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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 DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO
Giovani Ropelato (Chefe do Departamento Ensino, Pesquisa e Extensão DEPE)
Olá, pessoal. O IFSC sempre teve o cuidado de buscar entender as dificuldades
de cada estudante e, dentro do possível, ajudá-lo. Vocês, estudantes, já devem
ter sido contemplados por alguma das nossas iniciativas, como:
acompanhamento psicológico, orientação pedagógica, assistência estudantil,
bolsas em projetos de pesquisa e extensão, lanche gratuito e outros. Nesse
momento em que as autoridades em saúde orientam o isolamento social, devido
à pandemia do COVID-19, as atividades de ensino no IFSC estão ocorrendo por
meio das atividades não presenciais – ANPs. Estas atividades são desenvolvidas pelos professores
conforme o público envolvido, ou seja, consideram o perfil do estudante de cada curso. Aqui no
Câmpus Chapecó, temos públicos distintos de estudantes: adolescentes, jovens, adultos; alguns são
pais e mães de família; temos estudantes que são trabalhadores; alguns têm computador e Wi-Fi
em casa, outros possuem apenas o celular e pacote de dados da operadora, já outros, não possuem
acesso à internet. No início das ANPs, em meados de março, iniciamos atividades com todas as
turmas e cursos. As atividades foram ocorrendo por meio de ferramentas digitais: Sigaa, Moodle,
e-mail, videoaulas, webconferências, formulários digitais e, também, através de redes sociais. Ao
decorrer desse processo, fomos identificando os estudantes que não estavam dando retorno às
atividades, e entramos em contato com eles. Também conversamos com os professores e
coordenadores de cada curso para analisar o resultado do trabalho desenvolvido. Conseguimos
colher informações muito importantes que nos auxiliaram na tomada de algumas decisões. Hoje,
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alguns cursos mantém as ANPs para todas as turmas, outros mantém de forma parcial e outros
cursos precisaram interromper as atividades. A decisão pela manutenção ou interrupção das
atividades considerou: aspectos pedagógicos, como o nível de participação dos estudantes no
retorno das atividades e a necessidade de usar laboratórios; e acesso satisfatório à internet pelos
estudantes. É importante lembrar que, mesmo com algumas unidades curriculares interrompidas,
estamos trabalhando em busca da qualificação das ANPs. O que isso significa? Significa que estamos
conversando com a comunidade acadêmica do IFSC, Câmpus Chapecó – professores, técnicos
administrativos, estudantes e seus familiares – para encontrarmos outra forma de interação e oferta
desses conteúdos aos estudantes do IFSC. Meses atrás, não imaginávamos que em tão pouco
tempo nossas vidas mudariam tão significativamente e assumiríamos novas práticas no nosso
cotidiano. No IFSC, não considerávamos essa nova forma de oferta para nossos cursos (ANPs).
Desde então, estamos aprendendo novas formas de ensinar. Agradeço a colaboração dos nossos
estudantes e, principalmente, sou grato pelo trabalho da equipe de servidores do IFSC, Câmpus
Chapecó, que se dedicam para que esta instituição possa ofertar educação com qualidade à
comunidade de Chapecó. Me coloco à disposição da comunidade acadêmica para auxiliá-los no que
for preciso. Abraços!
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CONHECENDO OS SERVIDORES
Nome: Neusa Maria Muller Simões da Luz
Cidade de Nascimento: Panambi - RS
Tempo de trabalho no IFSC: 12 anos
Função: Assistente em Administração
Formação: Ciências Biológicas
Experiência profissional: Já atuei como laboratorista, bancária e agora
estou trabalhando há 12 anos no IFSC, no setor de Registro Acadêmico,
Câmpus Chapecó.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo? Gosto de estar
com minha família, tomar chimarrão, jogar baralho, brincar com meus filhos.
Também gosto de ler e fazer sudoku, tomar um bom vinho. Quando posso,
visito minha mãe, algo que gosto muito, ela me conta muitas histórias e relembramos nossa história.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Gosto de assistir desenhos com meu filho, também, Um Estado de Liberdade, Lincoln, Tempo
de Glória e Como eu era antes de você.
Esporte: Voleibol
Livro: O pequeno príncipe, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo.
Série: Não assisto muito, a última que assisti foi Atypical.
Programa de TV: Gosto de assistir as novelas mexicanas, com muitos dramas e muitos romances
impossíveis.
Comentário ou frase: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o
mundo” - Nelson Mandela.

