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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.

CAMPANHAS DO DAE EM ANDAMENTO
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DICAS DA BIBLIOTECA

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
O que é? Um serviço da Educação Especial que tem por objetivo identificar, elaborar, e organizar
recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos
alunos público, considerando suas especificidades.
Qual é o público atendido? Alunos com Deficiência (física, intelectual, visual e auditiva), com
Transtorno do Espectro Autista e com Altas Habilidades e/ou Superlotação que estejam encontrando
barreiras de acesso e participação.
Onde fica? IFSC, Câmpus Chapecó - Sala BO7
Quem realiza? A Professora de Educação Especial, Cleide Silva do Nascimento, que atende
também os demais Câmpus do Oeste (Xanxerê, São Carlos, São Lourenço e São Miguel do Oeste).
O que é realizado no AEE? Ensino do Braille, orientação e mobilidade para alunos com deficiência
visual; Adaptação, transcrição de Materiais para o Braille; Ensino de Língua Portuguesa, com
segunda Língua, para alunos surdos; Construção e ensino do uso de Tecnologias Assistivas; Estímulo
ao desenvolvimento de habilidades voltadas à linguagem, atenção, percepção, memória,
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organização, raciocínio lógico, elaboração conceitual, psicomotricidade, socialização, controle
emocional, mobilidade, entre outros. Assessoria aos professores em relação à flexibilização
curricular, desenvolvimento de aulas inclusivas e elaboração de material didático acessível.
Construção de materiais concretos para alunos com deficiência visual. Atualmente, no Câmpus
Chapecó, são atendidos três alunos, distribuídos e dois cursos, um com Deficiência Intelectual, um
com Deficiência Visual e um com Transtorno do Espectro Autista.

