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Campanhas de Divulgação

Novo diretor-geral assume
o Campus Gaspar

Para divulgar os cursos técnicos do Campus Gaspar,
foram realizadas duas Campanhas de Divulgação:
- “Um dia no IFSC” – o IFSC Campus Gaspar recebeu
alunos das 8as séries de escolas municipais da região
para divulgar seus cursos técnicos. Aproximadamente
250 alunos visitaram o Campus Gaspar, sendo
recebidos pelos servidores com uma apresentação geral
do Campus e dos cursos técnicos ofertados.
Em seguida, os alunos foram levados para um passeio
de exploração ao Campus, conhecendo os laboratórios e
salas de aula.

Desde 19 de novembro de 2012, o IFSC Campus Gaspar
possui novo Diretor Geral. Assumiu o cargo o professor
Sérgio Seitsi Uda, professor de Física do Campus
Florianópolis. O professor Uda – como é conhecido
pelos colegas – foi vice-diretor do Campus Florianópolis
durante três anos. Também possui experiência de gestão
como assessor da área de Física do Campus
Florianópolis, chefe do Departamento de Recursos
Humanos – hoje Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) -,
chefe do Departamento Acadêmico de Formação Geral –
hoje Daltec, no Campus Florianópolis – e chefe do
Departamento de Ensino. Juntamente com o professor
Uda, assumiram, no dia 19 de novembro, a Chefia do
Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, o
professor Leônidas João de Mello Junior e a Chefia do
Departamento de Administração, o servidor Nilson de
Souza Leal.
Por se tratar de um campus
em
implantação,
Uda
coloca entre seus principais
desafios a capacitação dos
servidores
e
a
reestruturação
administrativa, visando ao
aprimoramento
dos
processos acadêmicos e
administrativos.
Aos
alunos, o novo diretorgeral promete manter um
diálogo permanente com
sua entidade representativa
Prof. Leônidas, prof. Uda
e buscar o aprimoramento
e Nilson
dos processos pedagógicos, para ofertar uma educação de
qualidade. Segundo ele, “Os estudantes são a razão da
existência da nossa instituição. Temos um compromisso de
formar cidadãos no seu sentido profundo, além, é claro, de
dar a eles uma formação profissional de qualidade”.

- “Campanha Meus Amigos no IFSC” – foi criada
para estimular que os alunos do Campus Gaspar
divulgassem os cursos e trouxessem amigos para
estudar na instituição. Cada amigo de aluno que fez a
inscrição nos cursos deu direito ao aluno do Campus a
uma ficha de inscrição para concorrer a um kit do
IFSC. Para efetivamente participar do sorteio, o
candidato inscrito deveria realizar a prova no dia 25
de novembro. Como prêmio, os alunos que indicaram
seus amigos receberam um kit IFSC, com moleton,
camiseta, caneca, estojo, entre outros brindes. Foram
sorteados os seguintes alunos:
Helena Nogueira dos Santos e
Ícaro Gentile de Freitas Cosser –
curso Integrado em Química
Jamilson R. Cardoso – curso
Concomitante em Administração
Maiara Binoti e Vanderleia Lucia
de Souza e Silva – curso
Concomitante em Modelagem do
Vestuário
Aluno Ícaro recebendo o
kit da Campanha

O que o IF-SC Gaspar está ofertando...
Atualmente, o IF-SC Campus Gaspar está ofertando
cursos técnicos nas modalidades concomitante (em
que o aluno cursa o Ensino Médio em uma
instituição e o curso técnico no IF-SC) e integrado
(em que o aluno faz a parte técnica e o Ensino
Médio no IF-SC), além de cursos de qualificação
profissional (FIC). Confira os cursos:

Cursos Técnicos Integrados: Química e Vestuário
Cursos Técnicos Concomitantes:
Informática e Modelagem do Vestuário

Cursos de Qualificação Profissional: Programa Nacional
Mulheres Mil, Auxiliar em Administração
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Alunos realizam visitas técnicas
As visitas técnicas são um complemento fundamental à formação
profissional, bem como são uma oportunidade de contato com o mercado
de trabalho. Nesta perspectiva, os cursos técnicos organizam visitas a
empresas da região que tenham como foco a área de trabalho de cada um
dos cursos. Confira abaixo algumas visitas técnicas realizadas neste
segundo semestre pelos alunos do Campus Gaspar:
Curso Técnico em Informática: No
dia 27 de outubro os alunos da 3º e
4º fases do curso fizeram uma visita
técnica ao Armazém Datacenter na
cidade de Brusque. Nesta visita, os
alunos tiveram contato com a
realidade de uma empresa que
trabalha com tecnologia de ponta,
atuando
no
processamento,
armazenamento e outsourcing de
dados.

