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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 O SERVIDOR

Nome: Sandro Nystrom Lozekam
Cidade de Nascimento: Santa Rosa - RS (terra da
Xuxa! rsrsrs).
Tempo de trabalho no IFSC: 6 anos e 11 meses.
Função: Assistente em administração - Registro
Acadêmico.
Formação:
bacharelado
em
Administração/Comércio
Internacional,
especialização em Comunicação, atualmente
cursando Letras-Português.

Experiência profissional: minha área de atuação sempre foi a educação como
servidor estadual no Rio Grande do Sul (Santa Rosa). 2 anos na 17ª Coordenadoria
Regional de Educação e 8 anos na Escola Estadual Timbaúva.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: estudar línguas estrangeiras,
viajar, ouvir música, cuidar da minha coleção de CDs (que old school, né? rsrs)
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Corra Lola Corra (http://www.adorocinema.com/filmes/filme-10295/) é um
dos preferidos; mas tem vários outros nessa pegada "não-convencional" que me
agradam.
Esporte: Natação e caminhada.
Livro: "O sol é para todos" (Harper Lee, 1960).
Série: Não curto, não acompanho nenhuma. Prefiro filmes (acho a linguagem e
narrativa mais dinâmicas!)
Programa de TV: quase não assisto televisão. Mas no domingo à noite me divirto
vendo a irreverência do Sílvio Santos, lenda viva da comunicação!
Comentário ou frase: "Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina".
Cora Coralina.
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Nome do professor (a): Alice Ribeiro Dionizio
Curso(s) em que atua: Curso Técnico em Informática
(Integrado) e Curso Técnico em Segurança do Trabalho
(Subsequente).
Nome(s) da(s) disciplina(s): Língua Portuguesa e Literatura I,
Língua Portuguesa e Literatura II, Língua Espanhola I, Língua
Espanhola II, Língua Espanhola III e Português Instrumental.
Dicas de estudo/conteúdos importantes: O estudo de uma
língua estrangeira demanda tempo e dedicação. Estamos
acostumados com a nossa língua materna que possui padrões
morfológicos, fonológicos, sintáticos e semânticos os quais,
muitas vezes, não correspondem ao que encontramos na língua-alvo (aquela que estamos
estudando). O caso do par português-espanhol é bastante peculiar: muitos afirmam que o
espanhol é mais “fácil” de ser aprendido pelos nativos de língua portuguesa porque é muito
parecido com o português. Será? Quando começamos a estudar o espanhol como língua
estrangeira é que percebemos que as semelhanças podem funcionar como verdadeiras
armadilhas (las trampas). Com isso em mente, separei alguns tópicos que julgo de extrema
importância para que nós, enquanto brasileiros e aprendizes de espanhol, observemos:
1) Diferenças de pronúncia:
a) No espanhol, as vogais sempre são fechadas, então mesmo que a palavra seja escrita de
maneira igual ao português, precisamos atentar para a pronúncia. Um exemplo é a palavra café
que possui o mesmo significado e a mesma grafia nas duas línguas, mas a vogal final e não deve
ser pronunciada de maneira aberta.
b) Outra diferença interessante é a pronúncia de /t/ e /d/: no português, pronunciamos de
maneiras esses sons de maneiras diferentes, como nas palavras “tia”, “dia”, “tatu” e “dado”. No
espanhol, não há essa diferença, é sempre como “tatu” e “dado”.
c) O último ponto que quero ressaltar aqui é a pronúncia do /r/: no início das palavras,
devemos tentar alcançar um som vibrado, um som forte. Quando a palavra for escrita com o os
dois erres, também. Essa é uma das principais dificuldades de pronúncia que percebo nos
alunos, por isso é sempre bom lembrar: podemos tentar pronunciar como um nativo, mas se
não der, ok, pois não somos nativos, somos aprendizes de língua estrangeira e isso é lindo.
2) Diferenças de sentido:
No espanhol, encontramos muitos falsos cognatos (ou falsos amigos) que podem nos colocar
em situações embaraçosas. Abaixo seguem alguns exemplos:
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3) Diferenças morfológicas (de gênero):
O gênero dentro das línguas, assim como na sociedade, é uma questão bastante fluída. Dessa
forma, encontramos no espanhol palavras que possuem um gênero distinto das palavras em
português. Alguns exemplos: o leite/la leche; o sal/ la sal; o sangue/ la sangre; a viagem/ el
viaje; a linguagem/ el lenguaje; o legume/la legumbre; o costume/ la costumbre etc.
Importante! Existem dois padrões interessantes aqui: a) as palavras terminadas em AJE m