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS DE VIDA
Nome: Clademir do Nascimento
Curso: Técnico em Segurança do Trabalho/ Módulo 1
Nos conte um pouco de sua história de vida e como tornou-se uma
pessoa com deficiência: Em 2004, em uma manhã de domingo, reunido
com familiares sofri um acidente de carro e tive um trauma grave em um
olho, um tempo depois houveram complicações que afetaram os dois olhos,
minha visão foi diminuindo com o passar do tempo e, hoje apresento baixa
visão.
Como foi retornar ao ambiente escolar? Eu havia tentado voltar aos
estudos em 2009, realizei matrícula em uma escola em Chapecó, pouco
tempo depois desisti. Por um acaso, um dia no terminal de ônibus recebi
uma propaganda de vestibular e fiz o teste, acertei várias questões, mas
não tinha o Ensino Médio completo, então fui incentivado a realizar a EJA. Um tempo depois, em
2019 encontrei no IFSC a possibilidade de realizar o Curso Técnico em Segurança do Trabalho
(TST).
Quais as dificuldades encontradas? No começo fiquei assustado com o ambiente, nunca havia
passado por um lugar de ensino assim, tive que me adaptar, contar os passos, decorar os lugares,
as pessoas, as falas dos professores e, na aula de computação era meu sofrimento, pois não tinha
prática e conhecimento. A instituição me auxiliou com vários suportes, como por exemplo, um
computador adaptado, espaço para conversar com o psicólogo e os professores entenderam meu
problema e não pouparam os esforços para me ajudar. Hoje eu estou bem, fazendo todos os
trabalhos de aula e acompanhando todas as matérias. O computador agora é meu melhor amigo,
aprendi a lidar com tudo, espero que ao término do meu curso possa exercer essa profissão que foi
tão esperada por mim, mesmo enxergando vultos não vou desistir de meu sonho. Curso TST
obrigado a todos!
O que você espera do futuro? Eu sempre trabalhei com vendas de planos de internet, mas no
momento estava passando por uma grande dificuldade, tenho uma filha que mora comigo e minha
mãe me dá uma grande ajuda. Gostaria de agradecer o Prof. Mauro Ceretta que me ajudou a
conseguir um emprego fixo que mudará minha vida, com horário flexível para continuar meus
estudos. DEUS ABENÇÕE A TODOS QUE ME AJUDARAM!
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DICAS DE ESTUDO 1
Nome do professora: Emy Francielli Lunardi
Curso(s) em que atua: Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio, Técnico em Eletromecânica na modalidade EJA, Especialização em
Teorias e Metodologias da Educação Básica e Profissional.
Nome(s) da(s) disciplina(s): História 1 a 4, História 1 e 2, Legislação
do Ensino, Currículo e interdisciplinaridade, Diversidade e Inclusão.
Dicas de estudo/ conteúdos importantes: Alguns assuntos
ganharam relevância em virtude do momento em que estamos vivendo e
para compreendê-lo melhor, sempre é bom olhar para o passado e
aprender com ele. Com relação à pandemia, podemos buscar informações
sobre o período da Peste Bubônica no final da Idade Média, as epidemias
de varíola e febre amarela que afetavam a capital do Brasil no começo do século XX e que foram
combatidas por Osvaldo Cruz e também a grande epidemia de gripe espanhola, de cem anos atrás.
Quanto ao momento político, sempre é bom entender os conceitos e os movimentos históricos do
nazismo, do fascismo e do stalinismo e como as democracias puderam ser substituídas por esses
modelos totalitários. Por sua vez, quanto à economia, é importante entender as crises que já
afetaram o sistema capitalista e as soluções que foram encontradas para elas: a crise do final do
século XIX que resultou no Imperialismo, a de 1929 que levou ao Welfare State, a do petróleo que
trouxe soluções neoliberais e a de 2008 que buscou as medidas de austeridade econômica. A partir
delas podemos pensar qual será a saída para a crise atual, tanto econômica quanto política. Mas
para isso é importante buscar fontes confiáveis. Seguem algumas sugestões.
Sugestões de livros/artigos/sites/vídeos/filmes/podcasts:
Bons canais de história no Youtube: Leitura ObrigaHistória, História Online, Canal
Conhecimentos da Humanidade, Casa do Saber, Buenas ideias, TV Historiante, Canal História e tu.
Alguns podcasts para ouvir no caminho: História no cast, Café história mini podcast,
Historiante, História FM, Por dentro da África, Anpuh – Brasil, Na trilha da História.
Quanto a livros, é difícil indicar apenas alguns, vocês sabem que eu adoro ler. Mas vou
indicar dois livros teóricos: “Como funciona o fascismo” de Jason Stanley e “Como as democracias
morrem” de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. E quanto à ficção, qualquer distopia nos revela muito
do nosso próprio tempo, desde que lida com atenção, então, escolha a que mais atrai você: “Vox”,
“O conto da Aia”, “Admirável Mundo Novo”, “Revolução dos bichos”, “1984”, “Laranja Mecânica”, e
as sagas de “Divergente”, “Maze Runner” e “Jogos vorazes”.
Para acabar, nessa quarentena têm sido produzida várias lives literárias falando sobre autores e
livros, é só escolher seu gênero preferido e mergulhar.
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DICAS DE ESTUDO 2
Nomes dos professores: Mauricio Marczal (esquerda) e
Saimon Vendrame (direita).
Curso de atuação: Mecânica, Eletromecânica e Engenharia
de Controle e Automação
Nome(s) da(s) disciplina(s): Soldagem, Manutenção
Industrial e Projetos Integradores.
Dicas de estudo/ conteúdos importantes:
Soldagem: No universo da mecânica, uma boa solda é o
resultado de conhecimento técnico e muita prática. Não sendo possível praticar neste momento,
torna-se importante conhecer mais sobre a teoria do assunto. Assim, em tempos de distanciamento
social, que tal aprender um pouco mais sobre os conceitos básicos da soldagem como os tipos de
eletrodos? A dica de hoje é uma indicação dos vídeos do canal BrazilWelds pertencente ao
profissional Messias Carvalho, que trata do tema de forma direta e objetiva, usando uma linguagem
de fácil entendimento. No vídeo comenta-se sobre as particularidades dos eletrodos revestidos, sua
composição química, tipo da técnica empregada, classificação, aplicações, etc. Conhecendo melhor
o tema, a prática adiante vai ficar mais fácil não é mesmo? Bons estudos.
Sugestões de vídeos:
Eletrodo Revestido – Parte 1 (Canal BrazilWelds):
https://encurtador.com.br/qHP49
Manutenção Industrial: A manutenção é uma das atividades mais importantes no meio industrial.
O impacto da manutenção se dá em dois pontos, o primeiro é na redução de despesas, o outro é a
alavancagem da produção. Quando se realiza uma manutenção preventiva correta, evitam-se
quebras nos equipamentos e possíveis acidentes, e como resultado redução de despesas. Garantir
que os equipamentos estejam funcionando, faz com que as indústrias possam confiar que a sua
linha de produção não irá parar, este quesito se chama confiabilidade. Somente com bons
indicadores de confiabilidade é possível alavancar a produtividade. A dica de hoje são os artigos e
boletins técnicos postados no site da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos
(Abraman). Neste site é possível ver alguns trabalhos premiados em congressos que mostram as
melhores práticas de manutenção em diversos setores industriais.
Sugestão de Site: Abraman – Artigos: https://abramansig.com.br/page/artigos

