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Dia de matrícula é dia de Festa! 

Fotos: Simone Colombo 

Os  dias de matrícula na EEL 
transcorreram em clima de 

alegria e amizade.  

Tintas e sorrisos marcaram a 
chegada dos novatos à Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL) da 
USP. 

Os primeiros calouros de 2017 a 

chegarem à Lorena foram os 

alunos aprovados pelo SiSu 

(Sistema de Seleção Unificado). 

Eles realizaram suas matrículas 

nos dias 06 e 07 de fevereiro. Os 

alunos aprovados pela FUVEST 

chegaram à EEL dia 13 e 14 de 

fevereiro.  

 A EEL distribuiu aos calouros um kit de boas vindas 
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Fotos: Simone Colombo 

EEL recebe seus calouros 
Em clima de festa e amizade os veteranos da EEL se organizaram em grupos para receber os 

calouros. Cada entidade estudantil montou seu estande para expor seus trabalhos e conquistar 

parceiros.  
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E  a Semana de Recepção dos Calouros 
2017 fluiu com leveza e alegria na 

Escola de Engenharia de Lorena (EEL) 
da USP.  

Houve várias atividades. Cada curso 
montou sua programação visando 
receber com cordialidade os calouros de 
2017. 

A aula Magna foi ministrada pelo 
premiadíssimo professor titular do 
Departamento de Física Aplicada do 
Instituto de Física da USP, Paulo 
Eduardo Artaxo Netto.  Artaxo é uma das 
grandes referências mundiais na área de 
mudanças climáticas. O cientista 
destacou que a humanidade interferiu 
drasticamente no processo natural de 
variações climáticas do planeta o que o 
colocou em um caminho de aquecimento. 

Segundo o especialista, as alterações 
climáticas que estão em curso gerarão 
alterações não só no meio ambiente, mas 
também causarão significativas 
alterações sociais e econômicas. Sendo 
assim, é imperativo que medidas sejam 
tomadas para minimizar as emissões de 
gases do efeito estufa.  Artaxo ressaltou 
que pensar no futuro do planeta é uma 
importante missão e um dos grandes 
desafios para os engenheiros. A Aula 
Magna foi ministrada no dia 6/03 às 14h 
no auditório principal da EEL e 
transmitida ao vivo para outro auditório 
da Unidade. 

Parque Ecológico Municipal recebe os calouros de Engenharia 

Ambiental da EEL. 

O coordenador do curso de Engenharia Física, Prof. Durval R. 

Junior, conta aos  novatos como é estudar na USP 

A Semana de Recepção aos Calouros da EEL 

Aula Magna com o Professor Paulo Artaxo (IF/USP). 

Dinâmica preparada pelos veteranos de Engenharia de Produção 

para seus calouros. 

Os pais foram recebidos pelos coordenadores dos cursos. Na Foto 

Profa. Elisangela Moraes com os pais dos alunos de Engenharia 

Química . 
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Fotos: Simone Colombo 

 
No dia 08/03, todos os calouros se 
reuniram no centro da cidade para o 
“Trote Solidário” onde foram chamados 
para arrecadar alimentos, roupas, 
produtos de higiene, brinquedos e 
material escolar junto à população 
lorenense. 

Houve ainda: apresentação aos calouros 
de Engenharia Ambiental do Parque 
Ecológico do Taboão e plantio de árvores 
da Mata Atlântica.   Cafés, gincanas, 
rodas de conversas, dinâmicas entre 
calouros e veteranos, Bate papo com os 
professores coordenadores dos cursos, 
apresentação dos Centros Acadêmicos e 
das entidades assistenciais da EEL 
também ocorreram no decorrer da 
Semana. 
  
Os novatos puderam ainda prestigiar 
música ao vivo nos intervalos para o 
almoço e jantar e até um descontraído 
piquenique. 
  
Esta foi a XIX Semana de Recepção aos 
Calouros da USP que ocorreu em todas 
as unidades da USP entre os dias 06 e 10 
de março. O tema da Campanha deste 
ano foi “Vamos comemorar juntos” e visa 
promover uma integração amigável entre 
calouros e veteranos.  

Concentração dos calouros e veteranos no centro da cidade:  para o “Trote Solidário” 

Um momento ímpar! Na abertura da Aula Magna, a execução do Hino 

Nacional, se deu com a apresentação dos instrumentistas José Otávio 

Silva Tedesco, no violão (aluno de Engenharia Química da EEL) e 

Denilson de Paula, na percussão (músico profissional de São José dos 

Campos, em participação especial) .O hino foi cantado pela plateia sob a 

condução da Maestrina a Professora Elisabete Alcântara (EEL)” 

Foi oferecido aos calouros durante a semana de Recepção um belo 

Café no Hall do RU. 
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EEL comemora o Dia Internacional da mulher 

O 
 Dia internacional da Mulher, 08 
de março,  na Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL) da 

USP começou com a distribuição de 
Flores para todas as Professoras e 
funcionárias da EEL. 

