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A REGRASP (Revista para Graduandos do IFSP – Câmpus São Paulo), publicação
trimestral, possui o objetivo de divulgar pesquisas realizadas em diferentes áreas do
conhecimento acadêmico de forma inter e multidisciplinar. Apresentamos a seguinte edição
da revista, terceiro número de publicação do ano de 2021, volume 6, na qual é publicado
trabalhos de diversas áreas e temas que foram avaliados de forma a recomendar a publicação
no decorrer desse período. A seguir apresentamos uma descrição dos trabalhos publicados
nesse número.

Artigo: ENSINAR E APRENDER EM TEMPOS DE PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE O
ENSINO REMOTO NO ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO - Seção: Relato de experiências
Os autores relatam a experiência do ensino remoto emergencial durante a pandemia no
ano de 2020 no curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa no campus São Paulo
do IFSP. Com este relato, pretende-se repensar a Educação sob a perspectiva desta
modalidade de ensino.
Artigo: ELEMENTOS DA CULTURA CELTA EM A DEMANDA DO SANTO GRAAL Seção: Artigo Graduando
A autora aponta a presença de elementos da cultura celta na novela de cavalaria: A
demanda do Santo Graal, gênero bastante popular na Idade Média.
Artigo: CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE PESSOAS QUANTO A ESTAREM
UTILIZANDO

MÁSCARA

POR

REDES

CONVOLUCIONAIS

EM

SISTEMA

EMBARCADO - Seção: Artigo TCC
Os autores apresentam o desenvolvimento de um sistema embarcado com uma câmera
de vídeo para classificar as imagens de indivíduos em dois grupos: "Com máscara" ou "Sem
máscara".
Artigo: AS SOMBRAS DE PLATÃO E A ILUMINAÇÃO DARWINIANA: UMA
RESENHA DE “O SORRISO DO FLAMINGO”, DE STEPHEN JAY GOULD - Seção:
Resenha
Os autores fazem uma análise de “O sorriso do flamingo: reflexões sobre história
natural” que é uma coletânea de 30 ensaios.
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Artigo: APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO BAYESIANA COM
MUTAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - Seção: Artigo Iniciação Científica
Os autores mostram a aplicação do Algoritmo de Otimização Bayesiana (BOA) no
problema do Planejamento da Expansão da Transmissão (PET).
Artigo: A BUSCA DA EFICIÊNCIA COMO ESTRATÉGIA ENERGÉTICA PARA O PAÍS
- Seção: Artigo Graduado
Os autores apresentam uma revisão da geopolítca da energia relacionada ao tema e
uma análise da utilização de políticas de promoção de eficiência energética para o país, como
forma estratégica de política energética nacional.
Artigo: REFLEXÕES SOBRE A DIMENSÃO E A ESCALA HUMANA NO
PLANEJAMENTO URBANO E NOS ESPAÇOS PARA VIVER DA CIDADE
CONTEMPORÂNEA - Seção: Artigo Graduado
Os autores refletem sobre o conceito de humanização urbana e discutem as
possibilidades e desafios do planejamento para a vida na cidade, visando a construção de um
conceito de cidade humana.

Desejamos a todos uma ótima leitura e um bom proveito de nosso conteúdo e
aproveitamos para renovar o convite aos leitores a publicarem seus trabalhos, artigos e
resenhas nas próximas edições.
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