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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).
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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 A SERVIDORA

Nome: Suzemara da Rosa Rosso
Cidade de Nascimento: Chapecó / SC
Tempo de trabalho no IFSC: 12 anos e 6 meses
Função: Engenheira Civil
Formação: Engenharia Civil
Experiência profissional: Antes de me formar
em engenharia fui professora ACT do estado,
dando aulas de inglês.

O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Gosto de ficar com minha família
em passeios ao ar livre
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Milagres do Paraíso;
Esporte: quando eu praticava esportes gostava de vôlei;
Livro: Todo dia a mesma noite;
Programa de TV: Tempero de família;
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DICAS DE ESTUDO

Nome do professor (a): Roberta Cajaseiras
Curso(s) em que atua: Técnico em Mecânica; Técnico em
Eletromecânica; Técnico em Segurança do Trabalho.
Nome(s) da(s) disciplina(s): Informática; Informática
Básica; Ética e Responsabilidade Social.
Dicas de estudo: Durante a pandemia, os estudantes
estão sendo solicitados a interagir ainda mais com o
SIGAA, o sistema acadêmico do IFSC. Alguns vídeos
institucionais foram divulgados, apresentando alguns dos
recursos possíveis para realizar as atividades não presenciais. Porém, alguns alunos
ainda têm dificuldade em acessar o sistema (principalmente aqueles dos módulos
iniciais).
Daí veio a ideia de criar vídeos explicativos, orientando os alunos e alunas a
acessarem o sistema tanto pelo computador quanto pelo celular (abordando dicas de
como abrir navegador, digitar o endereço do site, efetuar login...). Com isso,
esperamos que todos os estudantes do campus possam usar o SIGAA para realizar as
atividades não presenciais com segurança e tranquilidade.
Sugestões de livros/artigos/sites/vídeos/filmes/podcasts:
1)
Como
acessar
o
SIGAA
do
IFSC
pelo
https://www.youtube.com/watch?v=deeF2Mco9xo&t=25s

seu

computador:

2)
Como
acessar
o
SIGAA
do
IFSC
pelo
seu
https://www.youtube.com/watch?v=FTEmehkJuDA&t=19s

celular:
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA

O DAE realizou mais uma etapa da entrega de alimentos aos estudantes do IFSC,
Câmpus Chapecó. Esta ação faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar, e
nutricional, a estudantes de todas as etapas da Educação Básica.
Devido a situação de pandemia da Covid-19 o Governo Federal publicou a Lei nº
13.987, de 07 de abril de 2020 que autoriza a entrega de gêneros alimentícios
enquanto as atividades presenciais estiverem suspensas nas instituições públicas de
ensino. Desta forma, no dia 07 de agosto de 2020, foram entregues duas cestas
básicas referentes aos meses de Julho e Agosto para cada estudante que solicitou o
recebimento dos alimentos. Esta entrega ocorreu de forma presencial no Câmpus
Chapecó, conforme mostram algumas imagens a seguir:
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA

Para atender aos estudantes em dificuldade de mobilidade no município de Chapecó,
devido a suspensão do transporte público, outra parte das cestas básicas foram
entregues nas residências dos estudantes. Esta etapa de distribuição aconteceu nos
dias 11 e 12 de Agosto. Confira as imagens da entrega na casa dos estudantes!

As entregas continuarão ao longo do semestre. Até o momento 110 estudantes solicitaram os
alimentos. Lembre-se que a alimentação escolar é um DIREITO dos estudantes da
EDUCAÇÃO BÁSICA!
Obrigada a todos os envolvidos, especialmente as equipes do DAM, pelo empenho na
execução dos recursos, e do DAE pelas entregas aos estudantes!!
As entregas continuarão ao longo do semestre.
Ainda é possível realizar sua solicitação!
Entre em contato com o DAE:
(49) 988896162
dae.chapeco@ifsc.edu.br
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PRODUÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL NO IFSC CHAPECÓ CHAMADA EPE COVID-19/IFSC

No mês de Agosto de 2020 iniciaram-se as atividades de produção de álcool em gel
70%, um antisséptico importante na prevenção à Covid-19. O Câmpus Chapecó foi
contemplado com a aprovação do projeto que prevê a produção de 500 L de álcool
em gel que podem ser distribuídos em 2000 embalagens de 250 mL, o destino do
álcool será a comunidade acadêmica do IFSC, Câmpus Chapecó e o posto de saúde do
Bairro Seminário. A equipe que coordena e organiza a execução do projeto é
composta pelo Técnico de Laboratório Fagner Canalli (coordenador), o Prof. Fabio
Machado da Silva (colaborador) e a Profa. Ângela Silva (colaboradora). Além dos
servidores mencionados, também estão colaborando com a execução do projeto a
aluna do Curso Técnico em Informática Pamela Johann (módulo VIII) e os professores
Alencar Migliavacca e Marcos Euzébio Maciel. Nas próximas edições serão
apresentadas as atualizações do projeto, bem como a escala de entrega para a
comunidade, os servidores e alunos estão convidados a participar deste momento de
solidariedade e prevenção à Covid-19!

