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Pesquisa e novidades tecnológicasPesquisa e novidades tecnológicas
Discussões políticas e científicasDiscussões políticas e científicas
Cobertura de eventos e entretenimentoCobertura de eventos e entretenimento

            Jornal A Matéria é um projeto sem finsJornal A Matéria é um projeto sem fins
lucrativos criado em 2015 por alunos dalucrativos criado em 2015 por alunos da
Engenharia de Materiais da UFSCar. NossoEngenharia de Materiais da UFSCar. Nosso
objetivo é ampliar a comunicação entre o corpoobjetivo é ampliar a comunicação entre o corpo
discente, docente e técnico administrativo dodiscente, docente e técnico administrativo do
departamento, além de promover debates edepartamento, além de promover debates e
discussões dentro e fora do departamento e dar adiscussões dentro e fora do departamento e dar a
oportunidade à difusão de ideias e transmissãooportunidade à difusão de ideias e transmissão
de informações.de informações.
            As edições do jornal abordam diversosAs edições do jornal abordam diversos
temas:temas:
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ApresentaçãoApresentação



              As distribuições dos Jornais são gratuitas eAs distribuições dos Jornais são gratuitas e
ocorrem durante os eventos de Lançamento,ocorrem durante os eventos de Lançamento,
portanto, o dinheiro de patrocínio é direcionadoportanto, o dinheiro de patrocínio é direcionado
à organização desses eventos e impressão dasà organização desses eventos e impressão das
edições. Nos lançamentos, que ocorrem até duasedições. Nos lançamentos, que ocorrem até duas
vezes no semestre, são realizados coffee breaks,vezes no semestre, são realizados coffee breaks,
e são uma ótima oportunidade de interação entree são uma ótima oportunidade de interação entre
alunos, professores e técnicos do DEMa.alunos, professores e técnicos do DEMa.
Aproximadamente, 300 edições são distribuídasAproximadamente, 300 edições são distribuídas
gratuitamente em cada lançamento. Em períodogratuitamente em cada lançamento. Em período
de pandemia, esse evento foi feito de formade pandemia, esse evento foi feito de forma
inteiramente virtual.inteiramente virtual.  
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LançamentoLançamento



Parceria Jornal A Matéria e DemaExParceria Jornal A Matéria e DemaEx

            Em nossa parceria com a DEMaEx, temosEm nossa parceria com a DEMaEx, temos
como objetivo resgatar a história do DEMa ecomo objetivo resgatar a história do DEMa e
apresentar os programas, iniciativas,apresentar os programas, iniciativas,
laboratórios e, principalmente, as pessoas quelaboratórios e, principalmente, as pessoas que
contribuíram para a construção do departamentocontribuíram para a construção do departamento
ao longo desses 50 anos. Cada texto traráao longo desses 50 anos. Cada texto trará
depoimentos, fotos e assuntos que se relacionamdepoimentos, fotos e assuntos que se relacionam
com a vasta história do melhor curso dacom a vasta história do melhor curso da
América Latina.América Latina.
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Projetos InternosProjetos Internos

  Palestras ACIEPEPalestras ACIEPE
    
      NNas palestras da ACIEPE (Atividadesas palestras da ACIEPE (Atividades
Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa eCurriculares de Integração Ensino, Pesquisa e
Extensão) a ideia foi a de alunos embaixadoresExtensão) a ideia foi a de alunos embaixadores
da Engenharia de Materiais visitarem escolasda Engenharia de Materiais visitarem escolas
passando para os futuros universitários umapassando para os futuros universitários uma
ideia geral sobre o curso, como as grades, suasideia geral sobre o curso, como as grades, suas
ênfases, e caminhos que poderão seguir após seênfases, e caminhos que poderão seguir após se  



formar. Uma das maiores dúvidas que foiformar. Uma das maiores dúvidas que foi
respondida era sobre ações afirmativas, cujarespondida era sobre ações afirmativas, cuja
função dos embaixadores foi a de esclarecerfunção dos embaixadores foi a de esclarecer
para os alunos do ensino médio as maneiras depara os alunos do ensino médio as maneiras de
adentrar na Universidade, através do Enem eadentrar na Universidade, através do Enem e
depois do Sisu, explicando cada uma das cotas edepois do Sisu, explicando cada uma das cotas e
auxílios que colaboram para a permanência doauxílios que colaboram para a permanência do
estudante.estudante.

