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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
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
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CONHECENDO 0 SERVIDOR

Nome: André Walter
Cidade de Nascimento: Horizontina / RS.
Tempo de trabalho no IFSC: 13 anos e 5 meses.
Função: Técnico Laboratorista - Área Mecânica.
Formação: Pós-graduando em Segurança do
Trabalho,
Especialista
em
Engenharia
de
Produção, Graduado em Tecnologia de Processos
Gerenciais, Técnico em Segurança do Trabalho e
Técnico em Mecânica.

Experiência profissional: Antes de ingressar no IFSC trabalhei no ramo metal
mecânico por aproximadamente 13 anos, na iniciativa privada. Em paralelo as
atividades no IFSC atuava como Instrutor junto ao SENAI aqui de Chapecó (10 anos)
nos cursos de Aprendizagem Industrial, Técnico e Aperfeiçoamento Profissional. No
IFSC tive a oportunidade de estar a frente da Coordenação de Infraestrutura e
Manutenção por 3 anos.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Neste período geralmente gosto
de ficar em casa com minha família.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Faroeste e Ação;
Esporte: Futebol e MMA;
Livro: direcionados a minha formação profissional;
Séries: O Último Dragão e Toy Boy;
Programa de TV: Noticiários;
Comentário ou frase: “O rio atinge seus objetivos, porque aprendeu a contornar
obstáculos” - Lao Tsé.
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Nome do professor (a): Flavio Fernandes.
Curso(s) em que atua: Ensino Técnico de Informática
Integrado ao Ensino Médio e Engenharia de Controle e
Automação.
Nome(s)
da(s)
disciplina(s):
Matemática
Complementar, Cálculo 1 e Geometria Analítica.

VI,

Cálculo

Dicas de estudo: Apropriar-se de novos conhecimentos nas
mais diferentes áreas é um processo que exige dedicação,
esforço e autoconhecimento. Muitas são as teorias de
aprendizagem desenvolvidas por pesquisadores nas últimas
décadas. Algumas das correntes mais conhecidas são apresentadas de forma geral em
Moreira (2015). Uma boa dica de estudo é compreender como ocorre a aprendizagem, para
então traçar estratégias de estudo. Neste breve texto vamos focar na teoria da aprendizagem
significativa criada por Ausubel e compartilhada com seu discípulo Novak (MOREIRA, 2011).
Esta teoria apresenta uma sequência de elementos fundamentais que levam à aprendizagem
significativa: 1. material potencialmente significativo; 2. interação cognitiva; 3. estrutura
cognitiva pré-existente (conhecimentos prévios relevantes) e 4. pré-disposição para aprender.
O material potencialmente significativo pode ser um conteúdo novo que tenha alguma
relevância para o estudante. Ao ser apresentado ele deve ocasionar uma interação com
conhecimentos prévios existentes (subsuçores), ocasionando um produto que passa a ser um
novo conhecimento ou novos conhecimentos prévios a serem utilizados para novas
aprendizagens. Em todo este processo é importante que exista uma pré-disposição do aluno
para o aprendizado, ou seja, deve haver alguma motivação para impulsionar este processo.
Com base nesta teoria é possível fazer algumas sugestões: 1. Ao deparar-se com um novo
conteúdo de Matemática procure identificar quais são os pré-requisitos básicos subentendidos
ou explícitos na nova aprendizagem; 2. Procure verificar se você tem estes conhecimentos
“básicos” solidificados e caso não os tenha, procure suprir as carências existentes; 3. Associe
os conhecimentos prévios ao novo conhecimento apresentado, buscando significado lógico e
motivos que instigam o desejo de ampliar seu aprendizado; 4. Dê um novo significado aos seus
conhecimentos prévios associando novos elementos a partir do novo aprendizado.
A teoria da aprendizagem significativa considera natural a existência do esquecimento após
decorrido um dado espaço de tempo da aprendizagem. Porém, as conexões estabelecidas
pela aprendizagem significativa deixarão na memória “resíduos” (novos subsuçores), que
favorecerão a reaprendizagem sempre que necessário até uma futura e desejada retenção.
Não existe fórmula mágica, porém, ao final de um estudo bem elaborado vocês devem chegar
a uma conclusão que por vezes escuto dos meus alunos: “É professor, faz sentido”!
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Sugestões de livros/artigos/sites/vídeos/filmes/podcasts:
MOREIRA, Antônio Marco. Teorias de aprendizagem. 2. Ed. Ampl. São Paulo: E.P.U, 2015.
MOREIRA, Antônio Marco. Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares.
São Paulo: Livraria da Física, 2011.
MOREIRA, Antônio Marco. Aprendizagem significativa: da visão clássica à visão crítica.
Disponível em: <http://moreira.if.ufrgs.br/visaoclasicavisaocritica.pdf > Acesso em
03/08/2020.

