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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
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conosco!
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CONHECENDO O SERVIDOR

Nome: Clelio Marcos Ferreira
Cidade de Nascimento: Joinville/Santa Catarina
Tempo de trabalho no IFSC: 3 anos
Função: Docente de Informática
Formação: Mestre em Engenharia de Produção pelo Instituto
Superior Tupy (IST-SOCIESC-2012). Licenciatura em Docência
Profissional pelo Instituto Federal de Santa Catarina(IFSC 2019), Especialização MBA em Gestão Financeira, Controladoria
e Auditoria pela Fundação Getulio Vargas (FGV-2009).
Especialização em Redes de Computadores pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC-2002). Tecnólogo em Processamento de Dados pela Universidade
do Estado de Santa Catarina (Udesc - 1998). Técnico Mecânico pela Escola Técnica Tupy (ETT-1994)
Experiência profissional: Experiência profissional de mais de 20 anos como analista/desenvolvedor
de sistemas, trabalhou em empresas como Totvs, Datasul, Logocenter, Microton Informática,
Gesplan, Smartplan/Auditbrasil. Experiência como docente de informática de mais de 15 anos no
nível superior e técnico, em instituições como a Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC),
Instituto Superior Tupy (IST-UNISOCIESC), Instituto Ensino Superior de Joinville (IESVILLE), Escola
Técnica Tupy (ETT), Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) e atualmente no Instituto
Federal de Santa Catarina(IFSC).
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Viajar em família, assistir filmes e séries, ler,
praticar esportes e atividades ao ar livre.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Gosto de todas as categorias de filmes como drama, comédia, ação, suspense , com exceção
dos musicais...
Esporte: Atualmente estou fazendo um pouco de musculação, corrida e mountain bike, mas gosto de
jogar futebol, vôlei, basquete,...
Livro: Livros do gênero fantástico (Tolkien & Cia), contos, ficção, atualmente estou lendo Homo
Deus: uma breve história do amanhã de Yuval Noah Harari.
Série: Gosto de vários gêneros, desde históricas, ficção, ação, suspense, anime, carros,.. as que eu
gostei posso citar Band of Brothers, Lost, GOT, The Walking Dead, The Boys, Friends, The Last
Kingdom, Vikings, one punch man, quase todas do Discovery Turbo, F1: Dirigir Para Viver.
Programa de TV: Futebol, culinária, viagens.
Comentário ou frase: O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1
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ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DE MÓDULOS INICIAIS

No mês de outubro, compartilharemos por aqui uma série
de vídeos que a professora Roberta elaborou para auxiliar
os nossos recém chegados alunos. Começamos com
orientações de acesso ao SIGAA.
Durante a pandemia, os estudantes estão sendo
solicitados a interagir ainda mais com o SIGAA, o sistema
acadêmico do IFSC. Alguns vídeos institucionais foram
divulgados, apresentando alguns dos recursos possíveis
para realizar as atividades não presenciais. Porém, alguns
alunos ainda têm dificuldade em acessar o sistema
(principalmente aqueles dos módulos iniciais).
Professora Roberta Cajaseiras

Daí veio a ideia de criar vídeos explicativos, orientando os alunos e alunas a acessarem
o sistema tanto pelo computador quanto pelo celular (abordando dicas de como abrir
navegador, digitar o endereço do site, efetuar login...). Com isso, esperamos que todos
os estudantes do campus possam usar o SIGAA para realizar as atividades não
presenciais com segurança e tranquilidade.
Caso tenha problemas com a senha de acesso, entre em contato com o setor:
Registro Acadêmico 49 9 8849-2359
Como
acessar
o
SIGAA
do
IFSC
pelo
https://www.youtube.com/watch?v=deeF2Mco9xo&t=25s

seu

2)
Como
acessar
o
SIGAA
do
IFSC
pelo
seu
https://www.youtube.com/watch?v=FTEmehkJuDA&t=19s

celular:

computador:
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Formulário Biblioteca
Em tempos, ditos, "normais" sabemos que muitos usuários possuem diversas dúvidas sobre os
serviços e atendimento da Biblioteca do Campus. E nesses casos, nossa Equipe sempre presta
orientação divulgando nosso Manual do Usuário e explicando pessoalmente o funcionamento de
nosso setor. Entretanto, durante o Distanciamento Social, temos certeza que as dúvidas de vocês
se intensificaram, pois nossas atividades também estão diferentes. Portanto, nos ajude a entender
quais são as maiores dúvidas de vocês. É rapidinho para responder e com base nestas questões
vamos elaborar um material para ajudá-los! Podemos ter uns minutinhos de sua atenção?

Acesse nosso formulário aqui: bit.ly/form-biblioteca

Nº 19/2020

02 de outubro
VARIEDADES

#MASPemcasa

@masp

Quem acompanha o Informativo do DAE lembra que desde a edição de número 9 (lá
no início de julho) criamos um espaço para divulgar as artes produzidas por alunos, e
servidores: o Cantinho da Arte.
Ao longo destes meses recebemos artes incríveis produzidas por nossos alunos.
Ilustrações, pinturas, fotografias e vídeo com música! É uma felicidade imensa poder
divulgar o talento de vocês e as suas formas de expressão por meio da arte!
Nesta semana, nós indicamos no Variedades um concurso do MASP - MUSEU DE
ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - que acontece todas as semanas,
dentro da programação do "MASP em casa".
"Todas as terças-feiras, o perfil do @masp no Instagram indica uma obra do acervo do
museu que servirá de inspiração para crianças e adultos desenharem. [...] Tanto
adultos quanto crianças podem participar: basta fazer a própria versão do trabalho e
publicar no Instagram marcando o @masp e utilizando a #maspdesenhosemcasa até as
23h59 de domingo [...]. Na segunda, [...] o museu irá selecionar alguns desenhos na
mesma rede social. Os autores receberão um Amigo MASP, que dá direito a frequentar o
museu gratuitamente por um ano."
Acreditamos que muito além do prêmio, poder divulgar seus desenhos e ter
reconhecimento por eles é um incentivo para continuar se expressando. Logo, fica o
convite: participem!
Acompanhe as redes sociais do MASP para verificar a obra indicada na semana. Vale
ressaltar que esta é apenas uma das atividades propostas pelo MASP. O "MASP em
casa" inclui outras programações. Vocês podem acompanhar aqui:
https://masp.org.br/eventos/emcasa