SEMaSEMa
  
      No ano de 2019 foi feita a cobertura da IXNo ano de 2019 foi feita a cobertura da IX
Semana da Engenharia de Materiais, a IXSemana da Engenharia de Materiais, a IX
SEMa. Esse evento é feito pelos estudantes tantoSEMa. Esse evento é feito pelos estudantes tanto
da USP quanto da UFSCar e é destinado parada USP quanto da UFSCar e é destinado para
todos os alunos de graduação da Engenharia detodos os alunos de graduação da Engenharia de
Materiais. Dentre as diversas atividades feitas naMateriais. Dentre as diversas atividades feitas na
semana, podemos dar destaque as palestras,semana, podemos dar destaque as palestras,
minicursos e as visitas técnicas. Esse eventominicursos e as visitas técnicas. Esse evento
contou com a presença de mais de 170contou com a presença de mais de 170
estudantes.estudantes.
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Eventos que cobrimosEventos que cobrimos



Escola de Férias da Engenharia de MateriaisEscola de Férias da Engenharia de Materiais
(EFEM)(EFEM)
  
          O evento da EFEM ocorre todos os anosO evento da EFEM ocorre todos os anos
entre os meses de junho e julho, dentro doentre os meses de junho e julho, dentro do
próprio Departamento de Engenharia depróprio Departamento de Engenharia de
Materiais (DEMa), da UFSCar. Ele visaMateriais (DEMa), da UFSCar. Ele visa
divulgar o curso de engenharia de materiais paradivulgar o curso de engenharia de materiais para
estudantes das escolas de ensino médio em Sãoestudantes das escolas de ensino médio em São
Carlos. Durante o tempo da EFEM ocorremCarlos. Durante o tempo da EFEM ocorrem
palestras com nomes importantes que passarampalestras com nomes importantes que passaram
pelo DEMa, gincanas com os assuntos daspelo DEMa, gincanas com os assuntos das
palestras e visitas às instalações, como porpalestras e visitas às instalações, como por
exemplo os laboratórios. A EFEM tem como umexemplo os laboratórios. A EFEM tem como um
dos objetivos estimular e familiarizar os futurosdos objetivos estimular e familiarizar os futuros
universitários com a engenharia de materiais.universitários com a engenharia de materiais.

/AMateria.DEMa@a.materia

Eventos que cobrimosEventos que cobrimos



Setembro Amarelo: Palestra e Roda de ConversaSetembro Amarelo: Palestra e Roda de Conversa

        Algo de extrema importância para um bomAlgo de extrema importância para um bom
andamento da graduação é a saúde mental. Com baseandamento da graduação é a saúde mental. Com base
nisso, o DEMa em conjunto com o Programa de Pós-nisso, o DEMa em conjunto com o Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Materiais (PPG-CEM),graduação em Engenharia de Materiais (PPG-CEM),
Jornal “A Matéria”, Centro acadêmico daJornal “A Matéria”, Centro acadêmico da
Engenharia de Materiais (CAMA) e MateriaisEngenharia de Materiais (CAMA) e Materiais
Júnior, organizaram uma palestra sobre os temasJúnior, organizaram uma palestra sobre os temas
pertinentes para o setembro amarelo, o mês dapertinentes para o setembro amarelo, o mês da
prevenção ao suicídio. No primeiro dia de evento, aprevenção ao suicídio. No primeiro dia de evento, a
psicóloga abordou o assunto de forma direta.psicóloga abordou o assunto de forma direta.
                Já no segundo dia de evento, houve uma rodaJá no segundo dia de evento, houve uma roda
de conversa que possibilitou, de forma horizontal,de conversa que possibilitou, de forma horizontal,
que qualquer pessoa presente falasse e fizesseque qualquer pessoa presente falasse e fizesse
perguntas para a psiquiatra e psicóloga presentes eperguntas para a psiquiatra e psicóloga presentes e
que todas as perguntas fossem tratadas da formaque todas as perguntas fossem tratadas da forma
mais natural possível, trazendo informações e formasmais natural possível, trazendo informações e formas
de como prevenir e melhorar a saúde mental nade como prevenir e melhorar a saúde mental na
universidade.universidade.
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Eventos que cobrimosEventos que cobrimos



Nossas redes sociais, especialmente o Instagram, têmNossas redes sociais, especialmente o Instagram, têm
conquistado um vasto alcance de novos públicos porconquistado um vasto alcance de novos públicos por
meio de estratégias de Marketing e uso demeio de estratégias de Marketing e uso de
ferramentas adequadas que garantem uma boaferramentas adequadas que garantem uma boa
qualidade em nosso conteúdo visual. Abaixo, estãoqualidade em nosso conteúdo visual. Abaixo, estão
inseridas nossas métricas da rede social Instagram:inseridas nossas métricas da rede social Instagram:
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Nossas métricasNossas métricas  



Informações para contato:Informações para contato:

WhatsApp: (16) 99602-1243 -VitóriaWhatsApp: (16) 99602-1243 -Vitória
E-mail: financeiro.amateria@ufscar.br)E-mail: financeiro.amateria@ufscar.br)
Espaço para doações (qualquer valor)Espaço para doações (qualquer valor)

O jornal A Matéria agradece pelaO jornal A Matéria agradece pela
atenção e oportunidade!atenção e oportunidade!

/AMateria.DEMa@a.materia

ContatoContato


