Nº 18/2020

25 de setembro

SEMANÁRIO

INFORMATIVO DAE
Departamento de Assuntos Estudantis
APRESENTAÇÃO INICIAL
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CONVITES PARA A COMUNIDADE ACADEMICA

O Núcleo de Acessibilidade Educacional e o projeto (In)tolerâncias em Debate
do IFSC Chapecó convida para um cinedebate online sobre Inclusão de pessoas
com deficiência, na terça-feira, dia 29/09, às 19h30, por webconferência, no
link: meet.google.com/fyx-xbdr-vxc
Serão apresentados os curta-metragens: Ian, Tamara, As cores das flores e Cordas.
O debate contará com a presença de convidada da ADEVOSC e da professora Lígia
Eras, além das mediadoras Emy Lunardi e Cleide Nascimento, com a colaboração das
intérpretes de Libras Talila Vieira e Tatieli Meneghini.
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CONHECENDO A SERVIDORA

Nome: Alice Ribeiro Dionizio
Cidade de Nascimento: Campos Novos/SC
Tempo de trabalho no IFSC: 8 meses
Função: Docente
Formação: Letras - Português e Espanhol
Experiência profissional: Antes de trabalhar
como professora aqui no IFSC, já atuei como
Auxiliar de Biblioteca em outra instituição. Como
docente, iniciei meu trabalho do IFRS - Campus
Rolante.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Ler e ver séries.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: El secreto de sus ojos.
Esporte: Caminhada.
Livro: O último voo do flamingo (Mia Couto)
Série: La casa de las flores.
Comentário ou frase: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". (Augusto
Monterroso)
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Nome do professor: Daniel Antonio Kapper Fabricio
Cursos em que atua: Engenharia de Controle e Automação;
Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Nomes das disciplinas: Metrologia; Gestão da Produção;
Metodologia
da
Pesquisa;
Sistemas
Integrados
de
Manufatura; Gestão de Saúde e Segurança; Processos
Industriais.
Dicas de estudo/conteúdos importantes:

A importância da Metrologia no combate à COVID-19
A pandemia de COVID-19 gerou uma mobilização sem precedentes de cientistas e estudiosos
de diferentes áreas. De um lado, biólogos estão tentando entender o funcionamento do novo
coronavírus nos organismos. De outro lado, psicólogos e cientistas sociais estão estudando o
efeito do isolamento social na saúde mental dos indivíduos. Ainda, farmacêuticos estão
testando diferentes medicamentos e médicos estão em busca dos melhores tratamentos para
os pacientes infectados. Em meio a tudo isso, a Metrologia, ou seja, a ciência das medições,
também desponta como uma importante área de estudo.
Uma informação que a população mundial busca é a quantidade de pessoas infectadas pela
COVID-19 em cada município, estado e país. Para se obter esse número, faz-se necessária a
realização de testes clínicos. Um teste laboratorial por si só, no entanto, não irá dizer se um
paciente está ou não doente. Ele nos fornecerá um dado quantitativo, tal como o número de
anticorpos ou a quantidade de material genético presente em uma amostra. Esse dado
quantitativo, juntamente com os valores máximos admissíveis, permite aos analistas inferirem
se um paciente está ou não infectado.
Qual a importância da Metrologia nesse contexto? A Metrologia é a ciência que estuda as
medições, sendo que testes clínicos fazem parte disso. A validade de um teste depende de
vários fatores estudados pela Metrologia. A seguir, são listados alguns questionamentos que
um metrologista deveria fazer em relação ao teste clínico para detecção de COVID-19:
O método utilizado para a realização do teste está devidamente validado?
Os valores obtidos seriam iguais se medidos por diferentes analistas?
Qual a incerteza de medição associada ao parâmetro em estudo? O valor de incerteza
afetaria na conclusão?
O método utilizado para o teste possui boa precisão e exatidão?
Os equipamentos e instrumentos utilizados para conduzir os testes são controlados e
calibrados?
Os equipamentos utilizados estão com manutenção em dia?
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As condições ambientais para realização das medidas são ideais? Há interferência de
outros fatores (por exemplo, contaminação, sujeira) no ambiente de realização das
medidas?
Se uma mesma amostra fosse analisada em dois laboratórios diferentes, os resultados
seriam os mesmos?
Estas e inúmeras outras questões devem ser levantadas nos laboratórios que realizam análises
associadas à COVID-19 ou a qualquer outro ensaio clínico.
Imagine que um paciente com suspeita de infecção pelo novo coronavírus fosse testado e o
resultado gerado fosse um falso negativo (ou seja, o paciente possui a doença, mas o resultado
do teste é erroneamente atribuído como negativo). Uma conclusão errada como essa poderia
gerar muitos problemas, inclusive a possibilidade de o paciente infectar pessoas saudáveis em
saber.
Os fatores estudados pela Metrologia podem impactar significativamente nesse tipo de
conclusão. Justifica-se, portanto, a importância da Metrologia, colocando esta como uma área
de conhecimento fundamental no enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Sugestões de livros:
1) O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM 2012) é o documento que mostra os termos e
definições da metrologia adotados no mundo todo. Segue o link com a versão brasileira do
VIM: http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf
2) O livro “Fundamentos de metrologia científica e industrial” (Manole, 2018), de Armando
Albertazzi Júnior e André Roberto de Sousa é um ótimo material de apoio para o ensino de
Metrologia em nível de graduação.
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Arte enviada por: Bruna Caroline
Aluna do Curso Técnico Integrado
em Informática (EMI) - Módulo 5
Obra sem título.
Material nanquim e aquarela
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BENÇA.doc

