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Editorial 

O PET CEM – Programa de Educação Tutorial da 

Engenharia da Mobilidade da Universidade Federal de Santa 

Catarina será um grupo de aprendizagem e aperfeiçoamento 

contínuo que busca propiciar aos bolsistas participantes 

condições para a realização de atividades extracurriculares 

que favoreçam sua formação acadêmica global, o crescimento 

pessoal e o desenvolvimento da sociedade.  

É um ambiente para integração discente – docente – 

instituição – sociedade visando corroborar na implantação, 

desenvolvimento e melhoria do CEM, por meio de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. É um Programa que propicia 

a produção e disseminação de conhecimentos relativos à 

engenharia da mobilidade, através da  realização de uma 

série de atividades práticas. 

Preocupados em disseminar conhecimentos relativos à 

engenharia da mobilidade estamos lançando este Boletim 

Informativo Bimestral, o qual tem o objetivo de divulgar as 

atividades realizadas pelo PET, assuntos relacionados a 

engenharia da mobilidade, temas importantes para a 

formação profissional, entre outros assuntos.  

Convidamos a todos a colaborar com este boletim. 

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se 

cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.”  

Leonardo da Vinci 
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Curso de matemática Básica 

Nos dias 14, 21 de setembro e 05 de outubro foi realizado o segundo curso de 
matemática básica do PET. Com um enfoque diferente da primeira edição, foram 
ministrados assuntos de funções polinomiais, logaritmo, funções trigonométricas e 
exponenciais, e sistemas lineares. Foram 60 alunos matriculados e a inscrição foi 1 kg 
de alimento.  

Os alimentos arrecadados foram doados ao GASP (Grupo de Assistência Social 
Paraíso), no último dia 30. Agradecemos aos alunos que doaram por tornar esta ação 
possível. 

Bolsistas do PET e funcionários do GASP 

Visitas Técnicas 

O PET EMB recebeu em 22 de julho 
os alunos do PET da Engenharia de 
Produção da UFSC. Os alunos foram 
recebidos no auditório do nosso Campus. A 
visita teve como objetivo uma troca de 
conhecimentos em relação à organização 
dos grupos PET, além disso, foi exposto aos 
estudantes de engenharia de produção a 
estrutura do CEM. No período da tarde os 
alunos fizeram uma visita à Fundição Tupy. 
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No dia 02 de setembro o grupo PET realizou uma visita à fábrica de Tubos e 
Sistemas de Exaustão da Tuper em São Bento do Sul. Os alunos participaram de uma 
apresentação sobre a estrutura organizacional da empresa e conheceram o processo de 
fabricação dos produtos.  

 

Vista da Tuper – Planta de Sistemas de Exaustão 

 

Novos integrantes do grupo 
No início do mês de setembro foi realizado o processo seletivo para novos 
integrantes do PET. Ao final do processo, foram selecionados os alunos:  

 Guilherme Vítor Wendhausen Rothbarth e  

 Lucas Pires Camargo 

Sejam bem vindos ! 

 

Divulgando conhecimentos 
 

Semanalmente os integrantes do PET realizam apresentações internas 
relacionadas a assuntos diversos.  

Nesta edição publicaremos um resumo destas apresentações. 
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A parapsicologia como uma ciência 

Apresentação e texto elaborado pelo Bolsista Daniel Rossi Korol 

 

A parapsicologia é muitas vezes associada ao misticismo, ao ocultismo e até ao 
espiritismo, porém trata-se de uma ciência ainda muito pouco conhecida. 

Há várias definições para a palavra. Seu significado etimológico é: o que está além 
da psique, além da psicologia. O Dicionário Aurélio a define como: estudo experimental 
dos fenômenos ditos ocultos. Para o Centro Latino-Americano de Parapsicologia esta é 
uma ciência que trata dos fenômenos misteriosos, à primeira vista inexplicáveis, porém 
relacionados com o ser humano. Nota-se que as palavras “ocultos” e “misteriosos” 
aparecem nas definições dadas. 

Seu reconhecimento como ciência se deu em 1953, após o Congresso Internacional 
de Parapsicologia organizado pela Parapsychology Foundation, pela Universidade Real 
de Utrech e pelo Ministério de Educação e Cultura da Holanda. 

Quanto à metodologia envolvida nesta ciência, não se pode aplicar os métodos de 
pesquisa usados na ciência materialista, geralmente deve-se empregar métodos novos 
de pesquisa , após provar a validade dos mesmos, uma vez que exige-se a aplicação à 
objetos de pesquisa até então não conhecidos. 

