Por uma leitura mais dinâmica
O movimento
feminista luta pela
igualdade social e econômica entres gêneros. Além disso luta pela liberdade da mulher
poder se expressar, vestir e tomar atitudes sem ser julgada ou rotulada. Essa iniciativa
veio de um grupo de meninas que queriam um espaço com o intuito de aprofundar sobre
o feminismo, ver o movimento sobre diferentes ópticas, debater e formar uma opinião
sobre o assunto. Essa ideia do coletivo foi muito bem recebida por professores e alunos,
e foi um choque positivo o fato de um colégio particular aceitar que ele acontecesse.
Falamos com a integrante do grupo, Beatriz Carvalho. Ela disse que adora a ideia
e que espera que um dia o coletivo se torne um local de amigos, aonde você possa confiar
nas pessoas. Caso você tenha gostado da ideia ou esteja curioso, é só passar no ginásio
nas terças ou quintas feiras durante o recreio, é aberto para todo mundo falar o que
quiser então não precisa ter vergonha! Falando pelo grupo, quanto mais, melhor!!

Escrito por: Gustavo

Engenharia
Elétrica!
Esse é um curso para você que gosta de exatas, que curte ficar horas
fazendo contas, analisando problemas lógicos, estudando física e até um pouquinho de
química. Mas, por incrível que pareça, precisa saber das humanas, sendo essencial saber
escrever uma redação direitinho para conseguir fazer relatórios, trabalhos, projetos de
pesquisa. Além disso, é importante saber interagir e argumentar. No final das contas,
engenheiro é quem encontra a melhor solução para resolver um problema real. Ah, e
sabe aquelas aulinhas de inglês que você não consegue nem ficar acordado? Pois saiba
que, elas são fundamentais para ter um curso bem feito, pois muitos textos que você
usará para estudar estarão em inglês. Se você já fala como se fosse nascido e criado nos
Estados Unidos, é uma ótima ideia gastar um tempinho aprendendo francês, pois a
França tem um mercado excelente para Engenharia Elétrica.
Agora, se liga nessa tabela aqui, que contém os pesos das Provas do ENEM para
Ingresso na UFG em 2016:
Provas
REDAÇÃO
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Engenharia
Elétrica
1,5
3,0
1,5
1,0
3,0

Fonte: http://sisu.ufg.br/2016/grupos-e-pesos.html
Agora você sabe exatamente quais são as matérias que merecem mais a sua
atenção na hora de estudar para o ENEM. Por incrível que pareça, as matérias com maior
peso são Linguagens e Ciências da Natureza, então, passar alguns minutos a mais
estudando-as, pode ser uma boa, mesmo que a prova da semana não tenha nada a ver
com elas. Mas não se esqueça dos outros conteúdos, porque, no final, sair bem em só
duas matérias no ENEM não vai te levar a lugar algum.
O ponto de corte, em 2016, para passar em Engenharia Elétrica na UFG foi de
707.70, e 80 vagas foram abertas. Com certeza não é uma pontuação alta e com um
pouco de esforço e dedicação fica bem fácil de conseguir.
Apesar da prova do ENEM ter pesos maiores para Linguagens e Ciências da
Natureza, a matriz curricular, ou seja, as matérias que você irá estudar no curso, mostram
que ter uma base boa em matemática e física é, de longe, prioridade.
No curso de Engenharia Elétrica, nos primeiros semestres você vai ver bastante
matemática e física para desenvolver uma base sólida. Após um tempo de curso, que
varia de universidade a universidade, se inicia um processo de formação baseado na sua

