


A pandemia trouxe grandes desafios para 
a Educação no Brasil e no mundo. De 
universidades ao ensino fundamental, os 
educadores e gestores da educação tiveram 
que se adaptar ao uso de tecnologias virtuais 
em tempo de isolamento para transmitir o 
conhecimento para os alunos à distância. 

Uma parte importante que também ficou 
prejudicada pela pandemia foram os 
vestibulares, e com isso, todo o processo de 
escolha de um curso e universidade pelos 
estudantes no final do ensino médio. Escolas 
técnicas, por exemplo, tiveram que suspender 
a totalidade ou maioria das atividades 
práticas, prejudicando a experiência dos 
alunos com as áreas de ciências exatas e 
aplicadas que poderia ajudar nesse momento 
de escolha.

Para ajudar os alunos, professores, 
escolas, o Grupo SEMEAR criou o Disque 
Robótica, um projeto para dar palestras 
gratuitas sobre engenharia e robótica na USP 
para as turmas de 2º e 3º ano de todo o Brasil. 
Uma prioridade será dada para escolas públicas, mas 
também aceitaremos solicitações de escolas particulares.

Antes de tudo...



Como funciona?

60 minutos em uma 
plataforma virtual

Aplicada por alunos de 
engenharia da USP e que 

fazem robótica

● Apresentação da USP, com 
foco no campus São Carlos;

● Grupo SEMEAR e a robótica 
na USP;

● Tecnologias e áreas da  
robótica;

● Engenharia e robótica no 
mundo;

● Cursos mais relacionados
à robótica;

● Informações sobre 
vestibulares.

O educador interessado 
deve preencher o 

formulário de solicitação

O Grupo SEMEAR entrará em 
contato por e-mail ou WhatsApp 

para agendar a palestra

PALESTRA

bit.ly/disquerobotica

http://bit.ly/disquerobotica


Sobre nós

O Grupo SEMEAR – Soluções em 
Engenharia Mecatrônica E Aplicação na 
Robótica - é um grupo extracurricular 
de robótica e projetos em engenharia 
fundado em 2010, gerenciado por alunos 
de graduação da Universidade de São 
Paulo (USP) de São Carlos e orientado 
por professores da Escola de Engenharia 
de São Carlos (EESC). 
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