CURSO DE PORTUGUÊS PARA IMIGRANTES

Nome da aluno: Fredenel Joseph.
Curso: Técnico em Mecânica.
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. Ele criou 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!!!!

Recado para a comunidade de imigrantes:

“Mwen ta renmen fè yon envitasyon a nou tout etranje prensilman Ayisyen kap
Etidye nan IFSC. Pou patisipe avèk mwen nan kou pòtigè, an kreyòl mwen ap fè pou
ede popilasyon ayisyen k ap viv nan Brezil. Atravè chanèl YouTube mwen an deja
mesi Pou konpreyansyon nou”.
“Eu gostaria fazer um convite a todos os
estrangeiros do IFSC, principalmente os
Haitianos para que participem comigo
no
Curso Português em crioulo, que estou
fazendo para ajudar a população Haitianos
que estão vivendo no Brasil”.

https://www.youtube.com/watch?
v=2tKuHMxeFK4&feature=youtu.be
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RELATOS DO ISOLAMENTO

A Professora Saionara Greggio está realizando um trabalho de produção textual nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura com os estudantes do Curso Técnico em
Informática. Nesta edição, e nas próximas, mostraremos relatos do isolamento de
alguns estudantes. Hoje, o relato é da aluna Julya Brustolin, confiram:
O início do isolamento social foi tranquilo pra mim porque
não havia ainda o sentimento de medo, afinal havia apenas
um caso confirmado na cidade e era de uma pessoa que havia
viajado internacionalmente e por isso até achei uma decisão
precipitada, já que o contágio ainda não tinha se tornado
comunitário. Entretanto esse é um pensamento que hoje já
não existe mais e agora consigo compreender que a decisão
do afastamento social logo no início foi de extrema
importância para todos os chapecoenses. Primeiramente
parei apenas de frequentar o IFSC, mas ainda tinha que ir
para o SENAI, para o trabalho e também estava fazendo
autoescola e por isso meu isolamento social começou depois
da suspensão das aulas, quando o prefeito decretou que todas as atividades não
essenciais deveriam parar de funcionar, e assim fiquei por aproximadamente 2 meses.
Nesses 2 meses em que não tive que trabalhar e nem ir à escola, utilizei o tempo para
assistir séries e filmes e também busquei estudar para o ENEM desse ano, que vou
fazer como concluinte do EMI e por isso sigo com uma rotina de estudos até o final do
ano. Após algum tempo as aulas da autoescola voltaram a acontecer e eu também
voltei a trabalhar no início do mês de junho, ou final de março. Em grande parte a
quarentena tem sido até boa, pois estou conseguindo estudar pro ENEM e
acompanhar as atividades do IFSC, mas também tem seu lado ruim: ficar muito tempo
em casa gera alguns conflitos! Nessa quarentena aprendi a fazer bolo, pão de milho,
pão de queijo e empadão e isso me ajuda quando estou começando a me sentir ansiosa
– esse é um sentimento ruim, mas que e aulas e atividades que venho fazendo me
ajudam muito com isso. Também fiz novos cursos em alguns sites. Durante o
isolamento eu também fiquei “brava” com o prefeito da cidade porque eu não entendo
a necessidade de abrir as casas de festa aqui em Chapecó, sabendo que ninguém ia
respeitar as medidas de prevenção lá dentro, e também não entendo como a ocupação
da UTI destinada ao Covid-19 sofre tanta variação de um dia para outro e isso me
deixa até com uma certa desconfiança, mas talvez seja só loucura mesmo hehe. E é
isso, esse é meu breve relato pessoal sobre a quarentena. Até mais!
Chapecó, Julho de 2020.
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Treinamento on-line para usar a Plataforma IEEE Xplore.
Quando? 14 de agosto (sexta-feira), manhã ou tarde
O IEEE Xplore é um banco de dados de pesquisa para descoberta e acesso a artigo de
periódicos, anais de conferência, normas técnicas e materiais relacionados ao meio
ambiente, telecomunicação, ciência da computação, engenharia elétrica e eletrônica
e campos afins.
Inscrição para sessão das 10h: https://bit.ly/ieee10h
Inscrição para sessão das 15h: https://bit.ly/ieee15h
Dúvidas devem ser enviadas para: coordenacao.bibliotecas@ifsc.edu.br
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Arte enviada por: Bruna Caroline
Curso Técnico Integrado em
Informática (EMI) - Módulo 5
Título: Sem nome
Técnica: caneta fine pen
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Fake News!
Traduzida de forma literal FAKE NEWS
significa: NOTÍCIA FALSA. Apesar de o termo
estar presente em nosso cotidiano há poucos
anos, de acordo com o dicionário MerriamWebster, é utilizado desde a década de 1890. O
uso recente e frequente do termo foi
publicizado
pela
imprensa
internacional
durante as eleições presidenciais norte
americanas de 2016. Segundo matéria do
HuffPost:
"De acordo com o Google Trends, a expressão se
generalizou em novembro, o mês da eleição
presidencial norte-americana de 2016. Inicialmente,
descrevia o tipo de artigo falsificado divulgado por
"fábricas" de conteúdos de valor dúbio."