escolha entre matérias optativas, projetos de iniciação científica e estágios em empresas,
para que você ganhe um pouco de experiência e desenvolva profissionalismo. O curso
exige uma formação básica incluindo matérias de Matemática, Lógica, Física e
Informática, misturando teoria e prática para que você fique mais próximo da sua do que
o mercado de trabalho exigirá na sua futura vida profissional.
As 5 melhores do país universidades em cursos de Engenharia Elétrica são a USP,
UFSC, UNICAMP, UFRGS e UFMG. Se você passar lá, é hora de começar a estudar, se
esforçar bastante, tendo em mente que entrar nessas faculdades pode ser mais difícil,
mas também, pode valer mais a pena. Porém, para nós de Goiânia, passar na UFG, que é
aqui pertinho, também não é uma opção tão ruim, já que a nossa querida federal de
Goiás, está na 32° colocação, o que pode parecer uma colocação meio baixa, mas com
centenas de universidades no país, é uma posição muito boa para estar. Isso sem contar
que em 2014 ela ficou em 8° lugar no mesmo ranking.
As opções que você terá quando formar são diversas, você poderá atuar na área
de eletrônica de potência, geração (com uso de energias renováveis) e transmissão de
energia, telecomunicações, controle e automação residencial e industrial, computação
aplicada.
O mercado de trabalho para os formandos do curso é muito promissor no Brasil,
estando a maioria das vagas situadas no Sul e no Sudeste, crescendo no Centro-Oeste e
com um déficit em mão de obra especializada no Norte e no Nordeste, o que cria uma
procura muito grande por novos empregados qualificados.
Quando você se formar, poderá trabalhar em:







Usinas hidrelétricas, eólicas e fotovoltaicas;
Subestações;
Supervisar e fazer a manutenção de Linhas de Transmissão;
Empresas de Telecomunicações;
Construtoras;
Indústrias que fabricam sistemas elétricos e de automação. Com isso
terminamos de falar sobre a Engenharia Elétrica.

Escrito por: Gustavo
Na semana que vem, passaremos em Direto!

...quem faz diário ainda?
Enfim, não importa, o que
importa é que hoje foi um dia de
superação, de conquistas que eu
não imaginava atingir nunca.

Hoje, na flor da minha juventude, eu consegui fazer o que todo
adolescente do ensino médio quer fazer, de preferência, antes de ir para
faculdade.
Hoje eu mudei, amadureci, deixei de ser um menino, um leigo, um
inexperiente.
Hoje eu me tornei um homem!
Diário, hoje, eu conquistei o mundo da física! Quer dizer, eu fiz 7 dos 8
exercícios da matéria de Energia que vai cair na prova essa sexta, mas não vou
diminuir meu feito, porque hoje eu conquistei, dentro das minhas capacidades,
a física!
Ok, ok brother. Eu sei que não parece nada, mas imagine a cena: são 2
horas da tarde, no quarto, um adolescente após o almoço morrendo de sono,
mas impedido de dormir por causa da droga da prova de física na sexta.
Nesse momento, dois sentimentos o dominam, a frustração de olhar
para um circuito elétrico e enxergar no papel o mesmo que um texto em árabe
E um sentimento mais forte, que esquenta seus pensamentos, a vontade
enorme de pegar seu livro de história e lê-lo por horas para depois ler o livro de
sociologia procurando entender mais ainda os ideais da época
em suma, um adolescente dividido entre a responsabilidade de sair bem
nas provas e a vontade de estudar matérias em que os números só representam
datas
E geralmente são número romanos o que é ainda mais suportável.
Infelizmente, esse adolescente era eu.
Óbvio que o medo de não poder sair nos finais de semana, ou se preferir,
a “ambição de me superar” me fez escolher a física.
Para falar a verdade, tinha sim um pouco de vontade de me superar, de poder
terminar um exercício e falar “chupa, Newton, dessa vez eu venci! ”.
Então, incorporei o meu Einstein interno, por mais lerdo e cansado ele
fosse, e peguei no lápis para calcular.
Depois de 5 horas calculando um monte de números e letras que fingem
ser números e 6 exercícios (dos 7 que o professor pediu para fazer) eu havia
terminado, tinha passado no meu teste de inteligência.
Me sentia preparado para a prova, confiante de que, depois de
cansativas horas estudando e não conseguindo chegar a lugar algum, nada havia
sido em vão, eu estava pronto, para tirar o suado e merecido 7,5 que eu sempre
quis...
Com carinhos muito bem calculados, mas com uma predominância
sempre existente de humanas, eu estou dando o fora, por que amanhã mais
aulas estão por vir, preciso me preparar para o combate contra a matemática...

