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INFORMATIVO DAE
Departamento de Assuntos Estudantis
APRESENTAÇÃO INICIAL

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

EQUIPE EDITORIAL

Ângela Silva
Chefe do DAE

Natasha Dias Castelli
Assessoria DEPE
Auxiliar de Biblioteca

Nilmar Fernando Jevouski
Coordenador de Estágios
Assistente de Alunos

Vigésima Edição!
Dá pra acreditar? Estamos juntos há 20 semanas construindo o Informativo do
DAE com muita dedicação e empenho!
São vinte edições: relatando atividades desenvolvidas pelo IFSC e pelo câmpus
Chapecó; Convites de eventos para a comunidade acadêmica; pesquisando temas
relevantes para a seção de Variedades; levantando conteúdo técnico para as
preciosas Dicas da Biblioteca; contando com a contribuição de professores nas
Dicas de Estudo, e com a gentileza de nossos colegas no espaço Conhecendo nossos
servidores; trazendo Oportunidades de empregos e de estágios; divulgando a
produção de Arte de nossos alunos, seus Relatos e experiências no período de
isolamento social; também apresentando os novos monitores de ensino! UFA
(ficamos até esbaforidos!) É coisa que não acaba mais! Um trabalho intenso e feito
com muito carinho. E tudo isso pela mão de três pessoas: Ângela, Natasha e
Nilmar. Aproveitamos o espaço para comunicar que a Ângela se desliga do
Informativo, por um período, para poder cuidar da Lígia, que acabou de chegar!
Agradecemos a colaboração e participação de toda comunidade acadêmica que
nos proporcionou construir vinte edições com muito êxito! Seguimos com a
proposta adequando-a às nossas possibilidades, aprimorando nossas pautas, e
sempre buscando contribuir com as atividades institucionais no presente
contexto.
Um abraço,
Equipe Editorial
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CONHECENDO O SERVIDOR

Nome: Juarês de Melo Vieira
Cidade de Nascimento: Siderópolis/SC
Tempo de trabalho no IFSC: 14 anos
Função: Professor
Formação: Engenharia Mecânica
Experiência profissional: Atuação como
Gerente
de
Manutenção/Gerente
de
Projetos/Gerente de Produção - 30 anos de
experiência na indústria. Mais 14 anos como
docente no Câmpus Chapecó.
Citar o que mais gosta nas categorias:
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Caminhadas, leitura, assistir
futebol, filmes e ouvir músicas.
Filme: Documentários, ação e comédias.
Esporte: Futebol
Livro: História
Série: Documentários
Programa de TV: Documentários e esportes.
Comentário ou frase: Viver a cada dia com bom humor, sendo grato pelos
familiares, pela saúde e pela vida.
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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. Nesta semana, a
professora Roberta traz orientações de acesso ao EMAIL do
IFSC.

Professora Roberta Cajaseiras

Durante a pandemia, os estudantes estão sendo
solicitados a interagir frequentemente com seus e-mails
institucionais. Alguns vídeos produzidos pelo IFSC foram
divulgados apresentando alguns dos recursos possíveis
para realizar as atividades não presenciais. Porém, alguns
alunos ainda têm dificuldade (principalmente aqueles dos
módulos iniciais).

Daí veio a ideia de criar vídeos explicativos, orientando os alunos e alunas a realizarem
diferentes acessos tanto pelo computador quanto pelo celular (abordando dicas de
como abrir navegador, digitar o endereço do site, efetuar login...).
Caso tenha problemas com a senha de acesso, entre em contato com o setor:
Registro Acadêmico 49 9 8849-2359

Como acessar o e-mail do aluno IFSC pelo computador:
www.youtube.com/watch?v=S_kDlYyOeKY&t=18s
Como acessar o e-mail do aluno IFSC pelo celular:
www.youtube.com/watch?v=T7USlsAgoHU&feature=youtu.be
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Manual de Comunicação Científica
Você sabe

o que é um Manual de Comunicação Científica?

Resumidamente, consiste em um compilado de Normas Técnicas
para Redação Científica, que visa orientar alunos e pesquisadores
em geral na elaboração de seus trabalhos. Geralmente as
Instituições de Ensino elaboram seus próprios manuais já conhece
o Manual do IFSC?
"[...] tem o objetivo de orientar os pesquisadores do IFSC quanto às
diversas formas de comunicação científica [...] Além de sintetizar
alguns aspectos conceituais sobre os processos da comunicação
científica, aborda a publicação de periódicos científicos e apresenta
as características dos principais tipos de textos científicos.
A padronização é um importante aspecto dos textos acadêmicos [...]
este manual dedica uma seção às principais normas que devem ser
seguidas na apresentação do texto científico. [...] você irá encontrar
modelos dos principais tipos de trabalhos acadêmicos produzidos no
IFSC."

Acesse o manual: bit.ly/3izAwWD

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
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111 anos de IFSC
No final do mês de setembro o IFSC fez aniversário e comemorou os 111 anos de
Instituição. O Blog do IFSC fez uma publicação apresentando o Instituto por meio de
seu PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional. Sobretudo, utilizando seu primeiro
capítulo que trata do Perfil Institucional. Vamos conhecer nossa instituição?
"111 anos não é para qualquer um, não é mesmo? Vamos combinar que alguém com tanta idade
tem muita história para contar. A gente escreve a nossa história todo dia com você. [...] Eu sei
que tem quem nos conhece muito bem, mas muitos não sabem tanto assim e achamos que seria
um momento bacana para nos apresentarmos. E nada melhor para nos apresentar do que falar
do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um dos nossos documentos
norteadores"

No primeiro capítulo do PDI, você encontra as seguintes informações do IFSC:
- Histórico
- Finalidades e Objetivos
- Missão, Visão e Valores
Valor
- Áreas de Atuação Acadêmica
- IFSC em números.

