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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!
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CONHECENDO O SERVIDOR

Nome: Alan David Panizzi
Cidade de Nascimento: Xaxim SC
Trabalha no IFSC: Desde 2008
Função: PSICÓLOGO
Formação: Graduação em psicologia,
especialização em psicologia clínica e
mestrado em educação.

Experiência profissional: Antes do Instituto Federal fui psicólogo no CRAS, em Xaxim, e na
Unidade de Saúde no município de Lajeado Grande.

O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Gosto de fazer trilhas a pé, sem
pressa, em locais arborizados.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: "A partida", Yojiro Takita (2008)
Esporte: Ciclismo
Livro: "O brincar e a realidade" (Winnicott)
Série: Ultimamente estou vendo um suspense italiano chamado "Curon" (Netflix).
Programa de TV: Masterchef
Comentário ou frase: Guardo comigo esse pensamento de W. Bion "Amor sem
verdade não é mais do que paixão; verdade sem amor não passa de crueldade"
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Nome do professor (a): Rafael Pippi
Curso(s) em que atua: Engenharia de Controle e Automação,
Técnicos em Eletroeletrônica e Eletromecânica.
Nome(s) da(s) disciplina(s): Eletrônica Analógica, Circuitos
Elétricos I e II, Eletricidade e Circuitos Elétricos II,
Instalações Elétricas Residenciais.
Dicas de estudo/ conteúdos importantes: Nesta época diferente a interação entre os
alunos e professor está dificultada. As redes sociais e a tecnologia ajudam um pouco,
mas nunca substituem o contato direto dos alunos no momento da realização das
atividades em sala de aula com a mediação do professor. Esta riqueza nas interações
fica mascarada, agora por uma tela de computador ou celular.
Para que a aluno tente minimizar o impacto deste distanciamento é imprescindível que
haja uma rotina de estudos em sua casa, ou para muitos, nos intervalos no próprio
trabalho. A rotina será bem diferente do que acontecia antes, mas, mesmo assim deve
haver uma rotina. A carga de atividades solicitada ao aluno é maior, mas em doses
menores. Ou seja, toda a aula tem uma atividade para retornar ao professor. Isto
garante a continuidade no aprendizado e a “presença” virtual na aula. Não deixe as
atividades se acumular! “Não existe, não fazê-las!” O professor vai lembrar vocês a todo
instante do que está faltando ainda entregar. O aluno deve perguntar, quando não
entender e deve perguntar exatamente na hora que está fazendo a atividade. O
professor sempre vai responder, talvez não as 2h da madrugada, mas ele vai
responder, com todo o zelo que o aluno merece. Todas as aulas estarão
disponibilizadas no Youtube, organizadas por playlists de cada unidade curricular. O
aluno poderá assisti-las quantas vezes for necessário. Cada turma tem um grupo no
WhatsApp para facilitar e agilizar a comunicação, pois outras formas de explicar a
mesma coisa podem ser resolvidas facilmente por este meio.
“Mas não teremos aulas práticas, não vou aprender!” Vai sim, o professor garante.
Várias vídeos de abordagens práticas estão sendo produzidas nos laboratórios do IFSC
para que o aluno se sinta um pouco lá dentro para “matar a saudade”. E, assim que
tudo voltar ao normal, as experiências práticas presenciais retornarão.
Como uma última dica super importante para nossos “queridos” alunos, como eu
costumo falar. Não desistam das unidades curriculares, pois os professores não
desistirão de vocês.
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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 José Henrique Antunes da Cruz - Módulo 3/EMI,
confiram:

Dificuldades de um estudante em lidar com o
novo Coronavírus

Com a necessidade de quarentena, por causa do
Corona vírus, nossas aulas presenciais foram
suspensas, e o espaço foi dado para as aulas
virtuais, método que auxiliou no andamento do
calendário escolar, mas que prejudicou alunos da
rede pública que não possuem acesso à internet
fixa.
As aulas são realizadas geralmente pela plataforma Google Meet e as avaliações podem
ser feitas de diversas formas, com provas online, trabalhos, deveres de casa e a própria
participação na hora da aula.
Algumas vezes ficamos sobrecarregados devido à grande quantidade de atividades que
são passadas pelos professores para nós, mas com muita conversa e compreensão, esse
problema é facilmente resolvido, não tenho certeza se esse problema ainda prevalece
para a maioria dos estudantes brasileiros, mas no início a sobrecarga de atividades era
um problema que todos tínhamos em comum.
As atividades escolares, assim como diversas outras atividades, pode ser encarada com
um passatempo, que nos auxilia a ocupar a mente por um certo período de tempo, e isso
é crucial para que possamos manter nossa sanidade mental, ou pelo menos tentar, pois
não está sendo fácil para ninguém, já que além de lutarmos contra o vírus, lutamos
também com diversos outros problemas, incluindo problemas psicológicos, como a
depressão e a ansiedade, problemas que passaram a ser comuns nesse período de
isolamento social.
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Para evitar esse tipo de problema, venho ocupando minha mente com
jogos/séries/filmes, exercícios de meditação, trabalhos da aula e exercícios físicos,
recomendo muito tudo que acabei de citar, tudo isso fez com que eu ocupasse minha
mente e colocasse ela em sincronia com meu corpo, o que me ajudou a evitar os
problemas psicológicos causados pelo isolamento.
A quarenta iniciou-se oficialmente no Brasil no mês de março, mas desde o início de
fevereiro minha família e eu já estávamos tomando todos os cuidados possíveis, eu e
minha irmã passamos a ir mais ao mercado e à farmácia, já que nossos pais se
enquadram no grupo de risco. Contas de luz, água, internet etc passaram a ser pagas
virtualmente e máscaras são o nosso mais novo acessório, usamos ela para todo lugar.
Tem sido, de certa forma, muito difícil para todos nós, mas tenho certeza que se
ajudarmos um ao outro e seguirmos as recomendações propostas pela OMS e diversos
especialistas, sairemos logo dessa situação e poderemos abraçar e desfrutar da
companhia das pessoas que amamos o mais rápido possível.
Setembro 2020