espanhol são sempre masculinas; b) as palavras terminadas em UMBRE são sempre femininas
em espanhol.
Sugestões de livros/artigos/sites/vídeos/filmes/podcasts:
Todos sabemos que mais que aprender e compreender a gramática de uma língua, é
fundamental estar em contato com ela. É assim que ocorre quando adquirimos a língua
materna e, também, quando estamos aprendendo uma língua estrangeira. No caso do
espanhol, há muitas séries, livros e filmes disponíveis para que estabeleçamos esse contato.
Seguem abaixo algumas indicações:
Filmes (Películas) e Séries: “El secreto de sus ojos” y “Un cuento chino” (películas
argentinas); “Volver” y “La piel que habito” (películas españolas); “La casa de las flores” y
“Deseo sombrio” (séries mexicanas); “Siempre bruja” y “Bolívar” (séries colombianas); “Las
chicas del cable” y “Gran hotel” (séries españholas);
Libros: “El amor en los tiempos del colera” y “Cien años de soledad”(Grabriel García
Márquez). São obras incríveis do Gabo e que, de alguma maneira, refletem o que estamos
vivendo nesse momento pandêmico.
Cortometraje: “La peste el insomnio” - https://www.youtube.com/watch?v=unavYbe3Yu8
Este curta-metragem é incrível, lindo e profundamente poético. Nele, atores e atrizes
(incluindo nesta lista o conhecido ator argentino Ricardo Darín e a nossa atriz Alice Braga)
leem trechos do livro “Cien años de soledad”. Vale a pena!
Podcast: “News in slow Spanish” – ainda que o título seja em inglês, é um podcast em
espanhol e que aborda diferentes notícias de América Latina. Como o título sugere, as
notícias são abordadas de forma mais tranquila (as palavras são pronunciadas mais
lentamente), dá para entender tranquilamente o que se diz. Esse podcast é interessante
porque enquanto estudamos espanhol, mantemo-nos informados com o que acontece no
Brasil e em nossos países vizinhos.
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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 Isadora Lima Schwaikartt - Módulo 5/EMI,
confiram:
O INIMIGO INVISÍVEL
Neste ano de 2020 observamos no mundo inteiro a grave
disseminação do Corona Vírus e as várias formas de
organização em cada país para combater a doença. Um
inimigo invisível nos tirou a rotina e já tirou a vida de
milhares. O isolamento social foi imposto, mas
indevidamente respeitado por muitos. Particularmente,
aprendi a me adaptar com o isolamento. Tudo é possível,
mas nem tudo é fácil e rápido. Demorou. Era tudo mais
complicado de entender no início, sem ter ideia do que
aconteceria e como seria. No mundo inteiro as pessoas
morriam. E a nossa única chance era ficando em casa.
Durante o isolamento, acompanhei as notícias noite e dia. O mundo inteiro acompanhou
uma série de manifestações, de festas clandestinas, de leitos totalmente ocupados e
principalmente do crescente número de casos. Sempre priorizei a minha saúde mental, e
ver as notícias o tempo todo me prejudicava. Depois de um certo tempo, comecei a
estudar por conta própria. Iniciei e revisei vários conteúdos do ensino médio. Hoje me
encontro cheia de resumos e com centenas de exercícios resolvidos. A relação familiar
melhorou, temos mais tempo para a família. Comecei filmes, livros, e organizei o meu
tempo da melhor forma.
Durante esse período relacionei a quarentena à experimentos sociais. Experimentos
sociais são exemplos de pesquisa sobre o comportamento humano e muitas vezes
servem para identificar e entender atitudes em determinados grupos. O uso da ética e da
lógica é extremamente necessário nessas horas. No caso de um isolamento, a
quarentena, quando comparada com um experimento social, nos mostra que respeitar as
medidas a favor da saúde de todos, é um exemplo de ética e empatia. E em determinados
grupos, o desrespeito ainda prevalece e tanto a falta de preocupação como o ego ainda
dominam. A quarentena, indiretamente, serve como um experimento nos mostrando a
adaptação do ser humano em determinados momentos e, muitas vezes, sua completa
falta de noção.
Chapecó, Junho de 2020.
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#SegundaLiterária
Procurando sugestão de livro digital e com a acesso gratuito?
Toda a semana, a equipe de Bibliotecas do IFSC vai publicar indicações de livros online
para leitura durante o distanciamento social. Os links de acesso aos livros estão
disponíveis no site. Confira abaixo as primeiras dicas e boa leitura!
A Divina Comédia
O Cotidiano da Espera
A Volta ao Mundo em 80 dias
Memórias de um Sargento
de Milícias