Também foram instalados na EEL painéis 
que lembram a história de grandes 
cientistas da humanidade como: Mayana 
Zatz; Graziela Maciel Barroso; Johanna 
Döbereiner; Rosalind Franklin; Marie 
Curie e Rachel Louise Carson. 

Como reconhecimento ao importante 
trabalho dedicado à pesquisa na 
Universidade, o nome de todas as 
mulheres que fazem Ciência na EEL foi 
registrado sobre as imagens destas 
grandes personalidades mundiais.  

As homenagens foram preparadas pela 
Comissão Executiva nomeada pela 
Diretoria da EEL para 
celebração do Dia Internacional da 
Mulher, as professoras:Cristina Bórmio 
Nunes (Coordenadora), Graziela 
Zamponi, Inês Conceição Roberto e Liana 
Alvares Rodrigues. 

 
A Biblioteca da EEL também prestou sua homenagem às Mulheres  

Foto: Roselayne Santos 

Foto: Simone Colombo 

Foto: Simone Colombo 
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A 
inda em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, 
no dia 14 de março, 

aconteceu na Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL) da 
USP uma palestra com a 
Professora Marcia Thereza Couto 
Falcão, Professora Associada do 
Departamento de Medicina 
Preventiva, Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo. A 
palestra é parte das atividades 
comemorativas do Mês da Mulher. 
Profa. Marcia é uma das 
coordenadoras da Rede Não Cala! 
USP, movimento criado por um 
grupo de pesquisadoras da 
Universidade há 2 anos. 
  
A palestrante explicou aos presentes que a Rede 
Não Cala! USP visa dar voz e suporte às vítimas 
de violência sexual e de gênero ocorridas dentro 
da Universidade. A Rede funciona de forma 
independente e autônoma e possui professoras 
de várias unidades da USP. Dentre as ações 
promovidas pelo grupo estão: debates que 
provoquem o enfrentamento de atos violentos 
contra mulher; incentivo à criação de espaços 
para receber adequadamente as vítimas e o 
preparo de profissionais para que possam prestar 
o devido acolhimento e orientação às vítimas. A 
Rede visa ainda instigar a organização de grupos 
que discutam e provoquem o enfrentamento do 
tema dentro da Universidade. 
  
Márcia revela que os estudos na área apontam 
como a raiz de atitudes violentas; o 
machismo. “O machismo é um traço forte da 
população latina. Faz parte da nossa cultura. O 
machista não se identifica como tal porque o 
sentimento está muito enraizado culturalmente e 
o que é pior, muitas vezes, quem recebe ações 
machistas, também as vê de forma natural 
porque atitudes desta natureza fazem parte do 
ambiente no qual estamos inseridos” relata a 
pesquisadora. 
  
Segundo ela as taxas de assassinatos e violência 
contra as mulheres no Brasil é uma das maiores 
do mundo. A professora explica que o que 
vivenciamos dentro da Universidade nada mais é 
do que um reflexo da sociedade atual.  As 

pesquisas realizadas sobre o tema assinalam 
que o cerne do problema está na ascensão 
socioeconômica da mulher “Quanto mais a 
mulher se destaca, maior a agressividade do 
homem! Isto está relacionado diretamente com a 
perda de poder, perda de controle sobre a 
mulher.” Argumenta a palestrante. 
  
A violência sexual e de gênero pode ocorrer de 
várias maneiras como: controle da liberdade, 
oposição ao modo de se vestir, invasão ou 
cerceamento de privacidade, agressões verbais 
ou psicológicas, perseguições, assédio, violência 
física e assassinatos. 
  
Para a pesquisadora é necessário que esta 
discussão se torne comum dentro da 
Universidade. Ela vê como essencial a criação de 
grupos, em todas as unidades, que realizem 
debates a respeito da violência sexual e de 
gênero até que o tópico seja tratado de forma 
oficial pela Universidade. “As denúncias não 
podem parar nos relatos! Isso é 
inconcebível!” Diz Marcia.  “!É preciso levar esse 
assunto às instâncias maiores. É primordial que 
ele esteja previsto no código de conduta da 
USP” defende.  Para a representante da “Rede 
Não Cala! USP”, já está na hora de 
institucionalizar esse assunto. “Só assim 
poderemos acolher, saber as medidas a serem 
tomadas, orientar dignamente as vítimas das 
agressões e punir devidamente os 
agressores.” finaliza.  