A seguir são retratadas duas perguntas de uma entrevista realizada pela Revista 
Superinteressante com Wellington Zangari, um dos maiores especialistas do assunto a 
nível nacional. 

Já se consegue demonstrar cientificamente a ocorrência de fenômenos naturais? 

“É uma polêmica que existe entre psicólogos, engenheiros e físicos, pois os 
resultados são flutuantes. Temos uma série de estudos experimentais, que são 
avaliados por meta-análises (combinação de diversos resultados de diferentes 
experimentos sobre o mesmo assunto).Muitas das meta-análises são favoráveis à 
existência da paranormalidade, outras não. Eu considero que há mais evidências 
favoráveis do que não favoráveis, mas não há provas definitivas.” 

A parapsicologia tem pouco mais de um século existência, nesse período afinal, o 
que se produziu de sólido e incontestável? 

“Nada. Todos os resultados são frequentemente contestados pelos próprios 
pesquisadores da área. Mas muitos experimentos tiveram resultados consistentes e 
positivos em relação à existência da paranormalidade.” 

Logo, a parapsicologia é uma ciência de difícil compreensão e análise e devido à 
sua recente atividade, ainda há muito a ser explorado. 
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NASA – Uma abordagem geral 

Apresentação e texto elaborado pelo Bolsista Hugo Borges de Quadros 

 

A NASA – NationalAeronauticsand Space Administration – é uma agência 
governamental responsável por fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração 
espacial. Fundada em 29 de julho de 1958, com sede no distrito de Washington, a 
organização substituiu – sob contexto histórico político – o Comitê Nacional para 
Aconselhamento sobre Aeronáutica – NACA-, fundado no ano de 1915 e estimulado na 
época pelos desafios de engenharia das Guerras Mundiais.  

No início da década de 1960, os investimentos anuais destinados a NASA 
conjecturavam uma nova era denominada “Corrida Espacial” e o paroxismo referente a 
esta corrida, certamente, revela-se no projeto Apollo (1961-1971). Assim, em maio de 
1960 John F. Kennedy lançou o desafio de, antes do final daquela década, “Enviar 
homens à Lua e retorná-los a salvo”. Dentre as diversas missões, tais como as Missões 
Saturno, Missões de teste de aborto, Missões Little Joe II, Missões Apollo-Saturno IB e 
Saturno V, enfim, os vôos tripulados do projeto Apollo, pode-se destacar a Missão Apollo 
11. Esta, por sua vez, foi a quinta missão tripulada do Projeto Apollo e a primeira a 
pousar na Lua, em 20 de julho de 1969. Devido a restrições orçamentais impostas no 
final do Projeto Apollo e a falta de interesse em missões lunares, este projeto foi 
encerrado com o cancelamento de três missões previamente planejadas: Apollo 18, 
Apollo 19 e Apollo 20. 

Atualmente, dois projetos correntes da NASA merecem destaque; a Sonda Kepler e 
o SIM (Space InterferometryMission): 

A sonda Kepler trata-se de um observatório espacial para a análise de planetas 
extrasolares. O projeto foi iniciado em 2009 e tem por objetivo fazer uma varredura de 
dados – em um amplo espectro variável – do número de planetas existentes em regiões 
habitáveis. Dentre esses dados estão a determinação do tamanho de órbitas; o número 
de planetas em sistemas de múltiplas estrelas, e a determinação das propriedades de 
estrelas que hospedam sistemas planetários; 

O SIM visa medições astrométricas das distâncias de centenas de estrelas com 
maior precisão. Os resultados esperados visam o conhecimento – de maneira muito 
mais eficiente – sobre o tamanho do universo, o brilho real das estrelas, composições 
químicas de diversos corpos celestes e esclarecimentos na teoria da evolução. 

Depois do governo de Barack Obama ter enterrado definitivamente os planos de um 
retorno à Lua, muito se tem especulado sobra a nova interface do programa espacial 
norte-americano. A divulgação oficial emitida pela NASA revela que a empresa se valerá 
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de projetos privados para levar suas cargas e, provavelmente, seus astronautas para o 
espaço. Investimentos de US$50 milhões foram anunciados em empresas que já estão 
trabalhando em projetos. Dentre estes projetos, pode-se citar cabines espaciais, naves 
turísticas, suportes de vida (estações de conversão de gases), ônibus espaciais em 
miniaturas e a conversão de foguetes para transporte de astronautas. Destacam-se 
sobre âmbito privado empresas como a Sierra Nevada Corporation, United Space 
Alliance, Paragon Space Development, Blue Orign e Boeing.  