NOVO CONTATO PARA O REGISTRO
ACADÊMICO
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DICAS DE ESTUDO
Nomes dos professores: Mateus Simionato (esquerda) e
Otávio Gobbo Junior (direita)
Cursos em que atuas: Eletromecânica, Mecânica e
Engenharia de Controle e Automação
Nomes das disciplinas: Desenho Técnico I e Desenho
Técnico II (CAD)
Dicas de estudo/ conteúdos importantes: Nas dicas de
estudo dessa semana, os professores Mateus e Otávio recomendam duas vídeo aulas. No primeiro
vídeo o professor Mateus explica a criação das principais vistas de uma peça, e no segundo, o
professor Otávio explica como desenhá-la no SolidWorks. O objetivo desses vídeos é relembrar os
conteúdos básicos dessas disciplinas.
Sugestões de vídeos:
Parte 1: Regras básicas de desenho técnico mecânico (Prof. Mateus)
https://encurtador.com.br/ckFV9
Parte 2: Desenhando uma peça no SolidWorks (Prof. Otávio)
https://encurtador.com.br/01578

SOU IMIGRANTE
Nome completo: Fredenel Joseph
Nacionalidade (Cidade e País): Cabo Haitiano, Haiti
Língua oficial: Francês e Crioulo haitiano
Curso: Curso Técnico em Mecânica/ Módulo IV
Por que escolheu estudar no IFSC? Porque eu tenho um sonho em
trabalhar na área de mecânica e mais tarde me formar Engenheiro Mecânico.
Como se sente vivendo no Brasil? Eu me acostumei muito bem com a
cultura brasileira.
Nos conte sobre a cultura e curiosidades de seu
País: No Haiti temos muitas coisas diferentes que não
temos aqui no Brasil, mas as comidas são parecidas.
O tempero é diferente, mas conseguimos deixar
parecidas, um prato típico se chama “Fritay” – uma
comida de rua muito famosa no Haiti.
Nos deixe uma mensagem em sua língua materna: “Mon nom est Fredenel Joseph Je suis
très heureux d'être ici à l'IFSC pour pouvoir aider les étrangers qui ne parlent pas portugais, aussi
le prononcer, je suis ici à votre disposition” – “Meu nome é Fredenel Joseph. Estou muito feliz por
estar aqui no IFSC para ajudar os estrangeiros que não falam Português, também não pronunciam,
estou aqui na disposição de vocês”.
Vale destacar! O Fredenel tem um projeto para ensinar Português aos seus irmãos haitianos, ele
elabora listas de palavras e expressões em Português e encaminha para os interessados. O desejo
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dele é criar um canal no YouTube com a finalidade de aproximar a Língua Portuguesa dos
estrangeiros. Se algum professor da área tiver interesse em colaborar, entre em contato com o DAE
e nós encaminharemos o contato do estudante!!!!

JORNAL FISCAL
Temos novidades nesta edição!
Os alunos do Módulo III do Curso Técnico em
Informática, na Unidade Curricular de Oficina de
Integração II, desenvolveram um vídeo relacionado aos
impactos do coronavírus na escola, por meio de
Atividades Não Presenciais (ANPs). Parabéns Anthony
Wendy, Gabriel Zílio, Ivanilso Moraes e Jacóbson de
Abreu!!! A orientação deste trabalho foi realizada pelo
Professor Fabiner de Melo Fugali.
Confira no endereço abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=67HXjFPMEW0&feature=youtu.be

