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Este
informativo
semanal é uma
iniciativa
do
Departamento de
Assuntos
Estudantis
(DAE)
do IFSC, Câmpus
Chapecó.
Se você é aluno,
servidor TAE ou
docente e tem
alguma sugestão
para pauta, entre em contato conosco!
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CONHECENDO A SERVIDORA
Nome: Danieli Arsego Oro
Cidade de Nascimento: C
 hapecó - SC
Tempo de trabalho no IFSC: 07 anos
Função: Assessora de Direção
Formação: Mestranda em Ciências Ambientais e Graduação em
Gestão Ambiental
Experiência profissional:
Aurora Alimentos - aux. administrativo, Braz Motos - aux.
administrativo, Sul Ambiental - Gestora Ambiental.

O que gosta de
vagas/passatempo:

fazer

nas

horas

Com uma filha prestes a completar 04
anos, os meus maiores passatempo são com
ela,
passeamos no parque, vamos fazer
piquenique e realizamos as atividades da aula.
No atual momento, vejo meu mestrado como
um passatempo, não em seu sentido literal,
mas com uma filha pequena, e com todas as
atividades no IFSC,o mestrado, veio como uma
saída de estudar mais a fundo assuntos da
minha graduação. Acabei me apaixonando pela
área ambiental, área que nunca havia
pensando em atuar, mas hoje me sinto
realizada.

Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Cowpiracy e O menino que descobriu o
vento,
Esporte: Gosto muito de assistir o Vôlei
Feminino, mas não pratico nenhum esporte.
Livro: O retorno de Gaia, Cabana, Qual a tua
obra?, Pureza e perigo, Primavera silenciosa.
Série: Grey`s Anatomy e Billions,
Comentário ou frase: O que eu faço, é uma
gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o
oceano será menor.” M. T. de Caucutá

OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS

Balcão Municipal de Empregos
https://www.chapeco.sc.gov.br/balcaodeempregos/ |https://centralcieesc.org.br/atendimento/quadrovagas/pesquisar
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 NTREGA DE COMPUTADORES RECEBIDOS POR DOAÇÃO AOS
E
ESTUDANTES DO IFSC CÂMPUS CHAPECÓ EM TEMPOS DE PANDEMIA
Esta semana realizamos a
entrega de computadores
doados
por
empresas/pessoas
físicas
para os estudantes do IFSC,
Câmpus
Chapecó.
Os
primeiros estudantes que
foram
contemplados
compareceram no Câmpus
com todas as medidas de
segurança e higiene sanitária
necessárias. O DAE e os
Coordenadores de Curso
estão organizando a ordem de prioridade de entrega.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a Equipe
de Tecnologia de Informação do Câmpus: Eliandro, Saulo e
Douglas, bem como os servidores do DAE Nilmar e Renato pelo
empenho no recebimento, higienização e manutenção das
máquinas antes da entrega aos estudantes contemplados.

Os estudantes do IFSC, Câmpus Chapecó agradecem o empenho de todos!
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P
 OR ONDE ANDAS?
NOME: R
 ENATO MELLO KONFLANZ

Curso que realizou no IFSC/Ano de conclusão: Ensino
Médio Integrado em Informática, início no começo de 2012 e
conclusão no final de 2015.
O que está fazendo no momento? Atualmente trabalho
como desenvolvedor Web e Mobile em uma empresa incubada
na Unochapecó, além de ter alguns projetos por fora, como

freelances e um aplicativo próprio.
Como o Curso que realizou no IFSC auxiliou em suas escolhas profissionais? O IFSC foi
minha primeira grande porta para a programação. Definitivamente foi uma das maiores razões
que me direcionaram para a área de TI, que é o meu foco atualmente. Mas mais do que apenas
nessa área, percebo que o IFSC me ajudou a entrar com mais experiência no ensino superior em
razão das várias atividades que nos eram passadas e a qualidade em geral do ensino.
Quais seus planos para o futuro? O objetivo de longo prazo é usar conhecimentos na área de
tecnologia para empreender, desenvolvendo soluções que possam ajudar negócios a se
desenvolverem de maneira mais eficiente e inteligente.
Deixe uma mensagem para os estudantes do IFSC. Aproveitem esse período de estudos
para se esforçarem e focarem em desenvolvimento próprio. O IFSC é uma oportunidade enorme
para descobertas de coisas novas e tem um diferencial que se acha em poucos lugares: os
professores se importam com seu crescimento. O mundo precisa de pessoas que estão dispostas
a resolver problemas, e o meio acadêmico proporcionado pelo IFSC é um ótimo lugar para
desenvolver essas habilidades.
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D
 ICAS DE ESTUDO: ORGANIZAÇÃO DA ROTINA DE ESTUDOS
Nome do(a) professor (a): Aline Maria Cenci
Curso(s) em que atua: Curso Técnico em Segurança do Trabalho,
Curso Técnico em Eletroeletrônica, Curso Técnico em Mecânica,
Engenharia de Controle e Automação.
Que tal experimentar a organização?
Independe das matérias ou curso que você esteja cursando, existe um
detalhe que é fundamental, a organização. Quando não nos organizamos
não sabemos o que e o quanto temos para fazer e nem o tempo que
dispomos, o que gera pressa, ansiedade e muitas vezes o atraso na
entrega de trabalhos. Ter uma forma de organização permite planejamento, permite que
saibamos quanto tempo necessitamos para estudar, qual atividade vai precisar de mais tempo e
qual trabalho é mais urgente (está mais próximo do prazo de entrega ou vai demandar mais
tempo para ser realizado) e também possibilita que estejamos mais tranquilos para outras
atividades, inclusive as de lazer com a família.
Vamos para as dicas:
1 – Faça uma lista em uma agenda, em um caderno ou em uma folha das matérias que você
cursa.
2 – Anote o dia de cada matéria e qual o horário de estudo que irá dispor para ela.
3 – Anote cada semana o assunto da aula, se tem trabalho/tarefas e o prazo de entrega.
Deixo abaixo uma sugestão para fazer esta organização/ anotação.
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D
 ICAS D
 A BIBLIOTECA

