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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.
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Profa. Ângela Silva
Olá pessoal!! É com imensa alegria que apresentarei algumas das ações
desenvolvidas pelo DAE. Esse departamento é muito dinâmico, pois trata do
contato direto com a comunidade estudantil, ou seja, a razão de ser na nossa
instituição! Mesmo em tempos difíceis, com sérios problemas de saúde
pública, de isolamento social e de atividades remotas, para o DAE é como se
estivéssemos muito próximos, pois conversamos diariamente com os
estudantes, sanamos dúvidas, fazemos contato e estamos organizando as
demandas dos estudantes à distância. Dentre as atividades desenvolvidas
vou destacar as mais importantes: processos de acompanhamento e
pagamento da Assistência Estudantil e auxílio à internet; planejamento e execução do Informativo
do DAE; acolhimento psicológico; acompanhamento e organização para os estágios (Junho);
campanha de arrecadação de equipamentos eletrônicos para estudantes; levantamento de dados
sobre as atividades não presenciais (ANPs) e entrega dos kits lanches/cestas básicas (em breve).
Estamos trabalhando para que os nossos estudantes sintam-se acolhidos e perseverem em seus
cursos com êxito. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colegas que dividem comigo
as rotinas do DAE!!!!
Recado importante! Fique atento as campanhas desenvolvidas pelo DAE! Nas próximas edições
teremos mais informações e detalhamentos sobre a alimentação escolar em tempos de pandemia,
não deixe de entrar em contato conosco!
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Campanhas do DAE em andamento:

ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO
Você sabe o que é o NAE?

NAE (antigo NAPNE) é um núcleo que busca planejar e
implementar ações de acessibilidade para pessoas com deficiência
(a sigla NAE significa Núcleo de Acessibilidade Educacional).
Em diferentes momentos o NAE costuma promover eventos para
conscientizar e educar estudantes e servidores sobre o tema.
Quando um estudante com deficiência precisa de auxílio em para
ter acessibilidade em seu curso ele pode ser assistido pelo
atendimento educacional especializado, que é oferecido pelo
Câmpus.
O grupo constitui o NAE no Câmpus Chapecó costuma se reunir
mensalmente e qualquer servidor sensibilizado com a
acessibilidade pode compor a equipe.

E-mail: nae.chapeco@ifsc.edu.br
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DICAS DA BIBLIOTECA

POETIZE-SE
A volta do movimento
É a falta de abraço
E de um carinho amigo
Que formavam laços
E serviam de abrigo.
É a cura que queremos que logo virá
É a esperança que em nosso corpo voltará
A partir disso é que começamos a pensar:
Como será tudo isso

Departamento de Assuntos Estudantis
(DAE)
Quando o movimento voltar?
Sei, no fundo eu sei
Que o normal será diferente
Que todo afeto será um presente
Porque nesse tempo eu pensei.
Pensei e pensei em tudo,
Refletindo cada parte do mundo
E mesmo pensando muito
Ainda não sei, depois disso tudo,
Qual será nosso rumo.
Mas tudo bem, também
Apenas deixo claro que desejo o bem:
Saúde e vida longa a todos
Pois mesmo que fisicamente separados,
Unidos todos estamos.
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Giovanna Ritter Parisotto
é estudante do módulo 2 do Curso
Técnico em Informática do IFSC,
Câmpus Chapecó. Também é
Diretora de Mulheres da União
Municipal
de
Estudantes
Secundaristas (UMES) e está na
coordenação do Coletivo Feminino
de Mulheres Ada Lovelace do
IFSC, Câmpus Chapecó.

Recado da Equipe DAE: Estudante, seja você também protagonista deste
informativo, participe!!!!

