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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).
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CAMPANHAS DO DAE EM ANDAMENTO

CONVITES PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA

YOGA

Segundas e quartas-feiras, às 10:00
Local: Google Meet
https://meet.google.com/eou-xosb-ock
Organização: Psicóloga Marta Elisa Bringhenti
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CONHECENDO A SERVIDORA

Nome: Camila Gasparin
Cidade de Nascimento: Chapecó-SC
Tempo de trabalho no IFSC: 5 anos e 2
meses.
Função: Professora de Física
Formação: Mestra em Educação pela UFFS,
licenciada em Física pela UFSC.
Experiência profissional: 16 anos de ensino
de inglês, matemática e física.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Ver filmes de terror, ler, jogar e
estudar francês.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Terror! Quanto pior,melhor.
Esporte: Futebol americano!! Patriots for ever!!
Livro: os romances clássicos, especialmente José de Alencar.
Série: Gosto de poucas e boas.. The Big Bang Theory, Simpsons, American Dad,
Family Guy e South Park
Programa de TV: Reality shows absurdos do TLC como 90 day fiancé (e todos seus
spin off) e Love after Lockup.
Comentário ou frase: Só estudar salva!
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DICAS DA BIBLIOTECA

Treinamentos online CAPES
A Capes oferece, gratuitamente, treinamentos online no uso do Portal de
Periódicos a todos os usuários de graduação e pós-graduação das instituições
participantes. Os treinamentos são realizados todos os dias, em turnos diferentes,
e oferecidos por área do conhecimento. São várias possibilidades à disposição dos
usuários do Portal! Além de aprender sobre os tipos de busca e outros serviços
disponíveis, os participantes assistem aos treinamentos ministrados por
representantes das editoras e sociedades científicas com as quais a Capes assina
os conteúdos.
É necessário fazer login no “MEU ESPAÇO” para verificar os treinamentos com
inscrições abertas. Havendo vaga, basta clicar e solicitar a inscrição no
treinamento desejado. Caso o usuário não possua cadastro na área indicada, deve
fazer um clicando em “Novo usuário”. Após a identificação, é essencial retornar à
página de “Treinamentos” para fazer a escolha. Outras informações podem ser
solicitadas pelo e-mail: treinamento.periodicos@capes.gov.br
Fonte: "Portal de Periódicos CAPES" - Acesse: bit.ly/3jZSfrN

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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COVID-19

- PRODUÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL NO IFSC
CÂMPUS CHAPECÓ

O IFSC, Câmpus Chapecó participou da Chamada EPE COVID-19 do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) e foi contemplado com recursos para produção de álcool em gel. O
material produzido está sendo entregue à comunidade acadêmica e também em outras
instituições do município de Chapecó. O coordenador do projeto é o servidor Fagner
Canalli e os professores Ângela Silva e Fabio Machado da Silva são os colaboradores.
Estudos mostram que o álcool em gel na concentração de 60% a 70% apresenta eficácia
na inibição da síntese de proteínas por efeitos diretos nos ribossomos e na RNA
polimerase de várias classes de vírus, como por exemplo, o ebola e o coronavírus. A
utilização do álcool 70% em forma de gel para assepsia das mãos e higienização de
superfícies e objetos é uma recomendação da OMS - Organização Mundial da Saúde - no
combate e prevenção do coronavírus.
A partir da distribuição do produto, o IFSC Chapecó contribui ativamente com a
comunidade ampliando o acesso às formas de prevenção da doença. A última
distribuição do álcool em gel foi para o PROGRAMA VIVER AÇÕES SOCIAIS:
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ENTREGA DE COMPUTADORES

Antes de mais nada, começamos com um agradecimento especial a empresa Cooperalfa,
que por duas vezes ajudou com a doação de computadores usados, de boa qualidade e
em boas condições de uso. Agradecemos também ao servidor Eliandro do TI, que nos
ajudou com a revisão dos computadores.
Optamos por fazer um sorteio virtual em tempo real por nome, utilizando o site
www.sorteandoja.com.br, que tinha ótimas referências.
Foram 23 interessados inscritos para os computadores. Dividimos em 2 sorteios. O
primeiro com todos os interessados para o único notebook que tínhamos, cujo o
contemplado foi o Rafa.
No segundo sorteio, participaram os 22 interessados restantes, que concorreram
aos 14 computadores disponíveis. Os contemplados foram:
Alencar, Alex, Berthony, Djimy, Evaldo, Fabio, Gmanley, Ivanilso, Mark, Renel, Saint,
Sajous, Sepadieu e Adriano.
Este trabalho foi realizado pela equipe do DAE e os sorteios realizados no dia
02/10/2020, que estão disponíveis no próprio site com os nomes:
• SORTEIO 1 IFSC-CHAPECO NOTEBOOK • SORTEIO 2 IFSC-CHAPECO 14 CPUs
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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 Julia Ramos Salvagni - Módulo 4/EMI,
confiram:

Como estou lidando com a pandemia do COVID-19
Era metade do mês de março quando recebemos a
notícia que não poderíamos mais sair de casa “por
um tempo”, somente para fazer o que era
realmente necessário e em casos de extrema
importância, como também, o uso obrigatório de
máscaras e álcool em gel.
Nossa rotina, de uma hora para a outra parou. As
escolas, shoppings, lojas, bares, restaurantes,
academias, entre outros estabelecimentos tiveram
que fechar as suas portas por
determinado ou até indeterminado.

um

tempo

Supermercados, farmácias, hospitais e agroindústrias foram alguns ramos que
permaneceram abertos, porém com condições que antes da pandemia não eram
exigidas, como distanciamento das pessoas, uso de máscaras e álcool em gel, e
também o número reduzido de pessoas em cada estabelecimento.
Como tudo isso era novo para mim e para todo mundo, no começo da pandemia eu
não sabia como iria fazer para poder conciliar estudos, família, tempo para mim
mesma, etc. O tempo que antes ficava na escola (4 horas) e focava em estudar, havia
passado para no mínimo 8 horas, onde eu não tinha o mesmo proveito e rendimento
de tempo, pois eu largava os estudos, mexia no celular, comia, fazia atividades de
casa e, com isso, eu me destinava à outras coisas.
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RELATOS DO ISOLAMENTO

Passados alguns dias, comecei a lidar melhor com boa parte das atividades de casa e da
aula. Sair, até agora, é só em casos de necessidade mesmo. Para ir ao supermercado, ou
algo do tipo, na maioria das vezes quem vai é a minha mãe. Quando ela chega, passamos
pano com álcool em tudo. Frutas e legumes são lavados com água e sabão, e já as verduras
sempre vão para uma bacia com água e bicarbonato de sódio. Falo sempre para os meus
pais que nunca imaginava ter que “dar um banho” em abacaxi, banana, moranga cabotiá e
outras frutas e legumes.
Passei o meu aniversário em casa, somente com os meus pais e pegamos um bolo para não
passar em branco, mas não é a mesma coisa que viajar ou comemorar com amigos. Várias
datas que são importantes, como o dia das mães, dia dos namorados, festas de 15 anos e
algumas outras comemorações, tem dia para acontecer, mas esse ano foi diferente, como
os casamentos que tiveram que ser adiados.
Desde o começo da pandemia não vejo mais meus avós paternos e parentes que éramos
próximos antes da pandemia começar. Já meus avós maternos, algumas vezes fui visitá-los,
e claro, sempre cuidando de mim e deles também. A parte triste disso tudo, é que esses
familiares não são mais novos, todos são idosos, não sabemos até quando eles estarão aqui
para podermos abraçá-los, dar carinho e atenção. Faço chamada de vídeo com a minha
prima que mora perto da minha avó, então, por meio disso, conseguimos conversar e se
ver, mas não pude abraçá-la e comer os bolos que ela faz que são únicos.
São pequenas coisas, mas que fazem falta na nossa vida e algum dia (como agora)
sentiremos saudades. Espero que tudo isso passe logo, que possamos encontrar quem
amamos e dar aquele abraço de saudade. Muitas famílias perderam seus entes queridos
por causa do Corona vírus e, por isso, devemos nos cuidar agora, para que quando tudo
isso acabar, não falte alguém nos almoços de domingo, nos corredores das escolas, nas
festas, nas rodas de amigos e nos aniversários.
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: LUIZA TIRELLI REHBEIN
Curso que realiza: Técnico Integrado em Informática (EMI)
Coordenador (a): Janilson Loterio.
Monitoria em: Laboratórios de Informática
Horário de atendimento: Segunda: 17:30-19:30 - Terça: 17:30-19:30
- Quarta: 17:30-19:30 - Sexta: 08:00-12:00
Contatos (WhatsApp/e-mail):
WhatsApp: (49) 99185-4447
Email: luiza.tr@aluno.ifsc.edu.br
Dica de estudo: Usem o Stack Overflow, basicamente é um site de
perguntas e respostas sobre computação, então se tu tem alguma dúvida de código
há grandes chances de esse site poder te ajudar (ou pelo menos dar um rumo). É
uma ferramenta que uso muito e me ajudou a aprender muitas coisas sobre
programação. Fica a dica!
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15 DE OUTUBRO: DIA DA
PROFESSORA E DO PROFESSOR

Nesta semana, no dia 15, comemoramos o "Dia do Professor". O câmpus
Chapecó organizou um vídeo emocionante com depoimentos de alguns alunos
de nossos cursos e também de membros da Direção. Deixamos o convite, aos
que ainda não conferiram, o conteúdo está disponível no Instagram do IFSC
Chapecó.
O Informativo do DAE deseja os parabéns às professoras e professores do
campus!
“Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde...
Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como
educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática”
Paulo Freire

Confira o vídeo comemorativo no Instagram do IFSC: @ifscchapeco
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OPORTUNIDADES

Estagiários de técnico em segurança
do trabalho encaminhar seu
currículo por e-mail:
selecao@autoviacao.com
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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

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