 

Amazônia 

Apresentação e texto elaborado pela Bolsista Keith Dillian Schneider 

 

A Amazônia está situada na região centro-norte do Brasil, e ocupa 9 países da 

América do Sul: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, 

Suriname e Venezuela. Com um clima equatorial (quente e úmido), é um dos lugares   

mais chuvosos do planeta, que provoca inundações em média de 10 metros de altura 

nos períodos de chuva, o que a caracteriza como a maior floresta inundada do mundo. 

O Rio Amazonas possui sua nascente no Peru, no Brasil entra com o nome de Rio 

Solimões, e só recebe o nome Amazonas quando recebe as águas do Rio Negro. É 

imbatível em volume de água ( vazão de 190mil m³/s), e disputa o título de maior rio do 

mundo com o rio Nilo. Uma das atrações é a Pororoca, que é um fenômeno que 

acontece quando as águas do rio se encontram com o oceano, as ondas que se formam 

podem chegar a 5 metros de altura. 

Há uma grande variedade econômica na região, que é dominada pelo extrativismo 

vegetal, como látex, castanha-do-pará, madeiras, gomas, guaraná, etc. Há também 

extrativismo mineral, ouro, ferro, manganês, chumbo, etc; criação de gado, pesca, etc. 

Possui duas hidrelétricas: a Tucuruí (rio Tocantins no Pará), e a de Balbina (rio 

Amazonas). 

Com uma das maiores biodiversidades do mundo, a floresta amazônica possui uma 

ampla variedade de animais e vegetais, abrigando 33% das florestas tropicais do 

planeta. São centenas de espécies de animais, e a flora é composta por floresta densa, 

não densa, de cerrado e campos naturais, e áreas alteradas pelo homem, como 

vegetação que sofreu desmatamento e atividades agropecuárias. 

É espantoso o ritmo que a floresta amazônica vem sendo desmatada. A área total já 

desmatada é de 350 mil km², a uma velocidade de 30 mil hectares por dia. Começou em 

1970, quando o governo incentivou a ocupação do território, com o intuito de integrar a 
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região à economia nacional, desde então ocorre a grilagem (apropriação de terras de 

maneira indevida). A agropecuária e a mineração são grandes responsáveis por danos 

sociais, como problemas de saúde e trabalho escravo.  

Há uma grande discussão mundial sobre as conseqüências do desmatamento da 

Amazônia. Para especialistas, isso pode alterar o clima da terra.  Mas o que fazer para 

controlar o desmatamento ilegal e irresponsável? Medidas como criação de áreas 

protegidas e regularização fundiária são tomadas pelo governo, mas mesmo assim é 

ineficaz, visto que os criminosos conseguem meios de burlar a burocracia brasileira. Fica 

a cabo da população não permitir e não incentivar o desmatamento e extrativismo ilegal 

na região não comprando produtos que venham desta procedência. 

 

CEM no exterior 
Espaço destinado ao relato de experiências de alunos que fizeram 

intercâmbio. 

Apresentação e texto elaborado pela Bolsista Geovana Giardelo Folle 

 

A PETana Geovana realizou uma apresentação sobre seu intercâmbio na Noruega. 

Ela enfatizou a cultura do país, e comentou também sobre como é ter a experiência de 

intercâmbio escolar. 

O primeiro tópico por ela abordado foi sobre a escolha do país no qual moraria um 

ano. E foi comentado alguns fatores que influenciam para qualquer escolha, seja como 

estudo, trabalho, ou passeio, quando se escolhe um destino: seriam eles língua, cultura, 

clima, economia e distância geográfica. A escolha dela por Noruega baseou-se em 

admiração por algumas características do país, como ser muito frio, nevando durante 

quase meio ano, como ser o país com o maior IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) do mundo, e também por alguns aspectos geográficos como o sol da meia-

noite e a aurora boreal.  

Durante a apresentação ela comentou como foi viver essas expectativas, dentre 

elas,a de enfrentar um frio de -30º C, e ir para a escola normalmente, e de como foi 

passar 4 meses na escuridão, devido ao fenômeno do sol da meia noite resultante do 

movimento de translação e da inclinação da terra, onde durante 4 meses do ano, no 
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inverno, os dias não amanhecem, ou seja, fica escuro o tempo inteiro, e outros 4 meses, 

durante o verão, os dias são ensolarados do começo ao fim.  