DICAS DE ESTUDO
Nome do professor: Clélio Marcos Ferreira
Cursos em que atuas: Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio, Engenharia de Controle e Automação e Técnico em
Eletromecânica.
Nomes das disciplinas: Algoritmo e lógica de programação
Dicas de estudo/ conteúdos importantes:
A primeira etapa para quem quer aprender a programar, é aprender a
lógica da programação. A lógica de programação é a base para se poder
programar em qualquer linguagem e desta forma, se você deseja aprender C, Java, Javascript, PHP
ou qualquer outra linguagem, é fundamental iniciar pela lógica de programação.
Aprender programação é semelhante ao aprendizado de um novo idioma, onde você deve
inicialmente conhecer os conceitos e ir praticando para ganhar experiência. Fazer anotações,
escrever comentários em códigos, identação (tabulações), utilizar padronização para nomenclatura
de variáveis e tabelas, criar associações para memorizar algum script, são bons hábitos que te
auxiliarão neste desafio e te prepararão para mercado de trabalho.
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Para aprender a programar existem bons livros, mas principalmente muito material de alta qualidade
na internet. Há uma série de sites, fóruns, grupos de discussão e vídeos que demonstram de forma
evolutiva e bem didática os principais conceitos de lógica como as estruturas de decisão, repetição
e modulares, utilizadas na resolução de problemas complexo. É interessante salientar que a maioria
destes materiais e os softwares necessários para os exercícios práticos encontram-se de forma
gratuita na web.
Durante o processo de aprendizado de programação, é comum encontrarmos facilidade em
determinados assuntos, que no geral acabamos por julgar como muito fáceis e sem importância.
No entanto, é essencial não pular etapas, pois a forma como é passado o conhecimento geralmente
é evolutivo, então todo o conhecimento adquirido no início, fará todo sentido no desenvolvimento
dos produtos finais.
Outra dica muito importante é que por mais que você opte por aprender a programar sozinho, é
importante manter contato com outros alunos/programadores, a fim de estar sempre buscando e
compartilhando novos conhecimentos e experiências.
Ser um bom programador exigirá habilidades e conhecimentos que não serão conquistadas do dia
para a noite, portanto, não desanime de seus estudos, somente após muita prática, linhas de
códigos compiladas, você será recompensado.
Sugestão de Sites para aprendizado de linguagens:
 https://www.codecademy.com/
 https://www.alura.com.br/
 https://www.cursoemvideo.com/
Sugestão de Filmes (fontes: https://pt.wikipedia.org/):
 Pirates of Silicon Valley (Brasil: Piratas da Informática /Portugal: Piratas do Vale do Silício)
é um filme feito para a televisão, pela TNT, escrito e dirigido por Martyn Burke. Baseado no
livro Fire in the Valley: The Making of The Personal Computer, de Paul Freiberger e Michael
Swaine, o filme oferece uma versão dramatizada do nascimento da era da informática
doméstica, desde o primeiro PC, através da histórica rivalidade entre a Apple Inc. e seu
Macintosh e a Microsoft, indo desde o Altair 8800 da empresa MITS, passando pelo MS-DOS,
pelo IBM PC e terminando no Microsoft Windows.
 The Imitation Game (bra/prt: O Jogo da Imitação) é um filme britano-estadunidense de
2014, dos gêneros suspense e drama histórico-biográfico, dirigido por Morten Tyldum, com
roteiro de Graham Moore baseado no livro biográfico Alan Turing: The Enigma, de Andrew
Hodges, por sua vez inspirado na vida do criptoanalista britânico Alan Turing.
 Steve Jobs (estilizado como steve jobs) é um filme estado-unidense do género drama
biográfico, baseado na vida de Steve Jobs, o cofundador da Apple, que protagonizou Michael
Fassbender em seu papel.
Sugestão de podcasts(fontes : https://pt.wikipedia.org/):
 O Jovem Nerd é um blog brasileiro de humor e notícias, criado em 2002 por Alexandre
Ottoni de Menezes e Deive Pazos Gerpe, que aborda temas sobre entretenimento, em
especial, cinema, séries de televisão, ficção científica, quadrinhos, role-playing game e
viagens. Foi o vencedor do MTV Video Music Brasil de melhor blog do ano, na edição de
2009. Sua atração mais conhecida é o NerdCast, podcast que já ganhou vários prêmios como
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o The BOBs, na categoria melhor podcast em 2007, e o Prêmio iBest, em 2008, numa eleição
por votos dos usuários. Atualmente conta com mais de 706 episódios que variam dos mais
diversos assuntos, abordando temas da atualidade; cinema, cotidiano, jogos, música, política
internacional, profissão, história, viagens, moda entre outros. Em 2013, Alexandre e Deive
foram apontados pela revista Época entre as cem pessoas mais influentes do Brasil no ano,
e uma das 25 pessoas mais influentes da Internet.