Nº 19/2020

02 de outubro

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 Jaiza Pompelli - Módulo 4/EMI, confiram:

Minha vida com a pandemia
Querido diário, contarei a você tudo que se passou em
minha vida e minhas expectativas desde o começo da
quarentena até agora. Só quero que fique claro que 2020
era um ano esperado por todos, um ano que achávamos
que iria ser maravilhoso, todos tínhamos muitos planos e
muitos sonhos iriam se realizar, tudo parecia estar se
encaminhando para isso. Até que um vírus se espalha
pelo mundo e, em poucos meses, chega ao Brasil e
então...

Era um domingo, fui dormir cedo pois no dia seguinte iria passar o dia todo no IFSC,
acordo às 5 horas do dia 16 de março e recebo a notícia de que as aulas presenciais
tinham sido suspensas por conta do novo vírus chamado Covid-19. O oeste de Santa
Catarina estava contabilizando os primeiros casos. “E agora, o que irá acontecer?” foi a
primeira coisa que pensei, mas sabia que nada radical poderia ser feito, pois sempre se
deve pensar na saúde e no bem- estar, não somente meu e de minha família, mas na
saúde e bem-estar de todos.
Logo, os professores deram início às aulas não presenciais. A adaptação foi difícil, era
algo novo para todos, mas com o tempo, parcialmente, acostumei. A quantidade de
atividades acadêmicas deixava-me sem tempo de realizar outras atividades, passava a
maior parte do dia estudando, fazendo exercícios de fixação, vendo aulas, etc. Isso estava
esgotando-me, estava muito cansada.
Em meio a tudo isso, assumi a responsabilidade de ser representante de turma, não é uma
tarefa fácil e consome um tempo que já me era quase nulo, mas não desisti. Após muitas
conversas com meu coordenador, ele comunica que as aulas não presenciais seriam
interrompidas para que os professores pudessem se aprimorar e voltar a dar aulas com
mais qualidade para nós, alunos.
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Com isso, comecei a tirar um tempo para mim. Comecei a ler um livro que interessava-me
e estava muito ansiosa para lê-lo; comecei a fazer receitas, que é algo que gosto muito;
passei mais tempo com meus pais, que era algo que não estava conseguindo fazer; além
de tudo, me dediquei ao estudo, mas não apenas ao conteúdo do semestre, e sim a
conteúdos já vistos, assisti alguns documentários, entre outros. Acho que aproveitei
muito bem esse tempo, além de ter conseguido descansar e, parcialmente, renovar
minhas energias.
O que mais me assombra é em não saber se o mundo voltará a ser como era antes e
quando isso irá acontecer, se acontecer. Vendo muitos documentários, fica evidente que
uma pandemia não demoraria a acontecer, contudo, os especialistas esperavam uma
pandemia de gripe. Espero que a próxima não venha tão cedo e que eu não esteja por aqui
quando ela vier.
Mesmo com tudo de ruim que a pandemia trouxe, sempre tem-se, pelo menos, um
aprendizado, e eu aprendi algo que estava buscando há muito tempo, “como organizar
meu dia e meu tempo”. Sempre planejava meu dia somente no meu cérebro, e nunca
passei em um papel meu planejamento, com isso, normalmente, não realizava tudo o que
tinha planejado. Vendo pessoas que trabalham com influência na internet, vi que o
planejamento e a escrita do mesmo poderiam ajudar-me, e assim, comecei a programar
meu dia e consigo realizar, normalmente, todo o planejamento e às vezes atividades
extras.
Hoje, as incertezas são tantas, não sei quando poderei rever meus amigos, não sabemos
nem quando poderemos ir ao supermercado, fazer uma simples compra, sem nos
preocupar.
Espero que depois de tudo isso o mundo seja um lugar melhor, que as pessoas comecem a
dar mais valor para as outras pessoas e percebam que bens materiais não são tudo, pois
bens materiais e dinheiro não irá proteger ninguém de contrair a doença, e a quarentena
fez e faz muitas pessoas que se amam ficarem afastadas. Então, que esse tempo de
isolamento sirva além de proteção, de reflexão e de aprendizado para todos nós.

Setembro 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 da aluna: DAIANE PATRICIA NAZARIO
Curso que realiza: Engenharia de Controle e Automação
Coordenador (a): Vinicius Berndsen Peccin
Monitoria em: Cálculo I e II do Curso em Engenharia de Controle e Automação
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 17h30min às 19h30min
Contatos (WhatsApp/e-mail):
WhatsApp: (49) 9 88713304
Email: daia_nazario@outlook.com
Dica de estudo: "Estudar no mínimo 2 horas por dia a matéria de cálculo, ler e praticar
o conteúdo antes e depois da aula e fazer todas as listas de exercícios."
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Fotografia enviada por:
Natasha Dias
Servidora da Biblioteca
Nome: Cafè au Satolep

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