V
 ARIEDADES

O Informativo do DAE inaugura nesta edição um espaço de "Variedades". Por aqui vocês
irão encontrar dicas culturais e de entretenimento. Para inaugurar nosso espaço vamos começar
falando sobre visita a museus.
Cada vez mais se popularizam as v
 isitas virtuais a museus em todo mundo. Se em
tempos “normais” esse programa já era interessante, nos permitindo conhecer espaços e obras
que não teríamos possibilidade sem ir pessoalmente, com o Isolamento Social estes passeios se
tornam muito mais convidativos.
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Estamos sugerindo duas exposições para nos ajudar a entender e refletir o momento que
estamos vivendo. O M
 useu de História da Medicina do Rio Grande do Sul - MUHM/RS está
promovendo duas exposições virtuais que trazem informações muito relevantes ao contexto atual
e são de fácil acesso:
Gripe
Espanhola:
A
Marcha
https://muhmrs.wixsite.com/gripeespanhola .

da

Epidemia

D
 isponível

em:

Desafios da Medicina: Disponível em: https://muhmrs.wixsite.com/desafiosmedicina
Também deixamos a dica imperdível do site “Melhores Destinos” que listou 30 museus
virtuais em diversos países, incluindo os famosos: Louvre em Paris, o MET em NY, British Museum
em Londres, A Casa de Anne Frank em Amsterdã, La Casa Azul – Museu Frida Kahlo na Cidade do
México, e os brasileiríssimos MASP, Pinacoteca, Museu do Amanhã e Instituto Inhotim. Disponível
em: https://www.melhoresdestinos.com.br/museus-virtuais.html . O convite para viajar o Brasil e
o Mundo através de alguns cliques está feito, esperamos que aproveitem para explorar cada
cantinho destes museus incríveis!

COVID-19

"CUIDANDO DA GENTE COM O

IFSC, CÂMPUS CHAPECÓ”.

SE

PUDER FIQUE EM CASA!

A entrega das máscaras do projeto "Cuidando da gente com o IFSC, CÂMPUS CHAPECÓ”
iniciou nesta semana, foram entregues 120 máscaras no Bairro Seminário. Detalhes no site:
https://bit.ly/IFSCMáscaras2406 Fonte: Jornalismo do IFSC, Câmpus Chapecó
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C
 ONVITES PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA
Atividades de Yoga

Acolhimento Psicológico

Segundas e quartas-feiras, às 10:00
Local: Google Meet - link:
https://meet.google.com/eou-xosb-ock
Organização:
Bringhenti

Psicóloga

Marta

Elisa

Vote no Instagram @ifscchapeco
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P
 ARTICIPE DO INFORMATIVO DO DAE

Aqui no Informativo nós temos reforçado muito a ideia de que, em tempos de Pandemia e Isolamento
Social, a arte tem sido uma grande aliada para manter nossas cabeças mais saudáveis. Ela tem nos
ajudado a extravasar os mais confusos sentimentos e aliviar a tensão deste momento tão difícil. Mas, além
de “consumirmos” arte alheia temos certeza que muitos de vocês produzem arte! Nada mais justo do que
criarmos um cantinho de exposição das artes desenvolvidas por alunos e servidores do campus aqui no
Informativo. Por isso, estamos fazendo este chamado para que vocês nos enviem suas produções, e está
valendo de todos os tipos: fotografia, desenho, poema, pintura, escultura, vídeo de música e tudo que a
mente de vocês permitir. Estamos aguardando em nossos canais de comunicação (e-mail e WhatsApp).

Você quer participar do Informativo DAE e ter sua pauta publicada em nossas edições? Nos envie
sugestões pelo telefone celular/ W
 hatsApp (49) 988896162 ou pelo e-mail: d
 ae.chapeco@ifsc.edu.br.
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