CONHECENDO OS SERVIDORES
Nome: Elsa Maria Rambo
Cidade de Nascimento: Seara - SC
Tempo de trabalho no IFSC: 13 anos
Função: Pedagoga
Formação: Graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão
Escolar e Educação Infantil; Especialização em Teorias e Metodologias da
Educação e Mestrado em Educação.
Experiência profissional: Já atuei como professora de Escola
multisseriada de primeira à quarta série; atuei como recreadora da Educação
Infantil no SESC – Chapecó; atuei como professora da Educação Infantil na
Rede Municipal de Ensino de Chapecó e fui membro integrante do Departamento de Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó. Desde 2007 atuo como pedagoga na
Coordenadoria Pedagógica do Câmpus Chapecó.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo? Gosto de jogar rummikub, um jogo de
lógica que auxilia muito no desenvolvimento de memória e estratégia. Adoro passear no interior
(visitar meus pais) e ter contato com a natureza. Gosto muito de cultivar flores, especialmente as
orquídeas.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Como estrelas na terra; O menino que descobriu o vento; Capitão fantástico, dentre outros.
Esporte: Gosto de fazer caminhadas e de dançar, especialmente fazer zumba.
Livro: Gosto muito de ler obras relacionadas a minha área de atuação: A escola que sempre sonhei
sem pensar que pudesse existir – Rubem Alves; Estórias de quem gosta de ensinar – Rubem Alves;
Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar; Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da
Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido – Paulo Freire.
Série: Método Kominsky
Programa de TV: Gosto dos programas com cunho informativo: Roda Viva – TV Cultura, Globo
Rural e Oeste Rural. Também gosto de programas de entretenimento, como: Altas horas e de
competições de música, como: The Voice Brasil, The Voice Kids, entre outros.
Comentário ou frase: “Andar algum passo, a cada dia, na direção traçada é tão importante como
debater o rumo e questionar se caminhamos nele” (Gandin, 1994, p.103).
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EXPLIQUE SUA PESQUISA
Nome do Aluno/Curso: Vitor Mateus Schmidt/ Engenharia de Controle e
Automação
Orientador: Prof. Alencar Migliavacca
Título: Avaliação econômico-ambiental do reuso da água no IFSC Câmpus
Chapecó - Fase II
Objetivo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo a continuação da
primeira fase do projeto, o qual promoveu a readequação do reuso de água de
chuva que já era coletada nos telhados do Câmpus e armazenada em cisternas.
Por que sua pesquisa é importante? Essa pesquisa é de suma importância
para o Câmpus, pois abrange a parte sustentável pelo reuso da água da chuva
que retira uma carga dos mananciais hídricos da região, pela parte economia,
já comprovada pela primeira fase do projeto que diminui os custos com fatura de água advinda da
distribuidora. Também há as partes de conscientização das pessoas com o uso da água, além do
sistema monitoramento que auxilia na identificação de vazamentos e perdas de água na rede.
Para esclarecer!!!! Na primeira fase foi efetuada essa readequação para o bloco F, que atualmente
já conta com reuso da água da chuva nos sanitários e para a limpeza de pisos. Nessa segunda fase
está sendo feita a readequação para que esse reuso ocorra também nos blocos D e E, os quais
possuem maior circulação de pessoas no Câmpus. Outro objetivo complementar ao reuso da água
é o monitoramento do nível de água das caixas, o qual também foi implementado ao bloco F e será
nesse presente nas caixas que alimentam os blocos D e E.
Como está a sua pesquisa durante o período de isolamento social? A pesquisa está sendo
desenvolvida a distância, com a parte teórica e de planejamento, e também, presencialmente graças
ao auxílio do responsável pela manutenção do Câmpus presente durante todo o projeto.

POR ONDE ANDAS?
Nome: João Vitor Bruniera Labres
Curso que realizou no IFSC/Ano de conclusão: Curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Início em
2012/1 e conclusão em 2015/2.
O que está fazendo no momento? Estudante de Mestrado
Acadêmico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Como o Curso que realizou no IFSC auxiliou em suas
escolhas profissionais? O curso técnico, integrado ao
médio, me mostrou a porta de entrada para a minha vida
acadêmica. Enquanto eu estava no início o curso eu tinha
uma mentalidade de “se faz informática vai ser programador”
e com o passar do tempo, a partir da experiência dos
professores, percebi que a vida na computação lhe dá muitas opções além de ser um programador
em uma empresa. Após me formar no IFSC eu ingressei na Universidade Federal da Fronteira Sul
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(UFFS) no curso de Ciência da Computação. A bagagem adquirida nos quatro anos de curso técnico
me proporcionaram uma certa tranquilidade nas matérias iniciais de programação, as que
normalmente são mais puxadas, assim pude deixar mais tempo livre para matérias de matemática,
por exemplo. Com o tempo fui me aprofundando em Inteligência Artificial (IA) e concluí meu TCC
em 2019/2. Atualmente sou estudante de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Computação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. O foco da minha dissertação
será em Sistemas Multiagentes, resumidamente, IA interagindo com IA dentro de um sistema
computacional.
Quais seus planos para o futuro? A curto/médio prazo terminar o mestrado e começar o
doutorado e a longo prazo conseguir um emprego na área de pesquisa.
Deixe uma mensagem para os estudantes do IFSC: Não sei se foi realmente Albert Einstein
que disse essa frase, mas é importante termos ela em mente: “lembre-se que as pessoas podem
tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. ” Principalmente nessa época de pandemia mundial,
o conhecimento pode ser o diferencial para sairmos da pandemia melhor do que entramos. De
pessoas que acreditam no achismo o mundo já está cheio. E não se culpem por ter um rendimento
menor do que seus colegas ou amigos em qualquer fase de suas vidas, cada pessoa é diferente
uma da outra e cada um tem seu ritmo, aprender a identificá-lo e utilizar isso a seu favor é
fundamental para alcançar as suas metas pessoais.

OPORTUNIDADES
Vagas de trabalho:

www.chapeco.sc.gov.br/balcaodeempregos
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SE PUDER FIQUE EM CASA!
Os casos de Covid-19 em Chapecó têm aumentado a cada dia, portanto toda atenção e cuidado são
importantes!!!

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

