a “Fósseis 
do Araripe” e apresenta indícios de 
animais e plantas de eras atrás e há 
aqueles que o visitante pode tocar 
e viajar no tempo. Contudo, o que 
chama mais atenção são as cores 
que cintilam das vitrines: ametistas, 
opalas, diamantes, topázios, turmali-
nas, esmeraldas, ouro, prata, platina, 
titânio e tantos outros minérios tão 
bonitos quanto esses rodeiam a sala 
de exposição. Além disso, há diver-
sos meteoritos e rochas espaciais, 
entre elas o Itapuranga, o terceiro 
maior do Brasil.

Museu Oceanográfico
A oceanografia, também conhe-

cida como a ciência dos mares e 
oceanos, em geral, não atrai tanto o 
interesse dos estudantes de exatas. 
Porém, quando se tem a oportuni-
dade de aprender um pouco mais a 
respeito dela, pode-se perceber que 
ela envolve muito mais do que ape-
nas biologia. Se você não cursa En-
genharia Naval e, por isso, não terá 
a disciplina de Sistema Oceano, uma 
ótima chance de conhecer mais so-
bre essa ciência é visitar o Museu 
Oceanográfico, localizado no pró-
prio Instituto Oceanográfico da USP.

À primeira vista, o museu não 
transmite impressões tão boas. 
Porém, é somente questão de co-
meçar a apreciar os banners e os 
objetos expostos para mudar de 
opinião. Criado em 1988, seu acer-
vo é dividido em módulos, que ex-
plicam as bases de cada uma das 
áreas oceanográficas: a geológi-
ca, a física, a química e a biológica.

Antes da entrada, já se vê diver-
sos instrumentos utilizados para a 
realização de pesquisas. Entre eles, 
destaca-se o navio Camburiu. No 
primeiro módulo, através do glo-
bo terrestre, dos infográficos e dos 
banners, conhece-se mais sobre 
nosso planeta, sua formação, a ori-
gem de seus oceanos, as correntes 
neles atuantes e a sedimentação 
marinha. Em seguida, há a exibição 
de diversos dos equipamentos que 
podem ser utilizados para a coleta 
de amostra - tais como testemunha-
dores, pegadores de fundo, redes e 
dragas - e a explicação de seus res-
pectivos modos de funcionamento.

Em seguida, há destaque para as 
partes física e química da oceanogra-
fia, com banners que tratam a respei-
to da composição dos oceanos, dos 

principais ciclos biogeoquímicos e 
de fenômenos como ondas e marés. 
Complementam esses conteúdos a 
presença da primeira “Ciência em 
uma Esfera” do Hemisfério Sul. Tra-
ta-se de um instrumento didático 
idealizado pelo NOAA/NASA que faz 
uso de computadores e projetores 
para ilustrar aspectos oceanográfi-
cos, meteorológicos e astronômicos.

Por fim, é trabalhada a parte bio-
lógica. São apresentados aos visitan-
tes as divisões do ambiente marinho 
e as espécies que habitam cada uma 
das partes, por meio de cartazes, 
esqueletos e amostras em conserva 
e empalhadas. Encerra esse módu-
lo um pequeno aquário que conta 
com diversas espécies marinhas.

Para os engenheiros, o que chama 
mais a atenção é o Batiusp, um peque-
no submarino tripulado destinado à 
exploração de águas ultra profun-
das, sendo o primeiro dessa catego-
ria que foi desenvolvido no Brasil.

Museu de Arte Contem-
porânea

Quando se fala de mu-
seus de arte na cidade de 
São Paulo, nomes como a 
Pinacoteca e o MASP são as 
principais referências. São 
poucos os que se lembram 

de um tão bom quanto os primeiros, 
que parece estar “escondido” nas 
redondezas do Parque do Ibirapue-
ra: o Museu de Arte Contemporânea 
da USP. Assim, o Jornal O Politéc-
nico fez uma visita a ele para mos-
trar as riquezas que permanecem 
ocultas a grande parte do público.

