3 de julho

Nº 09/2020

SEMANÁRIO

INFORMATIVO DAE
Departamento de Assuntos Estudantis
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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
Jevouski (Coord. de Estágios/ Assistente de Alunos),
Renato Frederico Correia Torres Pereira (Alimentação
Escolar) e Vosnei da Silva (Assistente Social).
Ilustração: Giovana Tartas aluna do EMI
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CAMPANHAS DO DAE EM ANDAMENTO

CONVITES PARA A COMUNIDADE ACADEMICA

YOGA

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

1

º

FESTIVAL DORÉMISFC

Visualize e curta os vídeos dos participantes!
Local: IGTV no Instagram @doremifsc
Organização: Banda DoRéMIFSC
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CONHECENDO O SERVIDOR

Nome: Eliandro Luiz Minski
Cidade de Nascimento: Maravilha- SC
Tempo de trabalho no IFSC: 13 anos
Função: Técnico em TI
Formação: Mestrado Profissional em Ciência da
Computação (UFPE); Especialização em Educação
Inclusiva (UNC); Graduação em Gestão de TI
(UNISUL).
Experiência profissional: Antes de ingressar no
IFSC trabalhei com suporte técnico em informática,
por 09 anos, na iniciativa privada. No IFSC tive a
oportunidade de estar a frente da Coordenação de
Relações Externas; Coordenação de Extensão;
Coordenação Adjunta do Pronatec e Coordenador
de TI.

O que gosta de fazer nas horas vagas/ passatempo: Procuro realizar atividades com
a minha filha (9 anos) como andar de bicicleta, jogar vídeo game e até se aventurar
na cozinha.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Prefiro filmes baseados em fatos reais, como: A Noite de 12 Anos; 127 Horas;
O Menino Que Descobriu o Vento; LION Uma Jornada para Casa.
Esporte: Pratico Futebol e assisto Futebol Americano;
Livro: Atualmente estou lendo os livros: "1808", "1922" e "1989" de Laurentino Gomes.
Série: GOT; Ozark; Peaky Blinders; Narcos; Breaking Bad.
Programa de TV: Assisto noticiários e Resenhas Esportivas e acompanho minha filha
nos programas dela (Master Chef; Clínica Animal).
Comentário ou frase: "Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome,
de miséria. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou o
apelo de um irmão". (MARIO QUINTANA)
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DICA DE LEITURA DA PROFESSORA ROBERTA PASQUALI

Título: O Coração é um Caçador Solitário
Título original: The heart is a lonely hunter
Tradução: Sonia Moreira
Lançamento: 24/10/2007
Selo: Companhia das Letras
O Coração é um Caçador Solitário, da escritora norte-americana
Carson McCullers foi publicado em 1940 quando ela tinha apenas
23 anos. Ao dar voz aos rejeitados, esquecidos e oprimidos o livro
logo chegou ao topo das listas de best-sellers. O Coração é um
Caçador Solitário foi eleito pela revista Time um dos melhores
romances em língua inglesa dos últimos oitenta anos. O livro
trata de muitas solidões e, em tempos de isolamento social, onde
as nossas solidões individuais e coletivas se afloram, ele pode ser uma companhia e, nossa
própria solidão, pode ajudar a entender melhor alguns dramas psicológicos dos personagens do
livro.
A história se passa entre os anos de 1938 e 1939 em uma cidadezinha do sul dos Estados
Unidos, região marcada por questões sociais muito complexas e que sofre com os efeitos da
Grande Depressão. O personagem protagonista é John Singer, um homem surdo não oralizado,
triste, solitário e que, por sua serenidade enigmática, é visto certa santidade pela comunidade.
Singer mora com seu melhor amigo, o grego Antonapoulos, também surdo não oralizado que,
em algum momento desenvolve certo desequilíbrio emocional e é internado em uma clínica
psiquiatra. A partida de Antonapoulos obriga Singer a recolher-se em solidão e a observar os
silêncios que o cerca. A chegada à cidade de Jake Blount, um instável forasteiro apaixonado
pelos ideais marxistas muda sua vida e o coloca em contato com os outros personagens
principais: Biff Brannon, dono de restaurante que nunca fecha, é solitário e calado. Biff observa
atentamente o seu entorno e faz profundas reflexões sobre os acontecimentos da cidade; a pré
adolescente Mick, filha do dono da casa em que Singer aluga o quarto é uma jovem solitária que
possui o que chama de “mundo de dentro” e “mundo de fora” e que foi forçada a passar
abruptamente da infância à idade adulta e, Benedict Copeland, um médico vegetariano, negro
que atende sua comunidade de graça e tenta conscientizá-los a respeito da importância de se
levantar contra a desigualdade racial, a carência material, o flagelo da solidão e da
incomunicabilidade. Jake Blount, Biff Brannon, Mick e Benedict Copeland se relacionam com
Singer, que passa a ser uma espécie de ouvidos, mesmo não ouvindo elas já que ele consegue
apenas ler os lábios das pessoas. Os personagens do livro são personagens marginais, com
muitos problemas e Jonh Singer é procurado por eles como uma válvula de escape para a
solidão, um Deus que está ali para ouvir as suas súplicas. O livro discute questões como o
racismo, militância, niilismo, alcoolismo, fé, descrença, sexualidade, divindade na perspectiva
desatar a falar sobre vidas solitárias, suas angústias e seus sonhos.
É uma leitura cativante e emocional que vale a pena conferir.