Representante da “Rede Não Cala! USP” realiza palestra na EEL  

A Profa. Marcia Thereza Couto Falcão é uma das coordenadoras da Rede que visa dar voz e suporte às vítimas de violência 
sexual e de gênero ocorridas dentro da Universidade. 

Foto: Simone Colombo 
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EEL tem vaga para professor temporário na área de Eletrônica 
e Circuitos elétricos. 

Estão abertas até o dia 06 de abril as inscrições para contratação de um Professor (Mestre), 
por prazo determinado, junto ao Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL) da USP na área de Eletrônica e Circuitos elétricos. 
  
O salário é de R$ 1.322,41 por 12 horas de trabalho por semana. 
  
Confira o edital no link: http://www.atac.eel.usp.br/sites/files/atac/publico/filefield_paths/edit... 
   

Estão abertas, até o dia 05 de abril, as inscrições para alunos que queiram se candidatar a 
serem representantes da pós-graduação junto à Congregação, Comissão de Pós-
Graduação, Comissão de Pesquisa e Comissões Coordenadoras de Programas de pós-
graduação da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da USP. 

Os interessados devem se inscrever, por meio de requerimento, junto à Comissão de Pós- 
Graduação da EEL, (Área I) das 8h30 às 11 horas e das 14h30 às 17 horas.  A eleição será 
feita dia 18 de abril. 

Os alunos da pós-graduação ficarão assim representados: 

Congregação: 
1(um) representante discente e respectivo suplente 

Comissão de Pós-Graduação - CPG: 

1 (um) representante discente e respectivo suplente 

Comissão de Pesquisa - CPq: 

1 (um) representante discente e respectivo suplente 

Comissões Coordenadoras de Programas de Pós-Graduação - CCP’s: 

Engenharia de Materiais:  1 (um) representante discente e respectivo suplente. 
Biotecnologia Industrial: 1 (um) representante discente e respectivo suplente. 
Engenharia Química: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Projetos Educacionais de Ciências: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
   

Alunos da pós-graduação já podem se candidatar a participar 
da Congregação e Comissões da EEL 

http://www.atac.eel.usp.br/sites/files/atac/publico/filefield_paths/edital_8-2017_-_processo_seletivo_simplificado_-_lom_-_mestre.pdf
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Pesquisa da EEL é destaque na Revista FAPESP 

Alunos da Graduação já podem se candidatar a participar da 

Congregação e Comissões da EEL 
Estão abertas, até o dia 05 de abril , as inscrições para alunos que queiram se candidatar a 
serem representantes da graduação junto à Congregação, Conselho Técnico Administrativo, 
Comissão de Graduação, Comissão de Cultura e Extensão, Conselhos de Departamentos e 
Comissões Coordenadoras de Cursos da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da USP. 
  
O pedido de inscrição individual dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido na ATAc – Assistência Técnica Acadêmica, junto Serviço de Apoio Acadêmico até o 
dia 05 de abril de 2017 às 17 horas. A eleição será dia 18 de abril. 
 
Os alunos da graduação ficarão assim representados junto aos órgãos diretores da Escola: 
  
Representante da Graduação Congregação: 
2 (dois) representantes discentes e respectivos suplentes 
 
Conselho Técnico Administrativo - CTA: 
1 (um) representante discente e respectivo suplente 
 
Comissão de Graduação – CG: 
1 (um) representante discente e respectivo suplente 
 
Comissão de Cultura e Extensão – CCEx: 
1 (um) representante discente e respectivo suplente 
 
 
Conselhos de Departamentos: 
Ciências Básicas e Ambientais – LOB: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Engenharia de Materiais - LOM: 1 (um) representante discente e respectivo suplente. 
Engenharia Química - LOQ:1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Biotecnologia - LOT: 1 (um) representante discente e respectivo suplente. 
 
Representantes nas Comissões Coordenadoras de Cursos – COC’s: 
Engenharia de Materiais – CoC - EM: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Engenharia Bioquímica – CoC - EB: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Engenharia Química – CoC - EQ: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Engenharia Química Noturno – CoC – EQ/N: 1 (um) representante discente e respectivo 
suplente 
Engenharia Física – CoC - EF: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Engenharia Ambiental – CoC – EA: 1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Engenharia Produção – CoC – EP:  1 (um) representante discente e respectivo suplente 
Ciclo Básico – CoC – CB: 1 (um) representante discente e respectivo suplente  