Instalado no Palácio da Agricul-
tura, edifício projetado por Oscar 
Niemeyer, o museu foi fundado no 
ano de 1963, recebendo a cole-
ção do antigo Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo. O acervo foi 
ampliado no decorrer dos anos, e 
atualmente conta com obras de ar-
tistas como Pablo Picasso, Marc 
Chagall, Tarsila do Amaral, Anita 
Malfatti, Joan Miró e Henri Matisse.

A principal exposição é a Vi-
sões da Arte no Acervo do MAC USP, 
1900-2000. Ela é dividida duas par-
tes: 1900-1950 e 1950-2000, sen-
do organizada em ordem cronoló-
gica. Dessa forma, o visitante pode 
acompanhar o desenvolvimento 
dos principais movimentos artísti-
cos no decorrer do último século. 

Inicialmente, é possível contem-
plar as produções influenciadas pe-
las diversas vanguardas europeias 
do começo do século. Destacam-se 
os quadros que fizeram parte da Se-
mana de Arte Moderna de 1922, os 
cubistas de Picasso, os surrealistas 
de Chagall e de Miró, os fauvistas de 
Matisse e os expressionistas com crí-

A Negra, 
de Tarsila do Amaral

O Batiusp

Rascunho de Samson Flexor
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não deixam seus visitantes esquece-
rem, em nenhum momento, as ca-
racterísticas desse período.

Não existem cores vivas nem de-
talhes alegres no ambiente. O que 
mais chama  atenção na exposição é 
a constante lembrança das vítimas 
feitas pelo governo. Os ambientes, 

em geral cinzentos, têm suas pa-
redes preenchidas por fotos de 
militares, pessoas desaparecidas 
e mortas. Existem salas específicas 
com atrações ímpares, como uma 
linha do tempo bastante detalha-
da ou o subterrâneo onde pessoas 
foram mantidas presas. É possí-
vel entrar em contato direto com 
a história ao conhecer celas mi-
núsculas que serviram de morada 
para muitos detentos.

Além das fotos, nossos olhos 
são atraídos para textos, depoi-
mentos e vídeos da época. Mes-

mo que você não seja especialista 
em história brasileira, não deixe de 
ir: visitas monitoradas podem ser 
agendadas. É uma opção válida ao 
visitar o lugar com um grupo gran-
de, já que a equipe de expositores é 
muito atenciosa e domina o assunto. 
O Memorial é capaz de impressionar 
qualquer um e é a maior represen-
tação de força e resistência presente 
na cidade.

Camila  Christine 
Engenharia Civil, 3º ano

Enzo Hanada
Engenharia Elétrica, 2º ano

Rafaela Baldy
Engenharia Metalúrgica, 4º  ano

Renato Miyaji
Engenharia Naval, 2º ano 

ARTE E CULTURA
ticas sociais e políticas pintados por 
Malfatti, Segall e os alemães Schmid-
t-Rottluff e Kollwitz. Encerram a pri-
meira metade os realistas de “retorno 
à ordem”, como os de Alfredo Volpi.

Na segunda metade, estão ex-
postas obras da figuração, em sua 
grande maioria brasileiras. Nelas, 
pode-se identificar a crítica ao au-
toritarismo da ditadura, representa-
dos junto a elementos da Pop Arte. 
Por fim, ainda existem produções 
da Arte Conceitual e da Arte Polí-
tica. Ainda há, no museu, a mos-
tra MAC USP no Século XXI para os 
que desejarem prestigiar o que 
está sendo produzido atualmente.

Mas o que deve chamar mais a 
atenção dos politécnicos que fre-
quentarem o MAC é a exposição 
Samson Flexor: Traçados e Abstra-
ções. Ela apresenta obras de todos 
os momentos da carreira do artis-
ta moldavo, que tinha como tema 
principal de sua produção a abstra-
ção geométrica, por meio de uma 
estética abstrato-construtiva-ex-
pressiva. Divirta-se tentando en-
tender os rascunhos e a lógica geo-
métrica por trás de seus quadros!

