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APRESENTAÇÃO INICIAL
Este informativo semanal é uma iniciativa do Departamento de Assuntos
Estudantis (DAE) do IFSC, Câmpus Chapecó. A equipe DAE planeja
elaborar e publicar um informativo semanal para os estudantes do IFSC.
Se você é aluno, servidor TAE ou docente e tem alguma sugestão para
pauta, entre em contato conosco!
Equipe DAE: Ângela Silva (Chefe do DAE), Alan David Evaristo Panizzi
(Psicólogo), Nilmar Fernando Jeovouski (Coord. de estágios/ Assistente de
alunos), Renato Frederico Correia Torres Pereira (Alimentação escolar) e
Vosnei da Silva (Assistente Social).
Ilustração: Giovana Tartas aluna do Curso Técnico Integrado em Informática.

BOAS-VINDAS DA DIRETORA GERAL
Estou muito feliz por assumir a Direção Geral do Câmpus Chapecó, e junto com minha equipe
colocarmos nosso plano de gestão em prática, plano este, construído através de muito diálogo com
os diversos segmentos que compõe o IFSC. Infelizmente, assumimos em meio a uma pandemia e
para segurança de todos, estamos distantes fisicamente, nos reinventando e nos adaptando às
atividades remotas. São muitos os desafios a serem enfrentados, e acreditamos que a dedicação
de cada um dos nossos estudantes, o trabalho dos servidores, a confiança das famílias e da
sociedade, conseguiremos passar por esse momento difícil e, no final sairemos mais fortes.
Aguardamos ansiosos para o retorno de vocês ao IFSC, espaço que tanto amamos.
Um grande abraço, Sandra.

Gestão 2020-2024: Sandra Aparecida Antonini Agne (Diretora
Geral), João Paulo de Oliveira Nunes (Chefe do Departamento de
Administração), Giovani Ropelato (Diretor de Ensino, Pesquisa e
Extensão) e Ângela Silva (Chefe do Departamento de Assuntos
Estudantis.
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SITUAÇÃO DA REITORIA DO IFSC
O Ministério da Educação designou novo Reitor Pro Tempore para o IFSC, o professor
André Dala Possa irá assumir temporariamente o cargo na instituição. Aguardamos que
a democracia seja reestabelecida o mais breve possível!
Mais detalhes em https://bit.ly/novoprotempore

ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO
O distanciamento social está impondo novos
desafios tanto para as instituições de ensino
quanto para seus estudantes. Nesse contexto
o acolhimento psicológico do IFSC, Câmpus
Chapecó está oportunizando para todos os
estudantes um espaço coletivo de apoio e
desenvolvimento humano. Trata-se de
encontros periódicos mediados pelo Google
Meet que fazem uso da cultura (livros, filmes,
contos populares) como recurso para
fortalecer o estudante diante de seus desafios.
Os encontros realizados pelo acolhimento são,
desse modo, uma experiência continuada de
cuidado
disponibilizado
pelo
Câmpus
Chapecó. Veja ao lado os detalhes do próximo
encontro!

DICAS DE FILMES, LIVROS E HISTÓRIA EM QUADRINHOS
O professor Fernando Rosseto Gallego Campos, na edição de hoje faz
sugestões de filmes, livros e histórias em quadrinhos para este período
de quarentena. Aproveite o tempo livre e diversifique seu repertório!!!
Filmes: A odisseia dos tontos; Entre facas e segredos; Infiltrado na
Klan; Jojo Rabbit; Um contratempo.
Livros: E não sobrou nenhum; Matadouro 5; Flores para Algernon.
HQs: Persépolis Maus; a história de um sobrevivente.
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CUIDADOS COM O CORONAVÍRUS
Fomos recentemente acometidos com uma situação de pandemia
no Brasil e no mundo. Nossas rotinas foram bruscamente
modificadas, muitos de nós em situação de afastamento social e
nossos hábitos de higiene e saúde repensados. Segundo dados
do Ministério da Saúde a covid-19 é uma doença causada pelo
coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que
varia
de
infecções
assintomáticas
a
quadros
respiratórios graves. Este fato
mostra a importância de termos
cuidados com a proteção da nossa saúde e dos que nos cercam.
Certamente teremos ainda um longo período pela frente com mais
cuidados com nossa saúde, se puder fique em casa, use a máscara
e mantenha os hábitos de lavar as mãos com água e sabão ou usar
o álcool em gel (70%).

EXPLIQUE SUA PESQUISA
Nome do aluno: Shaian José Anghinoni (Curso Técnico em Informática)
Orientadores: Profa. Aline Cenci (Coordenadora), Ângela Silva
(Colaboradora) e Mateus Simionato (Colaborador)
Título: Preparação de bioplásticos a partir de cascas de frutas oriundas da
alimentação estudantil do IFSC, Câmpus Chapecó
Objetivo: Produzir bioplásticos reaproveitando cascas de frutas oriundas da
alimentação estudantil do IFSC, Câmpus Chapecó.
Como está a sua pesquisa durante o período de isolamento social?
As atividades de pesquisa durante a quarentena estão sendo em sua maior
parte de caráter bibliográfico, com a leitura de artigos e resumo dos mesmos, além da apresentação
dos artigos em reuniões realizadas via Google Meet, além da conversa com os professores
orientadores. Futuramente planejamos programar um cronograma de atividades práticas para
quando voltarmos às aulas, depois da quarentena.

ACOMPANHE NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES 1
Dicas de estudo - Explique seu projeto de pesquisa ou de extensão - Representação estudantil Alimentação em tempos de pandemia – Mostre seu talento – Sou imigrante – Sou ex-aluno
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Você quer participar do Informativo DAE e ter sua pauta publicada em nossas edições? Nos envie
sugestões pelo telefone celular/ WhatsApp (49) 988896162 ou pelo e-mail: dae.chapeco@ifsc.edu.br