DICAS DA BIBLIOTECA

É com satisfação que divulgamos o convite
do Sistema Integrado de Bibliotecas do IFSC para
participar do Clube do Livro. Esta iniciativa está
sendo promovida pelas Bibliotecas do IFSC e é
estendida à toda comunidade. Todos os
encontros serão divulgados com antecedência e
os livros discutidos são de acesso gratuito.
Faça sua inscrição AQUI:
encurtador.com.br/cuwV7
Para maiores informações, escreva para a
Biblioteca do Campus:
biblioteca.chapeco@ifsc.edu.br
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Treinamento ACS: American Chemical Society
Conteúdos científicos, recursos e soluções da
American Chemical Society (ACS) para
alavancar sua pesquisa.
A ACS é líder e autoridade global na divulgação
de informações científicas, publicando as
pesquisas mais importantes do mundo
em química e ciências correlatas, tais
como: medicina, farmacologia, biotecnologia,
agricultura, ciência de alimentos, ciências da
terra, meio ambiente, sustentabilidade,
energia e petróleo, engenharias, transporte,
ciência dos materiais, nanotecnologia,
sensores etc.
Objetivo da capacitação: apresentar os
conteúdos científicos da ACS disponíveis a sua
instituição através do Portal da CAPES

Data: 16 de setembro de 2020.
Horário: às 10h e às 15h (duas opções de
horário)
10h - https://american-chemicalsociety.zoom.com/meeting/register/tJcqcqvrDsuHtdZXJ__md-l-SIIVQbFPcV9
15h - https://american-chemicalsociety.zoom.com/meeting/register/tJYtduC
opzoqGtR2SkkXXJv9m9WA7EMCWqzP
Duração: Em média 50 min, com 10 min finais
destinados às perguntas.
Certificados: Serão emitidos posteriormente a
todos os participantes do treinamento.
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Arte enviada por: Giovana Tartas
Aluna do Curso Técnico Integrado
em Informática (EMI) - Módulo 8
Obra sem título.
Técnica Aquarela
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Antonieta de Barros
Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis em 11 de julho de 1901. Foi professora, escritora e
jornalista. Além de ser a primeira mulher negra eleita a um cargo político no Brasil.
Formou-se como professora de Português e Literatura em 1921 – um dos poucos cursos que
permitiam a admissão de mulheres. Publicava artigos e crônicas em jornais com o pseudônimo
de Maria da Ilha. Também atuava em associações de professores e intelectuais como a Liga do
Magistério Catarinense e o Centro Catarinense de Letras. Ao longo de sua vida lutou por uma
educação de qualidade e inclusiva, com destaque a inserção da mulher nos estudos “superiores”.
As principais lutas desta mulher, tão à frente de seu tempo, ainda são de extrema importância e
suas demandas tão atuais: educação para todos, reconhecimento e valorização da cultura
negra e igualdade de gênero.
"Para Antonieta, o sistema educacional apresentava falhas, uma delas sendo a falta de incentivo à
continuação dos estudos, especialmente entre as mulheres e os mais pobres. Assim, em 1922, fundou o “Curso
Particular Antonieta de Barros”, voltado para a alfabetização da população carente. Como jornalista,
fundou os jornais A Semana (1922-1927) e Vida Ilhoa (1930) [...]. O livro Farrapos de Ideias (1937) reuniu seus
artigos publicados no jornal República. Antonieta publicou também na Folha Acadêmica, O Idealista, Correio
do Estado e O Estado. Na maioria de suas obras, a autora expressa sua preocupação com as diferenças
sociais e com os papéis de gênero na sociedade, além reforçar a necessidade uma de suas maiores causas: a
alfabetização. Através do jornalismo, ela disseminou suas ideias de igualdade de gênero, tendo integrado a
Frente Brasileira para o Progresso Feminino." (MACHADO, 2019)

REFERÊNCIAS:
ANTONIETA. Direção de Flávia Person. Brasil. Documentário 2016
(15min.)p&b.Disponível em: <https://hysteria.etc.br/series/curtamulheres/02-antonieta-de-flavia-person/> Acesso em: 09 de
setembro de 2020.
CARARO, Aryane; SOUZA, Duda Porto de. Extraordinárias: Mulheres
que revolucionaram o Brasil. São Paulo: Seguinte. 2017. 208p.
MACHADO, Mariana. "Antonieta de Barros: o semblante do ativismo
agora
no
Centro
da
Capital".
Disponível
em:
<http://cotidiano.sites.ufsc.br/antonieta-de-barros-o-semblantedo-ativismo> Acesso em: 09 de setembro de 2020.

Documentário: Antonieta de Flávia Person.

Quer saber mais sobre essa
catarinense incrível?
Assista ao curta documental
sobre a vida de Antonieta.
E, se for a Florianópolis,
visite o mural em sua
homenagem!

Foto: Rodrigo Barbosa
Rua Tenente Silveira - Florianópolis
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OPORTUNIDADES

Vaga de Emprego
Área de Eletroeletrônica
(cursando ou formado).
Contato/ Whatsapp:
Adriano 49 9 8869-0309
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CAMPANHA DE INGRESSO

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