Museu de Zoologia
O Museu de Zoologia da USP está 

na Avenida Nazaré, ao lado do Mu-
seu do Ipiranga e é aberto de quar-
ta a domingo, das 10h às 17h, com 
entrada gratuita temporariamente.

Logo na entrada e no guarda-
-volumes, é possível ver diversas 
espécies de animais. Cada uma está 
numerada para que você possa loca-
lizar seu nome, habitat e seus com-
portamentos. A seguir, há réplicas de 
esqueletos de dinossauros (incluin-
do o famoso velociraptor), fósseis e 
explicações sobre as eras geológicas. 
Ao lado, um vídeo fala sobre a biodi-
versidade e mostra a linha do tem-
po da evolução da vida no planeta.

Adiante, há uma segunda sala. 
No centro, como uma continuação 
dos dinossauros, há um esqueleto de 
uma preguiça gigante e de um tigre 
dentes-de-sabre. Do lado esquerdo, 
cenários da fauna e flora brasileiras 
foram montados: floresta amazôni-
ca, pampas, cerrado, mata atlântica, 
caatinga, águas continentais e águas 
oceânicas. Neles é possível identifi-
car cada animal, como na entrada. No 
meio dos cenários, há lindos exposi-
tores com pequenos animais como 
peixinhos, besouros, borboletas e 

formigas, com diversas placas infor-
mativas e surpreendentes (como no 
caso do peixe batizado de Ituglanis 
macunaíma, em homenagem ao he-
rói sem nenhum caráter de Mário 
de Andrade). O lado direito contém 
réplicas de felinos, tatus, tamanduás 
e macacos e, em uma espécie de ex-
positor no meio, você pode 
perceber a incrível seme-
lhança entre o esqueleto do 
homo sapiens e de diver-
sas espécies de macacos.

Por fim, há uma última 
sala em que estão mais 
espécies de animais, crâ-
nios, esqueletos e outras 
peças. O acervo conta com 
5 mil itens, aproximada-
mente, e a maior parte 
“constitui exemplares da 
fauna Neotropical pre-
parados de maneira artística, en-
tre mamíferos, aves, répteis, anfí-
bios, peixes, crustáceos, insetos e 
moluscos”, de acordo com o site.

O museu é interessantíssimo 
tanto para crianças quanto para 
adultos, principalmente para aque-
les que não têm um contato dire-
to com a natureza e que podem 
nunca ter visto uma onça-pintada, 
ou mesmo um tucano ou um tatu.

Museu do Crime
O Museu da Polícia Civil ou Museu 

do Crime, apesar de estar dentro da 
Cidade Universitária da USP, perten-
ce à Polícia Civil do Estado de São Pau-
lo. Aberto de terça à sexta-feira, das 
13h às 17h, o museu conta com um 
acervo de, aproximadamente, 2000 
itens. A entrada é gratuita, mas a ida-
de mínima para visitas é de 16 anos.

Antes da porta de entrada do mu-
seu, dentro da Acadepol, há seis veí-
culos e uma moto que eram utilizados 
pela polícia em décadas anteriores. 

Na parte da frente do museu são 
exibidos objetos e máquinas que já 
foram utilizadas no cotidiano dos 
policiais e em investigações, como 
rádios (gigantes para os padrões 
atuais) e máquinas capazes de en-
viar, por exemplo, impressões di-
gitais a uma outra delegacia. Nesse 
ambiente há um boneco coberto 
por tatuagens relacionadas ao cri-
me, com seus significados expostos 

ao lado, drogas antigas e atuais (in-
clusive o lança-perfume com o ró-
tulo original), uma representação 

do famoso “crime da mala” e de 
um sequestro com a gaiola utiliza-
da (que felizmente terminou bem) 
e uma tela explicando o que é um 
serial killer, contendo um resumo 
do estudo de perfis realizado por 
John Douglas e explicado na série 
e no livro de nome “Mindhunter” .