EXPLIQUE SUA PESQUISA
Nome do Aluno/Curso: Felipe Gubert Rohenkohl/Engenharia de
Controle e Automação
Orientador: Prof. Fernando Michelon Marques
Título: Projeto e desenvolvimento de equipamento tipo esfera sobre
plano para análise de microabrasividade em próteses e órteses
Objetivo: Construir bancadas didáticas para aplicar e introduzir os
conhecimentos nas áreas de Sistemas Lineares, Sistemas de Controle,
Microcontroladores e áreas afins.
Por que sua pesquisa é importante? A importância desse projeto é
poder testar e analisar qual material mais se assemelha ao
comportamento do osso ou dente que está sendo substituído pela prótese.
Como está a sua pesquisa durante o período de isolamento
social? As atividades realizadas nesse período estão sendo
direcionadas na elaboração do artigo do projeto, utilizando como
base trabalhos já desenvolvidos na área de desgaste microabrasivo.
O desenho do equipamento também está sendo finalizado para
posteriormente ser produzida sua parte mecânica e elétrica quando
as atividades presenciais retornarem.
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COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS E OPORTUNIDADES
Orientações da Coordenação de Estágios durante o período de Pandemia da COVID-19
Nilmar Fernando Jevouski
Nesta semana a Coordenadoria de Estágios do Câmpus Chapecó recebeu orientações da Pró-Reitoria
de Ensino (Proen) do IFSC, com o objetivo de regularizar o estágio obrigatório e não-obrigatório
dos estudantes. Será possível a manutenção dos estágios durante a suspensão das atividades
presenciais, e a realização pode se dar de forma remota ou presencial, desde que sejam respeitadas
as condições sanitárias e urbanas. A empresa (concedente do estágio) deve permanecer garantindo
o cumprimento da Legislação Federal relativa ao estágio e também da legislação relacionada à
saúde e à segurança no trabalho, bem como das diretrizes preconizadas pelas autoridades de saúde
federais, estaduais e municipais visando à contingência da COVID-19. Em caso de não cumprimento
de tais requisitos (comum acordo, formalização, acompanhamento ou garantia de condições de
segurança e saúde), o estágio deve ser descontinuado e encerrado junto ao setor responsável no
Câmpus. A formalização de novas parcerias e Termos de Compromisso de Estágio dos estudantes
do IFSC Câmpus Chapecó, obedecerá ao fluxo orientado pela PROEN, a partir de 01 de junho de
2020. Para mais informações e sanar dúvidas, utilize o e-mail: estagios.chapeco@ifsc.edu.br ou
WhatsApp (49) 988896162.
Vagas de estágio:
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www.chapeco.sc.gov.br/balcaodeempregos

ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO
Participe da enquete para escolha do próximo tema! Acompanhe as redes sociais do
IFSC, Câmpus Chapecó!

PARTICIPE DA PESQUISA SOBRE AS ATIVIDADES NÃO
PRESENCIAIS
Este formulário foi elaborado pelo Departamento de Assuntos Estudantis (DAE) e tem como objetivo
obter dados sobre as atividades não presenciais (ANPs). A partir dos resultados obtidos
pretendemos subsidiar, por meio das informações coletadas, a qualificação das ANPs, buscando
melhores estratégias para o retorno das atividades. Desde já agradecemos a sua participação!
Atenciosamente, Equipe DAE.
https://forms.gle/gzShbBzqstPBNHGW8
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SE PUDER FIQUE EM CASA!
Chapecó, 18/05/2020 – Segue a Campanha
Nacional de Vacinação contra a Influenza. Ao
todo, Chapecó recebeu 61.060 doses da vacina e já
aplicou 44.318. A vacina é realizada nos 26 Centros de
Saúda da Família dos bairros. Na semana de 18/05 à
06/06, podem buscar a vacinação as pessoas com 55 a
59 anos e os professores da rede pública e privada.
Além desses públicos, todos os que já estiveram
anteriormente inclusos na Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza em 2020, podem
continuar procurando o atendimento. Entre eles, os
idosos, profissionais de saúde, os profissionais das
forças de segurança e salvamento, portadores de
doenças crônicas não transmissíveis e outras condições
clinicas especiais, funcionários do Sistema Prisional,
adolescentes e jovens sob medida socioeducativa,
população privados de liberdade, caminhoneiros,
profissionais do transporte público (motoristas e
cobradores), trabalhadores portuários, crianças de 06
meses a menores de 06 anos, gestantes, puérperas e
pessoas com deficiência.
https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/2926/seguecampanha-de-vacina-da-influenza-em-chapeco

ACOMPANHE NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES 1
Dicas de estudo – Oportunidades - Explique seu projeto de pesquisa ou de extensão Representação estudantil – Novidades sobre a alimentação escolar em tempos de pandemia –
Mostre seu talento – Sou imigrante – Sou ex-aluno

1

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