A criação das fake news pode se dar por meio
de simples postagens em mídias sociais, até
grupos especializados em viralizar informação
falsa. É importante destacar também, que não
se restringe apenas a criação de informações
irreais,
mas
também
a
distorção
de
informações reais! Que estas notícias falsas
prejudicam nosso acesso à informação séria,
não é novidade para ninguém, mas, pesquisas
estão apontando como a disseminação destas
notícias tem crescido nos últimos anos. E o
pior, os humanos (e não robôs!) são os
principais responsáveis, de acordo com artigo
do Estadão. O jornal conversou com um dos
autores do maior estudo já realizado sobre a
disseminação de notícias falsas na internet - a
pesquisa é do Instituto de Tecnologia de
Masachussets (MIT) nos EUA. Um dos
apontamentos do estudo é que:
"As informações falsas têm 70% mais chances de
viralizar que as notícias verdadeiras e alcançam
muito mais gente. "

O que tem se intensificado nos últimos meses é a
divulgação de fake news relacionadas a COVID-19.
Em um momento tão delicado, é grave e perigoso
sermos desinformados ao invés de sermos
orientados de forma adequada e responsável. Por
este motivo, vamos repassar algumas orientações
gerais para reconhecer notícias falsas. Também
elencaremos sugestões de sites onde é possível
verificar a veracidade de informações divulgadas
na internet.
Fique atento e repare:
O título da mensagem tem adjetivos apelativos;
A informação descredita a imprensa afirmando
que ela quer "esconder algo", desconfie;
O texto apresenta erros de português;
A fonte das informações é desconhecida ou de
origem suspeita;
Geralmente não informa data de publicação;
Desconfie de experiências pessoais que não
podem ser verificadas.
É possível verificar notícias e informações nos
seguintes portais:
Boatos.org
Aos Fatos
UOL Confere
Truco
E-farsas
Agência Lupa

Referências:
BATISTA,
Rafaela.
Fake
News.
Disponível
em:
<https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/fakenews.htm> Acesso em: 21 de julho de 2020.
CASTRO, Fabio de. Fake News tem 70% mais chance de
viralizar.
Disponível
em:
<https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,fake-news-seespalham-70-mais-rapido-que-as-noticias-verdadeiras-diznovo-estudo,70002219357> Acesso em: 21 de julho de 2020.
FALLON, Claire. De onde vem o termo "fake news"? Da década
de
1890,
ao
que
tudo
indica.
Disponível
em:
<www.huffpostbrasil.com/2017/04/05/de-onde-vem-otermo-fake-news-da-decada-de-1890-ao-quetudo_a_22027223/> Acesso em: 21 de julho de 2020.
MERRIAM-WEBSTER. The Real Story of 'Fake News'. Disponível
em:
<www.merriam-webster.com/words-at-play/the-realstory-of-fake-news> Acesso em: 21 de junho de 2020.
OBSERVATÓRIO SÓCIO-HISTÓRICO UESPI OEIRAS. O que são
Fake News? Oeiras (Piauí). 20 jul. 2020. Instagram:
@historia.uespi.oeiras.
Disponível
em:
<https://www.instagram.com/p/CC3wrqjs--5/> Acesso em:
21 de julho de 2020.
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OPORTUNIDADES

Que tal ajudar a aplicar o
Censo IFSC Covid-19?
Inscreva-se até 15 de agosto
no edital que irá
selecionar bolsistas para essa atividade!
Saiba mais no link
https://bit.ly/ChamadaCenso
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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