Além disso, há 
uma porta de vidro no meio do 
museu, dividindo-o entre a ala que 
descrevi anteriormente, em que 
as fotos são permitidas, e a ala em 
que é proibido fotografar. Nesta, há 
cenários representando cenas de 
crimes, peças em cera de crimino-
sos famosos e de lesões que foram a 
causa da morte. Há também diversas 
armas produzidas por fábricas ou 
manualmente em cadeias e prisões.

O museu é muito interessante 
para que gosta de um bom romance 
ou uma boa série policial e de inves-
tigações, um verdadeiro CSI-BR. Há 
muito mais para ver e ler (e você 
ainda tem a oportunidade de tirar 
uma foto na frente do painel de iden-
tificação de pessoas da Polícia Civil 
- eu não quis, mas se você quiser, 
nada contra)! Contudo, se você fecha 
o olho em 
cenas vio-
lentas é 
melhor es-
colher um 
dos outros 
d i v e r s o s 
museus de 
que fala-
mos nes-
ta coluna!

  
Me-

morial da 
Resistência

Em homenagem às pessoas que 
lutaram durante a Ditadura Militar 
brasileira, o museu foi construído 
com muito zelo. Todos os elementos 

Museu do Crime

Memorial da Resistência
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AS CARAS DA POLI
Poli Talentos

A Equipe Poli Racing, 
um dos grupos de ex-
tensão associados ao 

GE4R Poli, apresentou um de-
sempenho surpreendente na 
última edição da competição 
Fórmula SAE Brasil, realizada 
entre os dias 30 de novembro 
e três de dezembro em Piraci-
caba, no interior de São Paulo. 
Com seu novo carro, nomeado 
FP-09, o grupo subiu mais de 
dez posições, alcançando a 12ª 
colocação na classificação geral 
e triplicando o número de pon-
tos em relação a 2016.

 “Na edição passada, tivemos 
problemas técnicos. Por isso, 
acabamos ficando na 24ª colo-
cação. Mas agora, com um pro-
jeto completamente novo, volta-
mos a figurar entre os melhores. 

Temos um carro muito mais refi-
nado, com um pacote aerodinâ-
mico, com o motor bem calibra-
do e a suspensão bem projetada" 
analisou Lucas Amaral, capitão 
da equipe de 2017. 

Fundada em 2008, a EPR par-
ticipa anualmente da competição 
estudantil. Nela, os futuros en-
genheiros projetam e constroem 
um carro tipo Fórmula que com-
pete com os demais em provas 
estáticas e dinâmicas.

Renato Miyaji
Engenharia Naval, 2º ano

Equipe Poli Racing lança FP-09 e surpreende            
em competição nacional

Membros da equipe e professor orientador Marcelo Alves com o FP-09 no 
Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo

Com quem pareço?

André Sartorelli
Engenharia Ambiental, 2º ano

Anthony Hopkins (jovem), ator

Vinícius Akio
Engenharia Mecânica, 2º ano

Ezra Miller, ator
Credence em "Animais Fantásticos e 

Onde Habitam"

Camila Piai
Engenharia Civil, 5º ano

Miranda Cosgrove, atriz
Carly em "iCarly"

Leonardo Emanoel
Engenharia Elétrica, 2º ano

Tim Maia, cantor

Alunos e alunas da Escola, o Jornal O Politécnico é voltado para vocês. Sen-
do assim, criamos este espaço para que possamos nos aproximar mais e para 
que as caras da Poli possam, literalmente, estar presentes aqui!

No Poli Talentos,  você que ganhou algum campeonato, seja científico ou 
esportivo, individualmente ou em conjunto com algum grupo, pode mandar 
seus resultados para nós!

Em Com Quem Pareço?, você que é parecido com alguma celebridade tem 
a chance de ver seu orgulho ou sua vergonha aqui. Mande sua foto!

Por fim, em Da Poli para o Mundo, você, intercambista, pode enviar sua 
foto em seu “novo país” com a camiseta da Poli, da USP ou da sua “nova Univer-
sidade”!

E se, por acaso, você conhecer alguém que tenha algum talento especial, 
seja parecido com um famoso ou que esteja em intercâmbio, não se esqueça de 
avisá-lo(a)!