Escrito por: Gabriel

O ensino médio no Brasil está estagnado desde 2011, segundo
dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). O
levantamento manteve a educação no país com índice 3,7 sendo
que a meta do MEC era alcançar 4,3.
O ministro de STF Teori Zavascki negou à defesa de Dilma liminar
que suspenderia votação do impeachment no Senado e colocaria
Michel Temer novamente como presidente interino até que o
plenário da Corte se pronunciasse sobre a ação.
Começou a valer a suspensão de 23 planos de saúde de 8
operadoras do país.A decisão da ANS foi feita devido a
reclamações. As operadoras não poderão incluir novos clientes por
3 meses.
Ministério nega que reforma vá elevar jornada diária de 8 horas.
Na quinta(8), o ministro falou em oficializar 12 horas diárias de
trabalho, porém, jornada semanal não poderá exceder 48 horas.
O mosquito comum que circula no Rio não é capaz de transmitir o
vírus da Zika, segundo estudo da Fiocruz Amostras. A transmissão
por mosquitos comuns é uma das hipóteses para a rápida
expansão da doença.
A americana Erin O’Flaherty é a primeira candidata a Miss EUA a se
assumir gay. A concorrente, escolhida para representar o Missouri,
contou aos pais que era lésbica aos 18 anos.
O Reino Unido começa a construir neste mês um muro de 4m de
altura na cidade francesa de Calais para impedir que imigrantes
entrem sem o visto no território britânico pelo Canal da Mancha
A Apple anunciou o iPhone 7, que será mais resistente a água,ter a
bateria mais durável e ausência de entrada para fones- com a
opção de compra separada de novos fones sem fio chamado
AirPod.
Escrito por: Gabriel e Gustavo

Desenhado por: Henrique
A veiculação de informações online é um fator muito
utilizado pela sociedade atualmente, por ser prática e
acessível, assim como O DIÁRIO DINÂMICO.
Por que ter um jornal no Dinâmico? A necessidade dele é
que, existem alguns avisos, textos e informações que, por falta de tempo, não podem
ser trabalhados dentro de sala de aula, mas que se encontram nessa mídia.
Os principais motivos da criação do jornal são: melhorar e facilitar a comunicação da
escola com o aluno, trazer textos que exploram a criatividade do aluno e informar o
estudante sobre informações que podem ser fundamentais para sua formação.

Diferentes tão iguais
Olhos atentos, outros nem tanto. Rostos fixos, brancos, negros, pardos. Camisas
brancas, calças jeans. Diferentes e tão iguais.
Um dia se sobrepõe ao outro, nada fora do lugar. A semelhança entre eles começa a
confundir, preciso colocar a data na prova, estamos em agosto ou em maio?
Acordo, ando até a escola e vou para a sala, as pessoas começam a chegar. Todos fazem
a mesma coisa, como se estivessem programados. Entra, escolhe a mesma carteira,
joga a mochila. Outro dia acabou de começar.
Hora do intervalo. Por poucos minutos parecemos pessoas normais. O sinal tocou. Tão
acostumados, uma massa de indivíduos uniformizados volta às salas de aula e
obedientemente senta-se. Em filas.
Paredes brancas, quadro branco, mesas brancas, camisas brancas, estou em um
hospício, um hospital ou uma fábrica de alunos perfeitos?
Escrito por: Sofia Lira

Essa foi a primeira edição do nosso jornal! Se gostou conte para seus amigos e
os incentive a ler também! Nós do Diário Dinâmico estamos abertos a críticas e
sugestões para as próximas edições. Se quiser que algum texto seu apareça no jornal,
dar uma ideia para novas matérias, ajudar desenvolvimento ou até virar um
integrante. Fale conosco através do nosso e-mail: jornalzinhodinas@gmail.com. Ou
pelo Instagram @jornaldinas

