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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).
Ilustração: Giovana Tartas aluna do EMI
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CONHECENDO A SERVIDORA

Nome: Nicole Salomoni Picoli
Cidade de Nascimento: Erechim - RS
Tempo de trabalho no IFSC: 4 anos e uns meses
Função: Assistente em Administração
Formação: Bacharel em Direito, Especialista
em Direito Penal e cursando Mestrado
Profissional em Administração.

Experiência profissional: Já fui jovem aprendiz na Epagri, garçonete e assistente em salão
de beleza. Durante a faculdade fiz estágio em um escritório de advocacia, na Delegacia de
Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, na Justiça Federal e no Ministério Público.
Atuei como advogada paralelamente ao meu trabalho no IFSC desde 2015 até o ano passado,
mas em razão do mestrado, precisei deixar a advocacia por um tempo. No IFSC já atuei como
Coordenadora de Relações Externas e no setor de compras, onde trabalho atualmente.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Ler, assistir séries e brincar com os
meus cachorros.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Não tenho um preferido, mas vou indicar os últimos que assisti e gostei: O preço do
amanhã (Amazon Prime), Sombra Lunar, O poço e Um contratempo (Netflix).
Esporte: Musculação e trilhas.
Livro: Livros são meu ponto fraco. Branco Letal foi o melhor desse ano; Harry Potter é amor
antigo e o livro que mais me marcou (mais pela história por trás da história mesmo); Meu pé
de Laranja Lima.
Série: Game of Thrones, Lucifer, Dark, Friends... (deu pra perceber que tenho dificuldade em
escolher 1 só).
Programa de TV: Masterchef
Comentário ou frase: O difícil desta vida é que, entre cem caminhos, temos que escolher
apenas um - e viver com a nostalgia dos outros noventa e nove. (Fernando Sabino)
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DICAS DE ESTUDO

Nome do professor (a): Ricardo Luiz Roman
Curso(s) em que atua: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico
em Eletromecânica e Técnico em Segurança do Trabalho
Nome(s) da(s) disciplina(s): Prevenção e Combate a Sinistros
Dicas de estudo/ conteúdos importantes: Um tema de
grande importância na área de prevenção de sinistros diz
respeito aos incêndios.
Antes de mais nada, é preciso saber diferenciar FOGO de INCÊNDIO. Um incêndio é
um fogo que foge ao controle e oferece grande risco aos seres humanos, seja pela
inalação de fumaça e outros produtos derivados da queima ou por carbonização ou,
até mesmo, pelo desabamento das estruturas atingidas pelo fogo.
Para conter um incêndio, precisamos eliminar um dos 3 elementos principais que
forma o chamado triângulo do fogo.
1) Resfriamento: quando retira-se o calor;
2) Abafamento: quando se retira o oxigênio (ou comburente);
3) Isolamento: quando se retira o próprio combustível.

Para controlar ou extinguir um incêndio frequentemente faz-se uso da água, por ser
abundante e de fácil acesso de modo geral. Entretanto, dependendo do tipo de
material que queima, não é possível utilizar a água, pois esta pode agravar o problema.
Assim, dispõe-se de outros tipos de extintores, tais como o PQS (pó químico seco) e o
CO2 (gás carbônico), para incêndios em líquidos combustíveis ou em equipamentos
elétricos energizados - motor, computador, geladeira, ar-condicionado, etc...
Sugestões de livros/artigos/sites/vídeos/filmes/podcasts: Deixo como sugestão
sobre o tema o filme Homens de Coragem (Only the Brave) sem versão em português de
2017 (trailer legendado em: https://www.youtube.com/watch?v=24USaGBuBc0) que é
uma produção estadunidense que trata de incêndios florestais. Também dois vídeos do
Youtube acerca do uso de extintores, que são do Corpo de Bombeiros Militares
(CBM/SC) de Chapecó:
*Live (28/07/2020) - https://www.youtube.com/watch?v=dL2nCDiNeZ8
*Uso do extintor de espuma - https://www.youtube.com/watch?v=bF1rHLjTgk0
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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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ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO - SETEMBRO AMARELO
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Arte enviada por: Neto
Aluno do Curso Técnico Integrado
em Informática (EMI) - Módulo 4
Obra sem título.
Técnica desenho digital
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VARIEDADES

Receitas inspiradas no Folclore Brasileiro
Quer assistir a uma série deliciosa que traga
um pouquinho do Folclore Brasileiro somado a
receitas com ingredientes de vários cantinhos
de nosso país? Então, confira a série: Folclore
Brasileiro com a "cozinheira" Isadora Becker.

Se pensarmos na trajetória de um alimento
(desde seu cultivo até o local onde o
compramos)
é
possível
refletir
sobre
deslocamentos, colonização e ocupação do
território brasileiro.

A série tem episódios curtíssimos (mesmo! em
média são 5min) e está disponível no
YouTube! Isadora, nos leva em uma viagem
muito interessante pela cultura brasileira
ressaltando uma riqueza de ingredientes e
preparos. Apresenta pratos como: Tacacá,
Vatapá, Churrasco, Bolo de rolo, Caldeirada de
Peixe, entre outros.

“Basicamente todos os aspectos da comida são
culturais. Desde a escolha dos ingredientes até a
forma como sentamos à mesa”.