Acompanhe os posts d'O Politécnico no 
Facebook pela página do Grêmio Politéc-
nico e no Bixos e Bixetes Poli e participe 
de nossas promoções, enquetes e infor-
mativos.
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POLITRECO
Linha do Tempo Politécnica

TIRINHA
DA CAMI

Camila Christine, Engenharia Civil, 3º ano

Horoscopoli
Corre Integra, faz 
Bixopp, Jornal, 
PoliTalks Week e 
ainda tem ânimo 
para as festas

Aquele bixo que 
experimenta todos 
os bandecos, 
passa a tomar café 
da manhã, almoço 
e janta lá e ai de 
quem falar mal 

Que compra todos 
os resumos, estu-
da pelo PoliShare 
e faz todas as 
listas e continua 
nervoso para as 
provas

Fica remoendo as 
notas das provas e 
tem um pessimis-
mo em relação às 
notas da P1 

Que fica discutindo 
a pontuação do 1º 
dia da segunda fase 
da FUVEST gritan-
do no bandeco

Satisfeitíssimo 
em saber que os 
professores têm 
um calendário or-
ganizado que será 
seguido ao longo 
do semestre

Não sabe se faz 
ambiental ou 
mecatrônica, ou 
se desiste e tenta 
medicina ou letras

Não liga para a 
Poli, só quer saber 
das festas

Que sempre acha 
que vai ser o me-
lhor da turma, até 
ver seu resumo 
escolar...

Aqueles que ficam 
felizes ao desco-
brir que o bande-
co custa apenas 
R$ 2,00

O diferentão que 
não quer parti-
cipar de nada no 
começo

Chorou ao ver que 
foi aprovado e vai 
chorar na P1, P2, 
P3, PSub e PRec

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES
Equipe Editorial

Idade Antiga
1893- É fundada a Escola Politécnica, no 
terreno de uma antiga plantação de na-
bos começando com 31 vítimas alunos 
na primeira turma.
1894- Surge a cultura de estudar por 
prova antiga.
1901- Se forma o primeiro politécnico, 
depois de cumprir a DP de MecFlu na 5ª 
tentativa.
1904- O poeta Manuel Bandeira larga a 
Poli por causa das DPs do Biênio.
1932- Maior trancaço realizado na Poli 
#ForaGetulio. Durante a Revolução de 
32, os alunos produziam armas para 
as tropas paulistas, incluindo um tan-
que de guerra bem mais divertido que 
o Baja.
1934- É fundada a Universidade de São 
Paulo, juntando a Poli com a Medicina Ô 
BOSTA, SanFran, ESALQ lá na Piracica-
ba que pariu, Farmácia+Odonto e FFLC 
(sem H).

Idade Média
1937- Pela primeira vez, um ex-politéc-
nico assume a diretoria da Poli e traz a 
cultura de fazer tudo de véspera e nas 
coxas. Isso persiste até hoje, como a 
mudança curricular da EC2 para a EC3 
mostra e tudo deu muito certo porque 
politécnicos são inteligentes e respon-
sáveis.
1944- É lançado o Jornal O Politécnico, 
trazendo aos alunos da escola os fatos 
relevantes como esta linha do tempo.
1954- Forma-se o maior politécnico da 
história: Paulo Salim Maluf. Não basta 

ser Poli, tem que ser Civil.
1958- A Poli cria seu primeiro curso fora 
da área de engenharia: a Produção. Fi-
nalmente um curso que honra a tradição 
cafeeira paulista.

Idade Moderna
1960- A Escola começa a mudança para 
a Cidade Universitária, mesmo sob in-
tensos protestos dos ratos que ocupa-
vam e continuam ocupando a região da 
atual Mecânica.
Diz a História lenda que o projeto do 
Biênio tinha o Cirquinho voltado para o 
estacionamento, mas por erro de sinal 
de leitura da planta, ele foi construído 
do lado errado.
1969- Portugueses descobrem que o es-
goto a céu aberto canal que corta a Poli 
é chamado de Tejo e cortam relações di-
plomáticas com a Escola.
1972- A Poli constrói o primeiro 
"""mini""" computador brasileiro: o Pa-
tinho Feio, com memória de incríveis 
8kB. Atualmente se encontra no Prédio 
da Administração onde ainda é usado 
para rodar a lista da Transferência In-
terna.

