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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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DICAS DE ESTUDO

Nome do professor (a): Keli Vanessa Salvador Damin
Curso(s) em que atua: Engenharia de controle e automação,
Técnico em mecânica e Técnico em eletromecânica
Nome(s) da(s) disciplina(s): Ciência e tecnologia dos
materiais, tecnologia dos materiais, tratamento térmico e
ensaios, processos de fabricação e metrologia.
Dicas de estudo/ conteúdos importantes: O pilar da ciência
dos materiais é baseado no tetraedro abaixo que apresenta a
inter-relação entre processamento, estrutura/composição,
propriedade e desempenho. Entende-se como:
Processamento: é a forma no qual o material foi produzido
(laminado, forjado, fundido…) e também inclui a parte de
tratamento térmico.
Estrutura/composição: o arranjo dos constituintes internos
doa material (átomos, grãos, fases...) bem como a
composição química do material.
Propriedades: são as características do material (dureza,
resistência, ductilidade...).
Desempenho: é a resposta do material a um estímulo, e está
diretamente ligado a aplicação.
A ideia do tetraedro é mostrar como todos esses fatores são interdependentes: para utilizar
um material para determinada aplicação, é necessário que ele possua algumas propriedades
específicas. Para obter essas propriedades, o material precisa estar organizado de
determinada maneira em termos de estrutura, o que se consegue produzindo-o por uma
determinada rota de processamento. Para outra aplicação, são necessárias outras
propriedades, outra estrutura e portanto outra rota de processamento. Assim podemos dizer
que diferentes formas de processamento geram diferentes estruturas e consequentemente
diferentes propriedades que afetam o desempenho do material. Um exemplo é a produção de
facas artesanais: nela o aço é forjado (processamento) para obter grãos bem pequenos

no

material (estrutura), isso faz com que a resistência do material aumente (propriedades), e
acompanhado do tratamento térmico de têmpera (processamento) faz com que a faca fique
muito dura (propriedades) e consequentemente não perca o fio (desempenho) com facilidade.
Sugestões de livros/artigos/sites/vídeos/filmes/podcasts: Deixo como sugestão dois
vídeos: o primeiro descreve como estrutura dos metais influenciam nas propriedades, bem
como,
alguns
conceitos
sobre
constituintes
microestruturais
das
ligas
Fe-C:
www.youtube.com/watch?v=fZcQ8nm_gVA. Já o segundo é um documentário curto que
mostra, por meio de
microscópios de última geração, a superfície do aço revelando
inesperadas

e

belas

imagens,

invisíveis

aos

nossos

olhos:

www.youtube.com/watch?

v=b6njfGQC-TM&list=PLv2WIQIV2tOtG8YkMEKtX5NVmWiLwAW4P&index=1 .
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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 do aluno Pedro Eduardo Giachini - Módulo 5/EMI,
confiram:
Angústias da Quarentena
Viver em um momento histórico é algo complexo, não? Acredito
que nenhum de nós imaginávamos um dia passar por isso, um
grande período de isolamento social. Manter-nos afastados de
tudo e de todos para poder viver, ou podemos dizer sobreviver,
certo?
É comum termos de nos adaptar para enfrentar diversas
situações, foram as adaptações que permitiram a evolução do ser
humano, porém, ter de mudar nossas vidas por completo tão
repentinamente trouxe diversos sentimentos, diversas angústias.
Saudade, ansiedade, medo, indignação,estresse, sensações e
sentimentos que se tornaram comuns na nova rotina, em meio à
algumas felicidades.