3 de julho

Nº 09/2020

POR ONDE ANDAS?

Nome: Paloma Guth
Curso: Técnico em Informática/Módulo V
Durante muito tempo a Paloma e seus familiares
pesquisaram sobre a possibilidade de realização de
intercâmbios no exterior e no ano passado focaram os
estudos para mais informações sobre o United World
Colleges (UWC). A Paloma nos contou como foi essa
preparação e também sobre as suas perspectivas futuras ao
ir para UWC Maastricht, em Maastricht na Holanda:
Eu conheci a UWC (United World College) através de
pesquisas referentes a instituições que oferecessem
oportunidades de intercâmbio. Contudo, a UWC não é uma
instituição, mas sim um movimento que acredita que a
educação é uma força para unir pessoas, nações e culturas
pela paz e um futuro sustentável. Até ser aceita por um dos 18
colégios localizados em 4 continentes, passei por 4 etapas

Na primeira etapa é necessário fazer um application, que consiste em responder perguntas
pessoais; depois disso você fiz uma prova objetiva, que em 2019, foi online. Os applications
somente são revisados caso o candidato alcance a nota de corte na prova. Felizmente alcancei
essa nota de corte e fui selecionada para a entrevista, essa que consiste também em perguntas
pessoais, mudando para cada candidato. Passei pela entrevista e fui selecionada para a última
etapa, o convívio. Essa última etapa é realizada em São Paulo durante um final de semana, sendo
em 2019 realizada em um host. Apenas no ano seguinte, em 2020 no meu caso, que todos recebem
o resultado. Todo o processo foi envolto em grande expectativa e ansiedade, pois até o resultado
final são cerca de 12 meses. Estou muito feliz por ter passado, mas posso dizer que caso não fosse
uma das selecionadas ainda me sentiria realizada, pois cada etapa foi um aprendizado, todas as
pessoas com as quais convivi me trouxeram novas experiências e me mostraram seus diferentes
pontos de vista. Cada etapa me fez mudar um pouco e pretendo perpetuar tudo que aprendi.
Sobre o futuro acredito ainda ser muito cedo para decidir, mas pretendo continuar meus estudos
no exterior. Sempre quis ser pesquisadora ou professora de ensino superior, mas infelizmente o
governo brasileiro não investe em educação, muito menos em ciência e isso me impossibilita de
seguir meus sonhos no Brasil. Aos futuros candidatos, saibam que não existe um perfil definido
para quem é selecionado e quem não. Todos possuem as mesmas oportunidades em cada etapa.
Aos professores, gostaria muito de agradecer a todos os que apoiam e incentivam seus alunos e,
apesar do descaso com a educação, continuam a dar o melhor de si para que todos tenham
oportunidades. Muito obrigada!
Para mais informações sobre a UWC acesse: https://www.br.uwc.org/
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EXPLIQUE SUA PESQUISA
Nome das(os) estudantes/Curso: Ana Karoline Fossá, Débora Fernandes Orlandi, Manoela Pereira da
Silva (Estudantes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio), Fabiano Dilda
(Estudante do Curso Técnico em Mecânica) e Joana Laís da Rosa (Estudante da Graduação de
Engenharia de Controle e Automação).
Servidores que participam do projeto: Cleder Fontana, Fabiner Fugali, Janilson Loterio, Marcos Virgilio
e Vosnei da Silva.
Título da pesquisa: Sistema de Informações Geográficas (SIG) para o mapeamento do mercado de
produtos orgânicos em Chapecó/SC.
Objetivo: O objetivo geral é mapear o mercado de produtos orgânicos no município de Chapecó/SC,
identificando os pontos de produção e de comércio, bem como as dinâmicas de produção e circulação
que as mesmas estão envolvidas, para a partir disso, desenvolver uma solução tecnológica com
tecnologia SIG para disponibilizar acesso ao mapeamento de mercado realizado previamente, de forma
gratuita a comunidade.
Por que sua pesquisa é importante?
O presente projeto de pesquisa consiste em um estudo da dinâmica de produção e comercialização de
produtos orgânicos em Chapecó/SC. A intenção é de mapear o mercado de produtos orgânicos e
transformar esse mapeamento em uma ferramenta informacional disponível para os cidadãos,
facilitando o contato entre produtores e consumidores. Com isso, consiste em um esforço de
desenvolvimento regional, de comércio justo e de segurança alimentar e nutricional. O mapeamento
identificado será disponibilizado gratuitamente para a comunidade, por intermédio do desenvolvimento
e publicação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG). Sua importância está em ajudar os
produtores criando uma plataforma que contribua na divulgação dos locais de produção e venda além
dos produtos ofertados. Em contrapartida ajuda a população a encontrar um produto de qualidade à
preços acessíveis, visto que a procura desses produtos aumenta a cada dia.
Como está a sua pesquisa ou projeto de extensão durante o período de isolamento social?
Nossas atividades durante a quarentena estão sendo em sua maior parte pesquisas e conversas sobre
nosso projeto, procuramos nos reunir semanalmente via meet para compartilhar as pesquisas e
andamento do mesmo. Buscamos fazer algumas oficinas e também a roda de conversa aberta ao público,
que aconteceu no dia 24/06, na qual mais de 130 pessoas, de diversas partes do país, participaram via
meet. O atual cenário é muito desafiador e entendemos que o conhecimento seja uma espécie de
lanterna que pode nos guiar em meio a tanta escuridão. Por isso, pesquisamos para produzir
conhecimentos.
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Arte enviada por: Giovana Tartas
Aluna do Curso Técnico Integrado
em Informática (EMI) - Módulo 7
Obra sem título em giz pastel
oleoso.
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VARIEDADES