Visita dos alunos do curso técnico em
Administração

Visita dos alunos do curso técnico em
Informática

Curso Técnico em Administração:
em novembro, os alunos realizaram
duas visitas técnicas. A 1ª e 2ª fases
do curso visitaram a Empresa
Linhas Círculo, em Gaspar, tendo
como foco o estudo da produção da
empresa, propiciado pela Unidade
Curricular de Administração de
Produção. A 3ª fase do curso visitou
o Instituto Gene, em Blumenau, por
intermédio da Unidade Curricular
de Empreendedorismo.

Curso Técnico em Vestuário: alunas da 3ª
fase do curso realizaram duas visitas
técnicas: uma ao Shopping Center
Newmarkt, em Blumenau, para a
observação de vitrinas das lojas, dos
elementos utilizados pelas marcas, dentre
outros aspectos estudados na Unidade
Curricular de Comunicação e Marketing.
Outra visita foi ao Estúdio Blazé, em
Blumenau, em que foi realizada a
produção de um editorial especialmente
para a turma do IFSC. As alunas
conheceram
o
processo
de
desenvolvimento de um catálogo de
moda, além da rotina de trabalho em um
estúdio fotográfico e as atribuições dos
profissionais envolvidos.
INFORMATIVO
Boletim Informativo do Campus Gaspar
Ano 02 | nº 03 | dezembro 2012
Distribuição Gratuita
Diretor: Sérgio Uda

Visita dos alunos do curso técnico em
Vestuário

I Torneio de Integração
do IFSC Gaspar

No dia 24 de novembro foi realizado o
I Torneio de Integração do campus
Gaspar. A atividade tinha como
objetivo promover a integração entre
os alunos dos cursos técnicos
integrados em Química e Vestuário.
Ao longo do dia, houve a prática das
seguintes modalidades: vôlei de
quadra misto, vôlei de areia masculino
e feminino, futsal masculino e
feminino e xadrez. O evento foi um
sucesso e a coordenação do evento
pretende que a atividade faça parte do
calendário acadêmico do Campus.

Alunos dos cursos
integrados expõem trabalhos
de artes
Na Unidade Curricular de Artes II, os
alunos dos cursos Integrados em
Química e Vestuário construíram
painéis
visuais
representando
Movimentos Musicais que marcaram
o século XX. Os alunos pesquisaram o
contexto artístico, histórico, social e
político do período desejado, e
representaram essas informações nos
painéis através de imagens, cores,
recortes, frases e pessoas que
marcaram época.
Já os alunos do curso Integrado em
Química I receberam como proposta
de trabalho fazer, a partir da obra de
um artista brasileiro, uma Releitura e
uma Releitura Moderna.

Contato:
E-mail: informativo.gaspar@ifsc.edu.br
Telefone: (47) 3318-3710
Endereço: Rua Adriano Kormann, 510, Bela Vista.
Gaspar/SC. CEP 89110-000
Envie sugestões, elogios ou críticas para o e-mail
informativo.gaspar@ifsc.edu.br
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Curso de Administração realiza I Semana
Acadêmica

I SECTAD

foram realizadas duas mesas
redondas, cujos temas foram “A
valorização do estágio aos alunos
dos cursos técnicos” e “Curso
Técnico em Administração: estudos,
realidades e perspectivas”. Na
quinta-feira, os alunos do módulo 4
do Curso Técnico em Informática do
Campus Gaspar apresentaram um
trabalho sobre “Jogos Empresariais”.
Neste mesmo tema, a professora de
Administração, Rosane Neves, na
sexta-feira, ofertou uma oficina de
“Jogos Empresariais”, que faz parte
de um projeto de extensão
desenvolvido no Campus . O evento
proporcionou, também, a realização
de mais um brechó organizado pela
turma formanda do Curso Técnico
em Vestuário do Campus Gaspar,
que utilizará a renda para uma
viagem técnica.