Além disso, foram comentados sobre costumes como alimentação, onde as comidas 

típicas e diárias são baseadas em pratos com batata e peixes, e como eles possuem 

uma tradição alcoólica de certa maneira exagerada. Foram citados também aspectos 

sobre a religião principal ser protestante, e sobre a língua Norueguesa ser de origem 

germânica e ter algumas vogais a mais em seu alfabeto, são elas: Æ, Ø e Å.  Também 

foi comentado sobre os esportes mais praticados lá, como esqui, patinação no gelo, 

hóquei e snowboard.  

Como último tópico, e também em outras ocasiões, foi comentado pelo grupo a 

importância da Noruega na engenharia naval, principalmente na área offshore, e as 

grandes pesquisas e oportunidades que existem lá. 

Fica então, por fim, o incentivo aos alunos do CEM a fazerem intercâmbio, ou 

conhecerem outros países, sendo que proporciona sempre grandes conhecimentos e 

crescimento pessoal.  E fica também um intuito à curiosidade a respeito de países 

escandinavos, e às diferenças culturais entre nós e eles. 

 

Pensando no Futuro da Mobilidade 
Este espaço é destinado a divulgar algumas questões importantes e 

iniciativas que estão sendo discutidas no mundo envolvendo a Engenharia 
da Mobilidade. 

A bicicleta vai substituir o automóvel? 

Um engenheiro de Curitiba desenvolveu um modelo movido a hidrogênio 

Mesmo com todos os investimentos em inovações para a indústria automotiva, o 
trânsito intenso e a poluição nas grandes metrópoles ainda constituem grandes barreiras 
para um desenvolvimento maior dessa indústria. 

Soluções alternativas aos carros já estão sendo popularizadas e, principalmente nas 
grandes cidades, podem representar “perigo” iminente ao setor automotivo. Exemplos 
não faltam. Um caso recente e inovador vindo daqui do Brasil é a bicicleta movida a 
hidrogênio desenvolvida por um engenheiro de Curitiba.  

Ela está sendo testada como alternativa verde para o transporte. A bicicleta pode 
chegar a velocidade máxima de 35 km/h e tem um cilindro de hidrogênio para alimentar 
o motor. Se levarmos em consideração que a velocidade média dos veículos na cidade 
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de São Paulo nos horários de pico é de 15 km/h, ela é muito mais prática e rápida do 
que os carros, além de não poluir. Opção ideal.  

Há também projeto de uma espécie de estacionamento público, onde a bicicleta 
poderá ser recarregada a partir de uma fonte que captará água de chuva e energia solar, 
gerando hidrogênio gratuito para o ciclista a partir do processo da eletrólise. 

Perigo para a indústria automotiva? Bom, claro que ainda estamos muito longe 
desse cenário, mesmo porque os automóveis ainda têm importância não só econômica, 
mas também sentimental e de status para os consumidores. No entanto, a ideia é viável 
por diversos motivos. Um deles é a facilidade na mobilidade, além das vantagens da 
gratuidade do combustível, que não gera poluição. Outro fator importante é o indício do 
avanço nas pesquisas de tecnologias semelhantes e a possibilidade do desenvolvimento 
de mais projetos viáveis também economicamente.  

É hora de mais inovação na indústria ou de investimentos em métodos mais 
adequados à atual situação mundial, que está priorizando questões ambientais, e com 
razão. Vamos ficar ligados. 

Fonte: Autoria do Texto: JeannetteGalbinski - Gestão na Indústria Automobilística. 
Disponivel 
emhttp://www.automotivebusiness.com.br/colunista.aspx?id_colunista=8. Acesso 
em 04.10.2011. 

 

 

Informações e sugestões 
 

Este boletim foi elaborado pelos integrantes do PET: Amauri da Silva 
Júnior,Antônio Albino de Magalhães Neto, Cristiano Vasconcellos Ferreira, 
Daniel Rossi Korol, Diego Bonkowski de La Sierra Audiffred, Evandro 
Machado, Felipe Marin, Geovana Girardelo Folle, Guilherme Vítor 
Wendhausen Rothbart, Gustavo Scheid Prass, Hugo Borges de Quadros, 
Keith Dillian Schneider, Lucas Arrigoni Iervolino, Lucas Pires Camargo e 
Rodrigo Antonio Sebben. 

 

Informações e sugestões podem ser enviadas para: 
cristianovferreira@joinville.ufsc.br 

 