bença.doc
Bença, Joelmir Zanette, Documentário, 20 min

No próximo domingo (27), o documentário Bença estreia no Florianópolis Audiovisual
Mercosul. A produção, dirigida por Joelmir Zanette, retrata a espiritualidade e a identidade
dos caboclos moradores do interior de Chapecó-SC.
Para assistir, você deve participar da Sessão on-line da Mostra que acontece no dia 27 às
17h10. Filmes exibidos no dia 27:
Bença, Joelmir Zanette, Documentário, 20 min
Otra Mano, Augusto Netto, Cultura, 20 min
Imersão, Mercedes Rodriguez, Rodrigo Amboni, Drama, 20 min
Nero Artista, Marco Martins, Biografia, 15 min
Maiores informações: http://www.famdetodos.com.br/programacao
Você pode adquirir ingressos online. O ingresso tem o valor de R$5,00 e é válido para a
sessão Mostra Curtas Catarinense e Mercosul do dia. Voucher para acesso à sessão em um
dispositivo.
Os
ingressos
podem
ser
adquiridos
através
do
site:
https://www.famdecinema.com.br/

Arte por Matheus Costa
@barlaventoestudio
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ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO - SETEMBRO AMARELO

URL da reunião:
https://meet.google.com/uqt-phwz-qpq
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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 Edson Leonardo de Oliveira - Módulo 6/EMI, confiram:

Vivendo ou apenas existindo?
Esta jornada começou de uma forma um tanto quanto
improvável: minha pessoa acabara de passar um fim de semana
tranquilo na casa de meus pais em Ponte Serrada - SC e na
noite de domingo no momento em que me encontrava
arrumando as malas para retornar à cidade de Chapecó, me
deparei com a notícia, esta que parou à todos os seres que
vivem neste Brasil, a quarentena estaria acabando de começar.
Nos primeiros momentos a inocência presente em meu
cérebro falou mais alto do que a razão, pensando que seriam
apenas alguns curtos dias de lazer e descanso até o mal que