Mas o que trouxe à tona esses sentimentos? Diversos fatores. Observar a situação política
assusta, revolta, em um momento que o estado deveria ser responsável por seu povo, vemos
descaso total, como se a realidade fosse apenas um conto de fadas. E cada vez mais, o povo se vê
obrigado a se unir para cuidar uns dos outros, a empatia tem sido a única ferramenta de
sobrevivência aos mais humildes. E mesmo tendo consciência da situação em que o mundo se
encontra, a ignorância prevalece em alguns corações, tornando-os cegos ao perigo eminente, e
não só pondo em risco as próprias vidas, mas como a de todos ao redor.
Não é triste imaginar que há pessoas que não percebem que não são somente números, e sim
pessoas? Pessoas com suas vidas interrompidas, seus sonhos, seus desejos. Famílias não podendo
desfrutar o luto da despedida, e por muitas vezes por ser necessário submeter-se ao medo e aos
perigos atuais para obter uma moeda de troca e ter comida na mesa. O desespero fazendo com
que nada pare, em um momento em que o mundo deveria estar parado.
Além disso, manter-se afastado de quem mais amo machuca, e como machuca. Em toda a nossa
vida tivemos que ser fortes, mas ser forte a todo momento cansa, e como cansa. Mas como dito,
não são só males que se mostram presentes. Em meio ao caos, momentos marcantes reforçam a
esperança para viver. A alegria de ter uma nova vida comigo me traz fé para continuar lutando,
me lembra de como preciso não só lutar por mim, mas lutar por nós.
É difícil se manter de pé, manter a sanidade com tudo o que está acontecendo, mas pensar que é
necessário para o sorriso dos meus próximos, reforça algo dito por Flávio César Castro,
popularmente conhecido como Orochi, em uma de suas músicas: “Uma dificuldade é um
intervalo entre duas felicidades.”. Então aguardemos pelo futuro, pois pela ambitude da
dificuldade, a felicidade virá em dobro.
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VARIEDADES

Blog do IFSC
"[...] o Blog do IFSC tem como objetivo aproximar a instituição de seus públicos. Por
meio de uma linguagem mais descontraída e informal, o canal aborda temáticas
variadas relacionadas ao Instituto, sua atuação e seus cursos."
Ao "navegar" pelo portal do IFSC é muito provável que vocês tenham se deparado
com as chamadas de divulgação dos posts do Blog do IFSC. Nesta edição do
Informativo, gostaríamos de convidá-los a conhecerem este canal de comunicação
de nosso Instituto (é de toda a rede) e ler os textos divulgados por lá. Os assuntos
são muito variados, mas de extrema relevância! É possível encontrar atualizações
institucionais como: saber o que está sendo feito no IFSC desde o início da
pandemia. Se inteirar em temas úteis para os estudos e produção acadêmica como:
pesquisa em periódicos online. E até mesmo aprender mais sobre assuntos de cunho
sócio-cultural que estão no nosso cotidiano como: LGBTQIA+.
Os textos possuem tom descontraído, alguns memes e são curtinhos. "Mas, gente!
Como vou lembrar de acessar o Blog do IFSC semanalmente? Não vai rolar!" Não
precisa lembrar! Você pode assinar o blog cadastrando seu endereço eletrônico, e
então, receber os posts por e-mail sempre que publicarem!

Acesse: https://www.ifsc.edu.br/blog-do-ifsc
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OPORTUNIDADES

VAGA AUXILIAR
MECÂNICO LINHA PESADA
Idade mínima 20 anos
Empresa localizada no bairro Trevo/ Chapecó
comercial@gmgguindastes.com.br
49 999581980 GENIR

Vaga para Auxiliar Administrativo
Atividades: atendimento, orçamentos, formalização de propostas planilhas de
controle.
Horário de trabalho: Seg/Sex : 7:45 hs – 11:45 hs / 13:30 hs – 18:00 hs
Sexo : Feminino
Salário inicial (experiência): Normativo do Comércio
OBS: Ter pelo menos noções de Autocad
Residir preferencialmente próximo a estação Rodoviária
Empresa: Intra Forros e Divisórias
Contato: engadrianorangel@bol.com.br
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Fotografias enviadas por:
Eduarda Sachet Lanzarin
Curso Técnico Integrado em
Informática (EMI). Módulo 5.
À Direita:
Serra Corvo Branco , 09/12/2018

Fotografias enviadas por:
Eduarda Sachet Lanzarin
Curso Técnico Integrado em
Informática (EMI). Módulo 5.
À Esquerda: Fim de tarde na Arena
Condá.

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