O Mercador de Veneza
A Dama das Camélias
Nós
O Poder nos tempos da Peste
Últimos Sonetos
O Seminarista
Amor de Perdição
Dom Casmurro
10 Perguntas para você
alcançar o Autoconhecimento

Perdeu o treinamento online do IEEE XPLORE?
Na semana passada, dia 14 de agosto, o Sistema Integrado de
Bibliotecas - SIBI, realizou um treinamento online para a
comunidade acadêmica do IFSC com o intuito de capacitar os
usuários a acessarem o banco de dados do IEEE Xplore. A
plataforma oferece, entre outros benefícios, o acesso a artigos de
periódicos, anais de conferência e normas técnicas. Destacam-se
as áreas de telecomunicação, ciência da computação, engenharia
elétrica e eletrônica, e campos afins.
Perdeu o treinamento ao vivo e quer assistir? A sessão foi gravada e
disponibilizada para nossos usuários. É só acessar o link abaixo:

https://ieee.webex.com/ieee/lsr.php?RCID=2529e32296a447f58f506cb1f11a3acf
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Arte enviada por: Rain Ever
Curso Técnico Integrado em
Informática (EMI). Módulo 6.
Técnica usada: Digital
Título: Garota num céu vermelho

PANDEMIA DO COVID-19 E O MEIO AMBIENTE

Danieli Oro
Assessora de direção e Gestora Ambiental
Desde que a OMS declarou estado de pandemia para o COVID-19, várias propostas
para conter o avanço do vírus foram realizadas, como por exemplo, o isolamento
social. Mas quais foram os impactos positivos e negativos para o meio ambiente?
Vamos listar abaixo:
Menor circulação de carros = Redução de dióxido de nitrogênio (NO2);
Fechamento de lojas e indústrias = Redução de 5,7% nas emissões de dióxido de
carbono (CO2);
Mais pessoas em casa = Aumento de até 25% na geração dos resíduos domiciliares;
Menos fiscalização dos órgãos ambientais = Aumento de 59% no desmatamento;
Maiores internações hospitalares = Aumento de até 20 vezes na geração de
resíduos hospitalares.
Referências:
Recomendações para a gestão de resíduos sólidos durante a pandemia de Corona vírus
(COVID-19) – ABREPEL; Entrevista com o professor do Programa de Pós-graduação em
Ecologia, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Fabrício Alvim Carvalho de 24 DE
ABRIL DE 2020.
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Nossa "coluna" de Variedades nasceu na oitava edição do Informativo DAE.
Hoje resgatamos (e reciclamos!), a pedidos, nossa primeira publicação! Na ocasião,
falamos sobre a divulgação de visitas online a museus! Apresentamos uma lista com
muitos destinos para não faltar programação na agenda de vocês.
Cada vez mais se popularizam as visitas virtuais a museus em todo o mundo. Se,
em tempos ditos "normais", este programa já era muito interessante com o
Isolamento Social estes passeios se tornam mais convidativos. Esta ferramenta nos
possibilita conhecer espaços e obras de arte importantíssimos para a cultura
mundial.
A dica imperdível é do site especializado em viagens: “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. O
convite para explorar a arte do Brasil e do mundo através de alguns cliques, está
feito. Esperamos que aceitem o convite e aproveitem cada cantinho destes museus
incríveis!

www.melhoresdestinos.com.br/museus-virtuais.html
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VAGA AUXILIAR MECÂNICO
Com experiência mínima de 6 meses.
Executar manutenção na área hidráulica elétrica e solda.
Salário de acordo com a função.
Segunda a sexta horário comercial.
Início imediato.
Empresa localizada no bairro Trevo/ Chapecó
comercial@gmgguindastes.com.br
49 999581980 GENIR

Empresa oferece salário compatível com a
função, ajuda de custo, plano
de saúde, e vale alimentação.
FLEX SMART
(49) 3026 - 9300
Avenida Nereu Ramos 2209 D Universitário Chapecó - SC
www.flexsmart.com.br

Vagas na Randon em Chapecó
Se candidatar pelo site: https://randon.gupy.io/
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"Já está disponível nas plataformas digitais meu primeiro EP:
"Quando O Amor Chega", que conta com 5 músicas.
A arte da capa foi feita pelo professor de artes: Gerson Witte.
É uma satisfação saber que o IFSC faz parte dessa conquista, afinal,
integrar a banda DóRéMIFSC foi um grande passo para atualmente
desenvolver esse trabalho solo."
Laura Tereza Schneider/ Módulo 5/EMI.
Você pode ouvir o EP da Laura no Spotify: https://bityli.com/WzWEI

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