Nº 12/2020

14 de agosto

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 Ana Paula Rampanelli, confiram:
Há exatamente três meses atrás eu e minha família estávamos
nos preparando para nossa primeira viagem de avião, já
tínhamos as malas feitas, mas uma notícia mudou nosso
planejamento, esse foi nosso triste começo de uma quarentena.
A minha rotina do dia a dia mudou mais rápido que se possa
imaginar, não iria trabalhar no dia seguinte e as aulas foram
suspensas. Já que nossos dias eram incertos, confesso que
aproveitei o tempo que tinha e coloquei meu sono em dia,
acreditava que depois do prazo de quinze dias propostos de
paralisação, voltaria com minha vida normal, com a extensão
desses dias comecei a receber trabalho em casa e minhas aulas
seriam online, me acostumar com essa mudança não foi fácil,mas
estava empolgada, me distrair seria o ideal para passar esses

dias então faria aquilo dar certo. Entretanto houve uma paralisação das atividades EAD e minhas
tardes começaram ficar livres. Minha produtividade estava há mil, então iniciei vários cursos
online, produzi uma composteira, que deu um incrível trabalho e sem nenhuma experiência tive
alguns arrependimentos, no início tive que explicar diversas vezes para que minha família
entendesse que era para jogar os compostos orgânicos na composteira agora todos cooperam e
até sugeriram fazer mais uma, transformei as cápsulas de café em mini vasos de cactos para usar
como decoração, também resolvi colocar minha leituras em dia, diversos livros que estavam na
minha estante parados e também tinha os que vinham pelo clube de assinatura. Não podia faltar
o aprimoramento das minhas habilidades na cozinha, o que eram perigosas, mas agora já consigo
fazer um almoço sem a supervisão de ninguém, talvez uma olhadinha de vez em quando, apesar
da brincadeira descobri que gosto de cozinhar, quando estou com vontade, e sai pratos
comestíveis e saborosas. Com todas essas atividade me distrai e claro que mantive o contato
com meus amigos e isso me ajudou, apesar de não ser a mesma coisa que vê-los pessoalmente,
descobri também que gosto de cultivar cactos e plantar, com a terra da composteira plantarei
sementes de tempero que ganhei, também gosto de limpar minha estante de livros e organizálos, li o clássico Dom Casmurro e me irritei muito com o final pelo fato de não conseguir
responder a pergunta mais famosa do livro, tive uns ataques de “neura” como diz minha mãe,
limpei tudo que estava na minha frente, além disso nossa vizinha nos pediu para cuidar do seu
filho, Théo de um aninho, o que é ótimo, quando ele não está chorando ou berrando. Nem todos
dias foram uma maravilha, teve dias que não fiz nada ou só assisti séries e filmes, a gente sempre
precisa de um dia assim ou dois ou muitos deles. Me descobri ao longo dessa quarentena, e com
certeza mudei, apesar de não ter tido a experiência de andar de avião e conhecer um novo lugar
eu tive a oportunidade de me conhecer.
Chapecó, Junho de 2020.
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Arte enviada por: Maria Cecília
Pozzer Baggio
Curso Técnico Integrado em
Informática (EMI). Módulo 3.
Título: Sem nome

Nº 12/2020

14 de agosto
VARIEDADES

Você conhece Eduardo Kobra?
Eduardo Kobra é um artista brasileiro conhecido internacionalmente por seus murais em
espaços urbanos espalhados pelo mundo. Defensor da espontânea arte de rua, Kobra, é
autodidata e começou sua prática ainda na adolescência.
"Da periferia de São Paulo para o mundo. Nascido em 1975 no Jardim Martinica, bairro pobre
da zona sul paulistana, o artista Eduardo Kobra tornou-se um dos mais reconhecidos
muralistas da atualidade, com obras em 5 continentes."
De família humilde, filho de um tapeceiro e de uma dona de casa, o muralista tem em suas
referências um dos maiores muralistas da história: o mexicano Diego Rivera; também se
inspira na arte do britânico Banksy. Seus projetos são claramente marcados por questões
históricas e sociais.
Sua sensibilidade para as mazelas sociais resultou no projeto Realidade Aumentada, em que
pintou dez painéis em dez dias em 2015, sempre chamando a atenção para uma questão
importante – de uma menina desaparecida a um morador de rua que escreve poemas, passando
pela história de uma bailarina de origem pobre da periferia paulistana.
As informações sobre o artista, e a reprodução de suas obras, foram retiradas de seu site
oficial. É possível visualizar alguns de seus projetos e obter maiores informações no
endereço: www.eduardokobra.com

kobrastreetart
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OPORTUNIDADES

O câmpus abriu as inscrições (até 19/08) para
contratar estagiário de Engenharia Civil.
O edital está no site do câmpus:
https://www.ifsc.edu.br/web/campuschapeco/estagio-no-campus

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

Vagas: 5
Área de atuação: Comercial
Cargo: Consultor Comercial
Remuneração: A negociar
Somos uma empresa no segmento de saúde, um clube de benefícios
que tem por objetivo descomplicar o acesso a cuidados médicos, como
consultas, exames, procedimentos, internação, pronto atendimento e
outros. E nós precisamos de pessoas como você, pró-ativo,
interessado, comprometido e disposto a crescer, junto com a nossa
empresa.
✔ Se você se identificou, nos envie seu currículo para o endereço:
contato@happydaybeneficios.com.br
Se tiver alguma dúvida, ligue: (49) 3199-3644.
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Mesmo distantes fisicamente, não podemos esquecer de desejar um: Feliz
dia do Estudante (data comemorada nesta semana). Sentimos Saudades!

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