- Cadeia de

É muito importante conhecer a instituição da qual fazemos parte! O capítulo inicial
apresenta nossas atribuições, e demonstra como todas as atividades e servidores se
integram. Nosso trabalho converge para um propósito comum: a prestação de um
serviço público de valor para os alunos e a sociedade.

Confira o post: bit.ly/3jMlsGF

Acesse a Linha do Tempo do IFSC:
www.ifsc.edu.br/linha-do-tempo

Você pode encontrar todos os
capítulos do PDI para ler aqui:
www.ifsc.edu.br/pdi-2020-2024
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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 Raiff Kauan - Módulo 3/EMI, confiram:

Situação inesperada e como lidamos com isso
Já se passaram mais de seis meses que estamos em
situação de pandemia, a previsão que é feita de quando
isso irá acabar se prorroga quase mensalmente, então
realmente não sabemos quando isso vai acabar.
É triste saber que mesmo com os números tão altos, ainda
tenham pessoas que se recusam a abrir os olhos e
reconhecer a terrível situação que estamos vivendo,
assim proclamando discursos apáticos e até ofensivos a
quem realmente está sofrendo com isso.

Sabemos que é extremamente difícil para um governo conciliar uma crise socioeconômica com
um vírus devastador que assombra e afeta a vida de todos, sem exceção, mas mesmo com as
dificuldades não podemos ignorar dados e situações por questões de ego e apatia.
Todos temos que refletir sobre as questões humanas e ter o mínimo de consciência sobre
tomar todos os cuidados para proteger a vida do nosso próximo, evitando ao máximo fazer algo
que comprometa a própria vida e a alheia, antes de sair de casa lembrar das vidas que correm o
risco de ser afetadas.
Também temos que não apenas lembrar, mas também aplaudir aqueles que realmente
precisam sair, colocando em risco muitas vezes a própria vida para salvar outras, seja ele um
profissional da saúde, um trabalhador do ramo alimentício, entre vários outros, ou aqueles que
precisam trabalhar para por comida na mesa de sua família.
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Vamos aos poucos nos adaptando à temporária ou nova realidade, cada um fazendo o que está
ao seu alcance, mesmo que muitos mergulhados na própria ignorância acabem regredindo o
nosso progresso, não podemos desistir nem parar de lutar contra o vírus, fazendo o que é
preciso, seja ficar em casa para não transmitir, ou sair de casa para não deixar os outros sem as
condições mínimas de saúde, segurança, etc.
Eu, particularmente, procuro evitar ao máximo qualquer espécie de aglomeração, mesmo tanto
meu pai quanto minha mãe continuarem trabalhando. Converso com eles sobre as medidas de
prevenção tomadas pelas empresas e não são todas que escolhem tentar proteger seus clientes
e funcionários, essa é uma questão que teria de ser debatida pelo estado para impor leis mais
rígidas às empresas que estão abertas, porque infelizmente a sociedade não está pronta para
viver à base de empatia e "pensar no próximo".
Graças ao momento histórico que estamos, que é uma era de tecnologia, o isolamento não se
torna algo impossível de se lidar, ainda podemos ter contato com pessoas que gostamos sem
uma visita ou confraternização, não são todos que têm acesso a redes sociais, mas grande
parte da população já tem algum meio de comunicação que não seja na presença um do outro.
Tendo em vista esse vírus que alcançou o mundo inteiro provocando uma pandemia é
totalmente visível que estamos, como brasileiros, lidando com isso de forma errada, somos um
dos países com mais mortos e infectados do planeta e ainda assim vemos diariamente pessoas
fazendo festas e aglomerações, sendo isso resultado da má administração do nosso país e a
falta de consciência das pessoas.

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: JULIA FERNANDA WERLANG
Curso que realiza: Técnico Integrado em Informática (EMI)
Coordenador (a): Janilson Loterio.
Monitoria em: Suporte Digital/Informática módulo 1 - Curso Técnico Integrado em Informática
(EMI).
Horário de atendimento: Terça (08h-12h); Quarta (08h-12h) e Quinta
(17h30-19h30)
Contatos (WhatsApp/e-mail):
WhatsApp: (49) 9 9945-0073
Email: ajulia.fernanda80@gmail.com
Dica de estudo: "a internet, especialmente no momento
pelo qual estamos passando, serve de grande ajuda na aprendizagem de
informática. Nela você pode encontrar algumas plataformas online que oferecem cursos
gratuitos de informática, como a Khan Academy e a Udemy. No Youtube também é
possível encontrar alguns. A w3schools não é exatamente um curso, mas é muito
utilizada no ensino de HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e PHP, que são todos
estudados no EMI. Ficam essas dicas para quem quer aprender uma nova linguagem,
se aprofundar em uma, sanar dúvidas, ou conhecer outro assunto relacionado à
informática."
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RANDON em Chapecó:
- VAGA Efetivo:
Operador de produção;
Estágio em produção (para
alunos de qualquer Engenharia);
Analista de logística Pleno.
-VAGAS para Banco de talentos (vagas
futuras):
Montador; Pintor;
VAGAS para PCD.
Interessados, se
candidatar no site:

randon.gupy.io/
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Arte enviada por: Neto
Aluno do Curso Técnico
Integrado em Informática
(EMI) - Módulo 4
Obra sem título.
Técnica desenho digital

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