rondava o país ir embora. Mas como tudo o que é ruim geralmente dura muito, não é de se
impressionar que este curto período se tornaria tão longo e cansativo.
O ser humano quando se encontra frente a algo repetitivo e tedioso costuma expandir seus
pensamentos e paranoias ao ponto de pensar em absolutamente tudo o que é possível e criar suas
próprias teorias referentes ao que acontece naquela determinada situação. Comigo não foi
nenhum pouco diferente, tendo em vista as milhares de ideias mirabolantes que foram surgindo
em minha mente jovem e despreparada para tal situação.
Acredito que o que mais me entristece e me deixa eufórico são os planos para após o fim deste
período. Não necessariamente isso, mas o fato de que muito provavelmente eu não vá conseguir
cumpri-los, nem mesmo juntar todos os meus amigos para matar a saudade. E seguindo esta
lógica, penso nas coisas incríveis que as outras pessoas estão fazendo em suas casas para
melhorar de vida e seus conhecimentos como cursos, exercícios, estudos etc. Sendo que eu não
venho fazendo nada extremamente necessário para minha vida e a melhora dela.
Estaria eu vivendo ou apenas existindo? Esta é a pergunta que faço diariamente ao sentar-se em
frente deste computador e qualquer outra tarefa caseira. É algo que me persegue desde antes de
tudo isso começar, por que não consigo ser bom o suficiente para pelo menos alegrar a mim
mesmo? Seria algo difícil apenas para mim ou para todas as outras pessoas?
Deixando um pouco o lado melancólico que acredito existir em todos os textos, há algumas coisas
boas também. Não me recordo de nenhuma, mas pra alguém em algum lugar deve haver.
Junho de 2020
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SOU MONITOR DE ENSINO

Os monitores de ensino tem a função de realizar o atendimento aos alunos que
precisam de auxílio nas atividades escolares no contexto das "Atividades Não
Presenciais" (ANPs). A equipe do Informativo, criou um espaço para que vocês
possam conhecê-los e se inteirar de seus horários de atendimento.

Nome do aluno: RAFAEL CHOINHET
Curso que realiza: Engenharia de Controle e Automação
Coordenador (a): Vinicius Berndsen Peccin
Monitoria em: Informática
Horário de atendimento: Seg-Qui: 18:00-20:30
Contatos (WhatsApp/e-mail):
WhatsApp: (11)974623357
Email: rafael.c1997@aluno.ifsc.edu.br
Dica de estudo: “Você pode saber o nome de um pássaro em todas as línguas do mundo,
mas no fim das contas, você não saberá absolutamente nada sobre o que quer que seja o
pássaro. Então, vamos observar o pássaro e ver o que ele faz — isso é o que conta.”
(Richard Feynman)

Nº 18/2020

25 de setembro
OPORTUNIDADES

Desenhista Projetista Mecânico.
Tempo Integral (Efetivo/CLT).
Atuará juntamente com o time de engenharia/projetos:
- Analisando documentos de apoio, como plantas, croquis, desenhos e
informações de projetos específicos de cada cliente e normas;
- Elaborando e desenvolvendo projetos, modelando em software 2D e 3D;
- Desenvolvendo e dimensionando projetos mecânicos de máquinas e
equipamentos conforme NR12;
- Atualizando e remodelando desenhos de acordo com as necessidades;
- Executando listas de peças/matérias primas, listas de corte e
planejamento de montagem;
- Elaborando relatórios e especificações técnicas de equipamentos;
- Planejando montagens de equipamentos em Layouts e processos
industriais.
[PRÉ REQUISITOS:]
- Curso técnico mecânico;
- Experiência em projetos de máquinas/equipamentos;
- Domínio avançado em Solidworks;
- Conhecimento em tolerâncias e ajustes, processos de usinagem,
manuseio de instrumentos de medição;
- Demonstrar senso de observação, flexibilidade e versatilidade;
- Demonstrar ética profissional;
- Ser concentrado e organizado;
- Ter raciocínio lógico.
[BENEFÍCIOS:]
- Plano de saúde Unimed, coparticipação de 50%;
- Refeitório na empresa.
[SALÁRIO:] A Combinar
Para se candidatar a vaga, envie seu currículo no formato PDF para o e-mail :rh@usinox.com.br
com o título "[VAGA:] Desenhista Projetista Mecânico."
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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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"A Ludmilla mandou avisar" que: É HOJE!
A 1ª edição do Clube do Livro acontece hoje! Vem participar!
Faça sua inscrição AQUI: encurtador.com.br/cuwV7

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