Com um jeitinho simpático e calmo ela nos
conta de forma resumida uma lenda folclórica
e, inspirada na mesma, prepara um prato.
Pensar nos ingredientes que usamos em nosso
cotidiano, no modo de preparar os alimentos, e
nos pratos que temos o hábito de comer, é
muito mais complexo do que possa parecer.
Alimentação é também uma forma de entender
a cultura e a história de um povo.

Muitos pesquisadores estudam nossos hábitos
alimentares e como os mesmos são passados
de geração para geração, passando por
diversas adaptações. Se você tem interesse em
ler mais sobre o tema, nós indicamos buscar os
livros de Luís da Câmara Cascudo. Historiador
e Antropólogo que dedicou-se aos estudos
sobre cultura brasileira, produzindo obras
desde a década de 1930, e ainda é referência
importantíssima.
Referência:
O que a alimentação pode ensinar sobre nossa cultura?
Disponível
em:
<https://educacaointegral.org.br/metodologias/o-quealimentacao-pode-ensinar-sobre-nossa-cultura> Acesso
em: 16 de setembro de 2020.

Você encontra a playlist dos episódios neste link do Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9TlxiW7M4kHMnr1p3mnx87lAu7lj5ePG
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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 Luiza Tirelli Rehbein - Módulo 7/EMI, confiram:

Quarentena
Como será que a pessoa que você era há um ano reagiria
se conseguisse ver a situação que estamos passando
agora? Covid-19, isolamento… Viver (ou sobreviver) todo
esse caos. Parece até que estamos vivendo em um filme.
Lembro que no início até fiz piada da situação, achei que
era algo muito distante da nossa realidade e que não iria
nos atingir. Fiquei até feliz nos primeiros quinze dias de
isolamento, afinal, para uma vestibulanda, quinze dias
sem aulas significam dias de estudos.

Conforme esses quinze dias foram aumentando, a felicidade que eu tinha foi desaparecendo,
dando espaço para uma ansiedade gigantesca. Tudo era (e ainda é) uma incógnita, será que isso
irá atingir a minha família? Quanto tempo vou ter que ficar em isolamento? O que eu posso
fazer? Nunca passamos por algo assim, então ninguém sabia de fato como lidar com tudo isso.
Os primeiros três meses foram os mais difíceis para mim, engordei bastante, não tinha forças
para estudar e estava tendo constantes crises de ansiedade. Até que percebi que essa era a nossa
nova realidade e precisava aprender a viver desse jeito. Comecei a me exercitar, emagreci, fui a
uma psiquiatra, estou melhorando a minha ansiedade e estou conseguindo voltar a estudar.
E nem tudo foi ruim, realmente o isolamento trouxe coisas boas para mim. Melhorei minha
relação com a minha família, fiz alguns cursos e estou descobrindo novas coisas sobre mim.
Claro que a saudade da minha antiga rotina continua, mas é preciso aprender a apreciar as
pequenas coisas e, principalmente, valorizarmos a nossa saúde acima de qualquer coisa.
Essa nova realidade fez todos reverem suas prioridades. Eu percebi que não preciso sair de casa
para me divertir, não preciso comer fora e nem ir ao mercado várias vezes por semana. Até
porque nada importa mais para mim que a saúde da minha família, então ficarei feliz em abrir
mão de algumas coisas se todos estiverem bem.
Para os próximos meses, acredito que eu e todo o resto do mundo só queremos uma coisa: a
vacina. Mas enquanto ela não vem, acho que todos devem entender que tudo isso é um processo
passageiro, precisamos nos cuidar e viver esse período da melhor forma possível, tentando tirar
proveito desse tempo para aprender coisas novas e refletir sobre o que realmente queremos
daqui para frente.
Setembro de 2020
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OPORTUNIDADES

Vaga para eletrotécnico ou técnico em
eletromecânica
área de manutenção industrial da
Ecofrigo.
Interessados entrar em contato com Caio
no telefone
(49) 9 9906-9208 ou por e-mail no
pcm@ecofrigo.com.br

Técnico Externo para provedor Vlink
Função: Técnico de campo para ativação de clientes e ampliação de rede
Requisitos: Possuir no mínimo CNH B; Disponibilidade
de horários para eventuais manutenções emergenciais ou programadas
Curso de informática; Organizado, proativo, pontual.
Interessado enviar currículo para:
rh@viaceltelecom.com.br
com Assunto: Vaga Técnico Externo

Analista de Suporte Provedor Vlink Share
Função: Suporte de Redes e suporte a usuários.
Requisitos: organização, paciência e educação no atendimento ao cliente,
senso de urgência; Ter excelente comunicação oral e escrita;
Experiência em atendimento telefônico e via sistemas de
tickets/whatsapp; Conhecimento básico dos sistemas operacionais
windows, linux e MacOS ; Domínio de informática básica, curiosidade e boa
vontade para em constante evolução; Interesse pela
área técnica de informática/internet;
Interessados enviar currículo para
rh@viaceltelecom.com.br com Assunto: Vaga Analista de Suporte
Provedor Vlink
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OPORTUNIDADES

As inscrições para trabalhar voluntariamente
nas eleições 2020, por meio do programa
Mesário Universitário, estão abertas!
Veja como fazer para se inscrever
http://bit.ly/MesarioIFSC
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O #BlogdoIFSC completou um ano com muito
conteúdo produzido e compartilhado.
Alguma ideia dos posts que tiveram mais
audiência neste período?

A gente conta pra vocês
http://bit.ly/BlogdoIFSC1ano

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

