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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!
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Social).
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Recado da Redação

Estimados colegas servidoras e servidores,
alunas e alunos, e comunidade que
acompanha o Informativo do DAE.
Viemos a público anunciar que a partir do
mês de novembro nossa publicação passa a
ser quinzenal. Acreditamos muito na
relevância
do
que
publicamos,
e
exatamente por isso, prezamos pela
qualificação no desenvolvimento de
conteúdo e na divulgação das informações
do campus.
Neste momento, entendemos que o novo
formato será mais produtivo para nossa
equipe e mais proveitoso para nossos
leitores.
Agradecemos a contribuição de todas e
todos na construção de nossas edições!
Um abraço,
Equipe Editorial
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CONVITES PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA

A Unochapecó realizará um aulão, em
parceria com o
Colégio Energia, NSC TV e Atlântida, para
toda a comunidade.
O Alternativa Uno, será realizado nos
sábados dias:

31/10 e 07/11.
Link de inscrição:
unochapeco67505.ac-page.com/alternativauno
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CONHECENDO A SERVIDORA

Nome: Ilca Maria Ferrari Ghiggi
Cidade de Nascimento: Coronel Freitas/ SC
Tempo de trabalho no IFSC: 11 anos
Função: Professora EBTT na área de matemática
Formação: Licenciatura em Matemática
Experiência profissional: Professora de Ensino
Básico na rede estadual, Professora Universitária
e desde 2009 Professora no IFSC câmpus Chapecó.
O que gosta de fazer nas horas vagas/passatempo: Aprender coisas novas.
Citar o que mais gosta nas categorias:
Filme: Espiritualistas
Esporte: Ao invés de esporte eu diria atividade física com peso e yoga
Livro: Equilíbrio Pessoal
Série: Não tenho acompanhado nem uma no momento.
Programa de TV: Entretenimento
Comentário ou frase: Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você.
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NOTA DA BIBLIOTECA:

Na semana passada, divulgamos por aqui a
programação completa do evento promovido pela
Biblioteca que estava previsto para acontecer nesta
semana.
“SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA 2020”
Infelizmente, e com muita tristeza, tivemos que suspender nossa
programação momentaneamente.
A Equipe da Biblioteca agradece profundamente o apoio do
público do evento e colegas do IFSC e de outras instituições que
tentaram participar das atividades. Também enfatizamos nosso
agradecimento pela compreensão das profissionais que
realizariam suas palestras e irão reagendá-las.
Divulgaremos em breve nova data e a retomada da programação.
Atenciosamente,
Equipe da Biblioteca
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Arte enviada por: Bruna Caroline
Curso Técnico Integrado em
Informática (EMI). Módulo 5.
Título: Sem nome
Material nanquim e aquarela
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RESPIRAR FAZ BEM!!

Você já parou para observar como funciona sua respiração? Sabia que respirar
corretamente tem diversos benefícios para seu corpo e para sua mente,
principalmente na promoção de uma resposta de relaxamento?
Nesse e no próximo boletim você poderá conferir algumas técnicas respiratórias que
funcionam como estratégias para ativar sua resposta de relaxamento.
TÉCNICA DE RESPIRAÇÃO PROFUNDA
A maneira correta de respirar é deixar o abdômen se expandir enquanto inspira.
Quando se respira profundamente com a intenção de relaxar, deve-se levar maior
tempo na expiração do que na inspiração
Tempo previsto: 5 minutos.
1- Em pé, pés afastados, joelhos ligeiramente flexionados, em posição confortável.
Feche os olhos e deixe a cabeça pender para frente; Se você preferir, pode fazer
sentado(a), com as costas apoiadas na cadeira e pés apoiados no chão ou sobre algum
objeto.
2- Deixe a cabeça inclinar mais um pouco (sem forçar o pescoço) inspire pelo nariz
lentamente. Respire profundamente, deixando o abdômen expandir enquanto
inspira;
3- Segure um pouco a respiração e expire devagar;
4- Expire, colocando o ar para fora pelo nariz, murchando o abdômen, como se o
umbigo fosse encostar nas costas.
5- Não tenha pressa, e repita 4 vezes em seu próprio ritmo;
6- Pare por alguns instantes se sentir tontura.
7- Abra os olhos devagar.
Dica: Se preferir coloque uma música bem tranquila.

Nº 23/2020

30 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 Giovana Perla Lemos dos Santos Módulo 4/EMI, confiram:

Meus pensamentos sobre a Covid 19 e como ela
afetou minha rotina
Tínhamos consciência de que a doença estava devastando
o oriente, nossos professores nos advertiram para termos
os cuidados básicos, como lavar as mãos, evitar os abraços,
cobrir a boca com o antebraço e se possível usar álcool em
gel ou água e sabão, até que fomos informados sobre o
“lockdown”, aos poucos a cidade foi se tornando fantasma.
No início foi tranquilo ficar em casa fazer os trabalhos
e ajudar nas tarefas, claro que foi bem corrido já que
tínhamos mais tarefas que tempo. Mas muitos já
estavam acostumados com a rotina do IFSC.
Me acostumei com a rotina de dormir tarde e acordar cedo atualizei séries, escutei músicas
que a tempos não ouvia, limpei a casa, fiz artesanato e joguei muito... Mas sinto falta da
minha rotina, nunca pensei que sentiria tanta saudades de ir caminhando do IFSC para casa,
do vento nos cabelos e o sol no rosto ou de ir cedo para o IFSC, tomar café da manhã com
meus amigos comer panqueca de ovo com banana e tomar um café solúvel amargo por que
o açúcar da minha amiga acabou… Sair à noite cansada, pois o dia foi puxado e tive de ficar
até tarde para realizar um trabalho em grupo…
Quando as ANPs começaram todos estávamos próximos por uma tela, mas mesmo assim
próximos, mas com o tempo as aulas tiveram de parar e com o avanço da doença cada vez
ficamos mais distantes...
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RELATOS DO ISOLAMENTO

Tudo estava calmo até as pessoas terem de voltar ao trabalho e quanto mais o tempo passa
as pessoas cada vez mais doentes ficam, outros que também crescem são o medo, a morte e
a tristeza daqueles que perderam entes queridos.
Com o tempo passando cada vez mais tudo mudou, seja pelas máscaras que são uma forma
de proteção que nos sufocam e nos lembram dos erros do ser humano, pelo fato de por
qualquer deslize possa ser contaminado ou pelas pessoas que se foram.
Eu espero que os médicos e cientistas achem uma cura, pois dentro de casa tudo parece
normal, mas ao sair da porta para fora a realidade se transforma num caos. Nenhum de
meus parentes e amigos foram contaminados, mas mesmo assim eu consigo imaginar o
sofrimento, dor e medo dos que pegaram a doença ou perderam alguém para ela.
Logo, essa angústia que estamos passando será lembrada como mais uma grande epidemia
que consternou o mundo, aguardo para que em breve dias melhores venham e que isso não
passe de uma lembrança ruim, que as pessoas doentes melhorem e que as que sofrem
consigam erguer-se novamente.

Setembro de 2020
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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