Infelizmente, nesta semana, o espaço

O Memorial Inumeráveis é dedicado à

Variedades vai falar sobre uma dura e
triste realidade que estamos vivendo: as
milhares de mortes em decorrência da

história de cada uma das vítimas do
coronavírus no Brasil. A máxima: "Não é
um número" aparece após a descrição de

COVID-19. No início desta semana, o
Brasil já contabilizava mais de 57.500

uma frase que sintetiza em poucas
palavras quem era aquela vítima. As frases

mortos (de acordo com o consórcio de
veículos de imprensa junto às secretarias
estaduais de Saúde). Diante de um número

são proferida por familiares, amigos ou
conhecidos e vem acompanhadas do
nome, idade e local em que a pessoa vivia.

tão expressivo, como tratar com respeito
as vítimas desta doença sem torná-las
apenas
números
estatísticos?
Foi
pensando nisso que nasceu o projeto
colaborativo: Inumeráveis.

A tentativa de não retirar a humanidade
destas vítimas é louvável, e faz do
Memorial um exercício de empatia e
respeito. Sugerimos acompanhar o belo
trabalho que está sendo desenvolvido. É
possível visitar o memorial Inumeráveis
através do site e mídias sociais:

"Não há quem goste de ser número, gente
merece existir em prosa. Inumeráveis é um
esforço artístico, poético e jornalístico de
contar cada uma dessas histórias. É uma
celebração de cada vida que existiu e que
existe, e de como podemos entrelaçá-las
para construir memória, afeto, respeito e
futuro".

www.inumeraveis.com.br
@inumeraveismemorial
Inumeráveis

LGBTQIA+: VAMOS FALAR SOBRE ISSO?

No dia 28 de junho foi celebrado o Dia
Internacional do Orgulho LGBTQIA+. No
post do #BlogdoIFSC desta semana
entenda: as letras que compõe a sigla
"LGBTQIA+"; como surgiu o Dia
Orgulho
LGBTQIA+;
educação
diversidade e muito mais.
Leia neste link:
https://bit.ly/BlogLGBTQIA
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OPORTUNIDADES
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- PRODUÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL NO IFSC
CÂMPUS CHAPECÓ

O IFSC, Câmpus Chapecó participou da
Chamada EPE COVID-19 do Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC) e foi
contemplado com recursos para produção
de álcool em gel. O material produzido
será entregue à comunidade acadêmica e
também em instituições de saúde do
município de Chapecó. O coordenador do
projeto é o servidor Fagner Canalli e os
professores Ângela Silva e Fabio Machado
da Silva são os colaboradores. Após o
planejamento
do
procedimento
experimental
estar
concluído
mais
voluntários se unirão à equipe para a
produção do álcool em gel. Nas próximas
edições traremos mais informações!
Segundo orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
o álcool em gel (70%) é considerado um
antisséptico que auxilia na prevenção ao
contágio de doenças respiratórias.

Estudos mostram que o álcool em gel na
concentração de 60% a 70% apresenta
eficácia na inibição da síntese de
proteínas por efeitos diretos nos
ribossomos e na RNA polimerase de várias
classes de vírus, como por exemplo, o
ebola e o coronavírus. No contexto
presente, frente a pandemia do novo
coronavírus do tipo Covid-19, tornando-se
um sério problema de saúde global, a
prevenção tem sido uma das saídas para
auxiliar no contorno desta doença. O
Covid-19 pode causar graves infecções do
trato respiratório em humanos e produzir
um colapso no sistema de saúde de vários
países. Dentre as formas de contaminação
entre os humanos, descritas em estudos
na área de saúde, está a persistência do
vírus em superfícies e a propagação das
gotículas de saliva nas mãos. Dados
apresentados pela Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ-RJ) o tempo de incubação
do vírus está relacionado com tempo
entre a infecção do ser humano pelo vírus
e o início dos sintomas da doença,
variando de 1 a 14 dias.

PARTICIPE DO INFORMATIVO

Você quer participar do Informativo DAE e ter sua
pauta publicada em nossas edições?
Nos envie sugestões para:
(49) 988896162
dae.chapeco@ifsc.edu.br