O 1° Seminário do Curso Técnico
Qm administração (I SECTAD) do
Campus Gaspar aconteceu nos dias
08 e 09 de novembro e teve como
objetivo principal fomentar o diálogo
das práticas educacionais dos cursos
técnicos
em
administração,
refletindo numa oferta de curso mais
integrada às necessidades da
sociedade.
Como atividades do Seminário,
foram realizadas duas mesas
redondasCampus Gaspar promove

o I Seminário de
Pesquisa e Prática Pedagógica

Nos dias 08 e 09 de novembro, o
Campus Gaspar promoveu o I
Seminário de Pesquisa e Prática
Pedagógica (SP3). Durante dois
dias, professores do ensino básico e
técnico do município de Gaspar e
seu entorno, professores de outros
Câmpus do IFSC e de outros IFs
participaram de palestras, mesaredonda, sessões de pôsteres e
minicursos temáticos. O evento
terminou na sexta-feira, dia 9 de
novembro, e contou com cerca de
110 participantes.
No primeiro dia, os participantes
assistiram à mesa redonda “A
pesquisa no contexto da educação
básica e técnica” e à palestra do
professor Attico Chassot, intitulada
“A constituição do professorpesquisador.
À noite, foram ofertados minicursos
que tiveram como temática a
pesquisa em sala de aula nas
diversas disciplinas do ensino
básico.
No dia 09, os participantes puderam
trocar experiências sobre o que
promovem em sala de aula, através
dos pôsteres e relatos de experiência.

Informes Culturais
Teatro EducARTE

O Grupo Teatral Teatral Educarte fez
sua estréia durante o I SECTAD, no
dia 08 de novembro, às 19h30min.
Em sua estreia, o grupo apresentou a
peça "Bem de família".
Esta peça abordou o consumismo e a
influência da mídia televisiva sobre
ele através da propaganda. O grupo
faz parte do Projeto de Extensão
EducARTE, coordenado pelo Prof.
Paulo Guilherme Stahnke, com a
colaboração da professora Janaína de
Souza Aragão

Apresentação Musical

I Seminário de Pesquisa e Prática
Pedagógica

Minicurso de Matemática do I SP3

O I Seminário de Pesquisa e Prática
Pedagógica do Campus Gaspar
surgiu de uma inquietação a
respeito da maneira como a
pesquisa pode ou deve permear o
espaço da sala de aula e o cotidiano
do professor.