As pesquisas realizadas na micro cervejaria da Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL) da USP tiveram destaque na 
Revista PESQUISA FAPESP deste mês. Confira no link o vídeo 
“Inovações Cervejeiras” que traz o depoimento do Prof. Dr. João 
Batista de Almeida e Silva e outros pesquisadores da EEL. 
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/ 

  

http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/07/inovacoes-cervejeiras-2/
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Defesas - Dissertações 

Programa de Pós Graduação em Projetos Educacionais de Ciências 
 
29/03/2017 - 14h        Local: EEL—Área II - Mini auditório 
Aluno: Dalton Luiz Mancini Galvão 
"Uso de objetos educacionais como alternativa para o ensino de Astronomia no ensino 
fundamental"  
Orientador/Presidente: Dr. Durval Rodrigues Junior 
 
07/04/2017 - 14h30                    Local: EEL -Área II - Mini auditório 
Aluno: Eleasar Silva Marins 
"O uso de Rol-ePlaying Game (RPG) no ensino de Ciências: uma atividade voluntária e 
complementar às aulas no Ensino Fundamental II" 
Orientador/Presidente: Dr. Paulo Atsushi Suzuki 
 
17/04/2017 - 8h                              Local: EEL—Área II - Auditório Principal 
Aluno: "Contribuições das tecnologias para uma aprendizagem significativa e o desenvolvimento 
de projetos no Ensino Fundamental I" 
Orientador/Presidente: Dr. Carlos Yujiro Shigue 
 
19/04/2017 - 14h30                  Local: EEL -Área II - Auditório Principal 
Aluno: Diogo Rivoli Nazareth 
"O uso de jogos como estratégia de aprendizagem de equações do primeiro grau para o Ensino 
Fundamental II" 
Orientador/Presidente: Dr. Paulo Atsushi Suzuki 
 
28/04/2017 - 14h30                            Local: EEL—Área II - Auditório Principal 
Aluno: Marcus Paolo Junqueira 
"A plataforma educacional social Edmodo aplicada ao ensino de genética no Ensino Médio" 

Orientador/Presidente: Dr. Paulo Atsushi Suzuki 

Programa de Pós Graduação em Biotecnologia Industrial 

 
20/04/2017 - 14h                                                        Local: Área I - Sala de Seminários do PPGBI 
Aluno: Carlaile Fernanda de Oliveira Nogueira 
"Análise e caracterização do secretoma do fungo termofílico Malbranchea pulchella linhagem 
6278" 
Orientador/Presidente: Dr. Fernando Segato 
 
26/04/2017 - 9h                                                          Local: Área I - Sala de Seminários do PPGBI 
Aluno: Jorge Javier Muso Cachumba 
"Produção de L-asparaginase extracelular por fermentação em estado sólido" 

Orientador/Presidente: Dr. Sílvio Silvério da Silva 

Programa de Pós Graduação em Biotecnologia Industrial 
 
07/04/2017 - 14h30        Local: Área I - Sala de Seminários do PPGBI 
Aluno: Renato da Silva Teixeira 
 "Avaliação do efeito imunomodulador e carrapaticida de micro-organismos probióticos em 
bovinos da raça Girolando" 

Orientador/Presidente: Dr. Ismael Maciel de Mancilha 

Defesas - Teses 
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No  dia 07/03, o Professor Fernando Vernilli, 
Presidente da Comissão de Pós-

Graduação da EEL, realizou uma palestra de 
integração com os novos alunos da Pós-
Graduação. Na reunião foram abordados 
assuntos como: normas da pós-graduação; 
orientações sobre o sistema Janus; escolha de 
disciplinas; entre outros. Posteriormente, a 
Bibliotecária, Regina Horta, falou aos 
estudantes sobre as fontes de informação 
disponíveis no SIBi (Sistemas de Bibliotecas 
da USP) e sobre os serviços que a Biblioteca 
da EEL oferece aos seus usuários.  

O dia 06/03  foi o primeiro dia de funcionamento do 
Restaurante Universitário (RU) da Área II da EEL. 

A EEL possui duas Áreas distintas em Lorena que 
ficam em locais afastados. Área I no Bairro do 
Campinho (Estrada Lorena-Itajubá) e Área II no Bairro 
Santa Lucrécia. 

Até ano passado a EEL contava apenas com o RU na 
Área I e os alunos da Área II tinham que se deslocar 
até lá para fazer suas refeições. Agora eles não 
precisam mais sair da Área II para almoçar e podem 

fazer suas refeições ali mesmo e voltar 
rapidamente para suas atividades. 

Área II da EEL inaugura RU 

Foto: Simone Colombo 

Foto: Simone Colombo 

 Pós-Graduação orienta os 
alunos de 2017 