Idade Contemporânea
1982- A Idade Contemporânea Politéc-
nica se inicia com a primeira edição da 
Gincana Supimpa do IntegraPoli; CEC 
lança a primeira nota de repúdio contra 
si mesmo, depois de fazerem merda no 
IntegraPoli.
1983- Forma-se o segundo maior po-
litécnico da história: Marcelo Tas. Não 

basta ser Poli, tem que ser Civil.
1987- O CPM (Centro de Produção Me-
cânica) é divorciado em CAEP (Produco-
xação) e CAM (Mecânica+Mecatrônica). 
Na divisão de bens, a Produção fica com 
o xerox e a máquina de café e a Mecâni-
ca fica com a Engenharia e os banheiros 
ruins.
1990- Chitãozinho & Xororó gravam 
"Evidências", que logo foi adotado como 
hino oficial do CAM.
1999- A Poli reforma sua Estrutura Cur-
ricular, passando da EC-1 raiz para a 
EC-2 Nutella.
2001- Começa o programa de Duplo Di-
ploma, onde você troca 1 ano de nabo 
Poli por 2 anos de turnip navet spei-
serübe rapa uma faculdade europeia. 
obs: em Portugal é ‘nabo’ também.
2012- É inaugurada a casa de praia a 
sede da Poli em Santos.
2013- IntegraPoli entra para o Guiness 
como "Maior número de notas de repú-
dio do DCE-USP (Diretório Central dos 
Estudantes)". O recorde viria a ser ba-
tido em 2015 pelo ex-reitor Zago e em 
2016 pelo Temer.
2014- A Poli reforma sua Estrutura 
Curricular, passando da EC-2 raiz para 
a EC-3 Nutella; O Politécnico consegue 
uma entrevista exclusiva com Carol, a 
tartaruga da civil e ex-reitorx da USP; 
A elegante cantina Tia Suja Giovanna's 
Café é removido do Vão do Biênio por 
estar ali sem autorização e sem critérios 
mínimos de higiene por opressão da di-

retoria da Poli. Em represália, estudan-
tes organizaram uma greve de fome que 
durou até a Poli Jr organizar um de seus 
coffee breaks.
2015- Sensacionalista recebe a honra 
de escrever uma matéria para O Poli-
técnico, entitulada "Calouro se decep-
ciona ao entrar para a faculdade: 'Achei 
que viveria um American Pie ao vivo'"; 
O Politécnico recebe o Prêmio Pulitzer 
pela cobertura exemplar da chegada dos 
FoodTrucks da PM no campus; Relacio-
namentos à distância nunca funcionam, 
e o CAPS se divorciou do CMR; mas os 
dois ainda mantém a amizade e correm 
o Integra juntos.
2016- A história dos CAs da Poli registra 
outro divórcio: dessa vez, o CEC (Centro 
de Engenharia Civil ¿¿¿e Ambiental???) 
se divide em CAEA (Ambiental) e CEC 
(Civil). No Integrapoli do ano seguinte, 
é confirmado o caso entre CAEA e AEQ 
(Química); É fundado o órgão estudantil 
que melhor representa os alunos poli-
técnicos: o Poli-USP Memes.
2017- IntegraPoli vira manchete e rece-
be finalmente elogios: o item era gravar 
o clipe de "Survivor", da aquela moça 
lá que era do Porta dos Fundos Clarice 
Falcão; ressurge o movimento hippie na 
Poli, inspirado pelo texto "Façam me-
mes, não façam guerra".
2018- Você, bixo burro querido, entrou 
na Poli.
Referências: Eu; Desciclopédia - “Es-
cola Politécnica da Universidade de São 
Paulo”; Eu de novo.

Luis Felipe Gaivão
Engenharia à Milanesa, 1º ano

Tipos de Bixo
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