Os alunos Arthur Vitorino Wagner,
Ícaro Gentile de Freitas Cosser, Israel
Weingartner, Leonardo Nascimento,
Luana Senem de Souza e Juliana dos
Anjos Pacheco dos Cursos Integrados
em Química e Vestuário, sob a
coordenação da professora de Artes,
Janaína de Sousa Aragão, realizaram a
Apresentação Musical de abertura do I
Seminário de Pesquisa e Prática
Pedagógica. O repertório foi pensado
especialmente para os professores e foi
composto por Yesterday, Tocando em
Frente, Velha Infância, Meu erro, Por
enquanto, Imagine e o Rap Profissão
Valiosa, de autoria do aluno Leonardo.
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Campus Gaspar divulga
projetos de pesquisa
Para uma formação integral, além do ensino, deve-se
preocupar com a pesquisa e a extensão. Tendo este
pensamento em foco, o Campus Gaspar realiza diversos
projetos de pesquisa e extensão. Neste semestre, podem-se
destacar os seguintes resultados na área da pesquisa:
- Apresentação de pôsteres na IV
Semana Acadêmica Interdisciplinar
na Antonio Meneghetti Faculdade,
no Rio Grande do Sul, nos dias 19
e 20 de outubro. Os alunos Elaine
Cristina Paul, Giovani Sabel de
Almeida e Pamela dos Anjos,
juntamente com a professora Rosane Neves, apresentaram os
trabalhos “Ensino técnico no Brasil: Uma revisão histórica”
e “Programa Mulheres Mil: um convite à inclusão social,
econômica e ambiental, no IFSC Campus Gaspar/SC”.
-O projeto de pesquisa Análise da Estrutura e da Estratégia
Organizacional: o perfil das Micro e Pequenas Empresas de
Gaspar e Região, coordenado pela professora Fabiana
Gramkow com participação dos bolsistas Ana Karla
Maronezi, João Paulo Assini e Nathan Correa,
foi
publicado, em forma de artigo, na Revista Científica do
IFSC, em novembro de 2012.
- Trabalhos apresentados por alunos do curso técnico em
Informática: “Sistema de Visão Computacional para
Extração Automática de Parâmetros em Ambientes
Monitorados”, apresentado pelo aluno Mateus Moraes
Bueno, orientado pelos professores Maurício Stivanello,
Saulo Vargas e Emerson Fedechen, no SIBGRAPI 2012
(Conference on Graphics, Patterns and Images) em Ouro
Preto (MG). “Desenvolvimento de um Sistema para
Contagem Automática de Células Sanguíneas Através de
Visão Computacional”, apresentado pelo aluno Daniel
Benke, orientado pelos professores Mauricio Stivanello,
Leônidas de Mello Jr., Saulo Vargas, Emerson Fedechen,
Antonio Abatepaulo, no XXI Seminário de Computação
(SEMINCO) em Blumenau. “Interação HumanoComputador Baseada em Vídeo Através de Descritores de
Fourier e Redes Neurais Artificiais”, organizado pelos
professores Saulo Vargas, Maurício Stivanello e professores
da UFSC, FURB E IFC, no IX Workshop de Realidade
Virtual e Aumentada , em Paranavaí (PR)
- Aprovação do projeto “A contribuição da Matemática no
alcance dos Objetivos do Milênio (ODM) com relação às
mulheres”, coordenado pela professora Vanessa Oechsler,
pela FAPESC. O projeto objetiva fazer um levantamento dos
indicadores dos Objetivos do Milênio vinculados às
mulheres, elencados pela Organização das Nações Unidas. A
partir desses indicadores, pretende-se desenvolver um roll de
atividades que contribuam para a aprendizagem significativa
da matemática pelas mulheres participantes do Programa
Mulheres Mil, desenvolvido no Campus Gaspar, de modo
que essas atividades contribuam para o alcance dos ODM.

Campus Gaspar

Espaço da biblioteca
RAP DO BEREMIZ
Ele tem a missão de calcular
Não parar, hesitar, frações executar
Em uma fração de segundos ele quebra a cabeça
dizendo aí
Vocês são feitos mesmo de fraqueza
Não sabem resolver e não quero humilhar
Mano sai da frente, pela Pérsia vou andar
Minha paixão é matemática, a segunda, Telassim
Andando pela vida e resolvendo até o fim
Refrão
Ele é o homem que calculava
Resolvia e nunca hesitava
Ele é Beremiz Samir
O cara tá assim, pra te corrigir
Famoso em Bagdá, o homem “tá” que “tá”
Encara até o Califa, e ele não vai parar
Sentimentos vão brotando, Telassim vai conhecendo
A genialidade de um homem, querida, não fica
tremendo
O Califa preparou o desafio mais horrendo
Corre para ele e fala, que os sábios tão ardendo
Mas adivinha aí, ele é Beremiz
Acerta todas as respostas, nem fico feliz
Logo pediu a mão da aluna em casamento
Se um mais um é dois, a união foi um alento
Matemática para todos, usando-a em todos os
momentos
Rap elaborado pelo aluno Leonardo Nascimento,
inspirado no Livro “O Homem que Calculava”, de
Malba Tahan. O Rap foi apresentado na Semana da
Matemática no Campus Gaspar.

Aconteceu no IF-SC...
Junho – aluno Mateus Moraes Bueno, do curso de
informática, foi premiado na IV Mostra de Pôsteres
de Pesquisa do IFSC. Ao todo, foram analisados 120
pôsteres e o projeto “Monitoramento Automático de
Ambientes através de visão computacional”, do
aluno Mateus, orientado pelos professores Maurício
Stivanello e Saulo Vargas, figurou entre os três
melhores classificados.
20/09 – VI Encontro de Diretores promovido pelo
Núcleo de Escolas de Educação Profissional da
ACIB
22/09 - Primeira edição dos Jogos dos Institutos
Federais da Região Sul (JIF-Sul)
19 e 20/10 – II Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia do Campus Gaspar
01/12 – II Feira de Economia Solidária do Campus
Gaspar
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