TUTORIAL DE ACESSO AO GOOGLE
MEET
Fique atento ao tutorial de acesso ao Google Meet pelo celular
elaborado pelo Prof. Mateus M. Simionato!

https://youtu.be/aIizV6K_Xgo
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EXPLIQUE SUA PESQUISA
Nome do Aluno/Curso: Ariadne Rodrigues Vasconcelos/ Engenharia de
Controle e Automação.
Orientador: Prof. Dr. Fabio Machado da Silva
Título: Coleta, quantificação e reciclagem de resíduos de alumínio descartados
no IFSC, Câmpus Chapecó.
Objetivo: Contribuir para que a coleta seletiva e a reciclagem do alumínio
torne-se uma prática sustentável no IFSC-Câmpus Chapecó.
Por que sua pesquisa é importante? No ramo dos metais, um dos mais
importantes e mais reciclados é o alumínio, sendo um metal de alto potencial
de reciclagem já que não perde suas propriedades ao ser refundido. Sua
reciclagem é de grande importância econômica e ambiental, visto que, no viés
econômico demanda apenas 5% do total da energia necessária para a produção do alumínio
comparando-se com o processo clássico de produção a partir do minério natural bauxita,
proporcionando também a diminuição da extração do minério, sendo que, para cada tonelada de
alumínio reciclado, 5 toneladas do minério bruto são poupadas. Além disso, a reciclagem também
poupa o meio ambiente de toneladas de resíduos tóxicos que são gerados a partir da produção do
alumínio primário. A quantificação dos resíduos de alumínio descartados no câmpus será importante
para, ao final do projeto, termos uma noção dos valores da energia economizada e da massa de
bauxita preservada no meio ambiente. Vale destacar!!!! Entre as etapas do projeto, inicialmente
propõe-se a realização da coleta dos resíduos de alumínio através da instalação de residuários espek
cíficos para descarte dos materiais em pontos estratégicos do câmpus, como na cantina e nas salas
de aula. Já a quantificação do alumínio descartado será realizada através da prensagem e pesagem
do material coletado semanalmente sendo, após essa etapa, encaminhados para reciclagem.
Como está a sua pesquisa durante o período de isolamento social? Conforme as portarias
da reitoria N° 1178, de 16 de março de 2020 e Nº 1505 de 29 de abril de 2020, os cronogramas
dos projetos de pesquisa estão suspensos durante o mesmo período da suspensão das aulas
presenciais.

POR ONDE ANDAS?
Nome: Leandro Lemes de JesusCurso que realizou no IFSC/Ano
de conclusão: Técnico em Eletromecânica/2018.
O que está fazendo no momento? Atuo na área trabalhando na
empresa EDM Refrigeração.
Como o Curso que realizou no IFSC auxiliou em suas escolhas
profissionais? Eu procurei o curso porque já trabalhava na área e
queria me qualificar profissionalmente. Hoje com o certificado em mãos
me senti mais seguro e confiável em mim mesmo. Tomo as minhas
próprias decisões na minha área por conta do meu conhecimento
aprendido no curso.
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Quais seus planos para o futuro? Eu penso que não posso parar no tempo, pois o mercado está
sempre inovando e exigindo cada vez mais qualificação. Por isso, futuramente, pretendo voltar para
o IFSC e fazer outro curso para agregar mais conhecimento e me manter atuando no mercado de
trabalho com a qualificação que ele exige.
Deixe uma mensagem para os estudantes do IFSC. Gente, eu sei que não parece, mas haverá
momentos durante o curso que as dificuldades serão muitas, eu mesmo senti: sair do conforto da
sua própria casa e deixar a sua família para ir para IFSC no tempo chuvoso, enfrentar aquelas noites
frias de invernos rigoroso, fazer trabalhos em casa, entre outras dificuldades. Vocês precisam ser
fortes e persistente nos seus objetivos para chegar até o fim, porque é muito gratificante, não só
por conta do grande do conhecimento que você adquire, mas ver todas as pessoas que você ama
te aplaudirem por ter conseguido alcançar o seu objetivo, a sua vitória ao se formar é muito
emocionante. Não tem dinheiro que pague isso. Por conta disso, peço a todos que não desistam,
sejam persistente e não faltem a solenidade de formatura é um momento único. Ter o certificado
de conclusão do curso é a chave para abrir muitas portas que estavam fechadas.

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!!!

https://www.chapeco.sc.gov.br/documentos/54/documentoCategoria

ACOMPANHE NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES 1
Informativo especial sobre a Alimentação Escolar em tempos de pandemia.

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

