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Balanço do 1º ano de gestão e desafios para 2014
Passado um ano de sua gestão no IFSC Câmpus Gaspar, o
Diretor-Geral, professor Sérgio Seitsi Uda, apresenta um
balanço sintético das principais ações implementadas pela
equipe diretiva neste período:
Quanto à infraestrutrura do Câmpus, dentre várias
realizações, destacamos que foi elaborado o projeto da rede
elétrica para a climatização de diversos ambientes do câmpus
e, cuja obra está sendo excecutada neste final de ano. Está
também se elaborando o projeto de readequação da rede
elétrica e lógica do Câmpus, obra esta que estará vinculada à
readequação dos espaços físicos, que visará a um melhor
atendimento do público interno e externo ao câmpus. Ainda,
neste ano, o câmpus instalou 15 access point, equipamentos
que permitem o acesso à internet. Dessa forma, todos os
alunos, servidores e visitantes têm acesso à internet nas
dependências do câmpus, garantindo a democratização do
acesso à internet.
A democracia também esteve presente no Câmpus na escolha
das Chefias de Departamentos pelos servidores e na eleição
dos Coordenadores que compõem o grupo gestor do
Câmpus. Na perspectiva dessa gestão democrática e
participativa, criou-se o Conselho de Direção, do qual fazem
parte o grupo gestor acima citado. Esse Conselho tem caráter
consultivo e visa discutir aspectos inerentes aos processos
administrativos e pedagógicos no âmbito do Câmpus.
Ressaltamos ainda que, ao final deste ano, teremos um
processo de consulta junto aos servidores, para a escolha da
equipe Diretiva do Câmpus para a gestão 2014-2015.
Estamos projetando o nosso futuro, por meio da construção
do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) do IFSC,
no qual estamos discutindo o rumo que tomaremos nos
próximos 5 anos, em especial na definição do plano de
ofertas de cursos para o período citado, em que a perspectiva
é de que sejam implantados cursos superiores no Câmpus.
Discutiu-se também a resolução 13, que regulamenta as
atividades docentes no IFSC. Para atender a demanda das
atividades pedagógicas e administrativas do Câmpus,
entraram em exercício, no corrente ano, entre Docentes e
Técnicos Administrativos em Educação, 18
novos
servidores, completando um quadro de 59 pessoas efetivas.
Para janeiro de 2014, a previsão é de que entrem em
exercício mais 12 novos servidores.
Visando a integração com a comunidade, o câmpus ainda
firmou termos de cooperação com entidades da região, como
a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Gaspar, para
.
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realização de sessão itinerante e exposição de trabalhos de
educação infantil, respectivamente. O Câmpus está firmando
um termo de cooperação técnica com o CEMADEN (Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)
para a instalação de um pluviômetro no Câmpus. Está sendo
discutido um termo de cooperação com a UFSC, para que,
mediante contrapartida, façamos a cessão de uso dos nossos
laboratórios de química pela UFSC. Estabelecemos dois termos
de cooperação com a FURB, um para auxiliar no
desenvolvimento das aulas do Programa Mulheres Mil, e que
atendeu até o final deste ano, trezentas alunas; outro para oferta
do curso de revisores de texto em 2014. Ainda em 2013, o
Câmpus Gaspar iniciou sua participação no Movimento Nós
Podemos Blumenau, que tem o intuito de contribuir para o
alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio na região.
Neste ano, destinamos recursos orçamentários para o
financiamento, por meio de chamadas públicas, de projetos de
extensão, de pesquisa, de projetos integradores e para
participação de servidores em eventos em que apresentem
trabalhos científicos, sendo que para 2014 a meta é a destinação
de mais recursos para esse fim.
Destaca-se ainda a participação dos alunos do Câmpus nos
Jogos escolares do IFSC (JIFSC), jogos estudantis de Gaspar e
Festival de Dança de Gaspar, bem como nas olimpíadas de
química e matemática e em eventos científicos, como o SEURS
e o SEPEI e a Aventura pelos Mares em Itajaí.
Diante de tantas conquistas, os desafios para 2014 são ainda
maiores. Destaca-se como ações para o próximo ano, a
reorganização do Programa Mulheres Mil, a implantação de
mais um laboratório de informática e um laboratório da área de
gestão e negócios, a execução da obra de readequação da rede
elétrica, a confecção do projeto de revitalização do ambiente
utilizado pelos cursos da área de vestuário, a definição da oferta
de cursos, a discussão da estrutura administrativa, bem como a
revisão do Regimento Interno do Câmpus e a consolidação dos
cursos já existentes. Tem-se ainda a previsão da construção de
uma quadra esportiva coberta.
A equipe Diretiva agradece a todos os servidores e alunos que
juntos alavancaram neste ano, com muita dedicação,
comprometimento, alegria e competência, um expressivo
crescimento institucional do Câmpus e deseja a todos um Feliz
Natal, um Novo Ano de muita saúde, paz, felicidade e
realizações e conta com todos para continuarmos com uma
gestão democrática, participativa e de comprometimento!
Cursos PRONATEC para 2014:
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Costura, Auxiliar de
recursos humanos, Contador de história, Desenhista de moda,
Mecânica de Máquina de Costura, Montador e Reparador de
Computador, Operador de Computador.
Quem pode se inscrever? Moradores de Blumenau e
Gaspar
com idade mínima de 15 anos.
Onde se inscrever: CRAS do Bela Vista.
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Alunas do Programa Mulheres Mil
promovem noite de degustação
No dia 07 de novembro, as alunas do
Programa Mulheres Mil do Câmpus
Gaspar, dos cursos de "Reciclador" e
"Panificação
e
Confeitaria"
promoveram uma noite de degustação
no Câmpus para expor as atividades
que aprenderam nos cursos.
Para a noite de degustação, os alunos
dos cursos integrados, juntamente com
a professora de artes, Janaína Aragão,
organizaram uma apresentação cultural
com música, poesias e uma esquete
teatral.
Ao final da parte cultural, os
convidados da noite puderam apreciar
as iguarias preparadas pelas alunas do
Programa Mulheres Mil. Dentre as
receitas da noite, pode-se destacar os
cupcakes, a palha italiana, as
.tortinhas doces e salgadas, os doces de doces de colher e os pães recheados e os
bolos decorados com pasta americana. As receitas dos pães e bolos as alunas
aprenderam no curso de "Panificação e Confeitaria", que teve sua parte
profissional promovida pelo curso de gastronomia da Universidade Regional de
Blumenau, parceiro do IFSC no programa Mulheres Mil.

II Seminário do Curso Técnico de
Adminisração (II SECTAD)

O II Seminário do Curso Técnico em
Administração, realizado nos dias
17, 18 e 19 de setembro e
organizado pela área de Gestão e
Negócios do Câmpus Gaspar, contou
com uma diversidade de atividades
que envolveram os alunos do Curso
Técnico em Administração e demais
turmas do Câmpus Gaspar.
No primeiro dia do evento, os alunos
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tiveram a oportunidade de conhecer as
rotinas de uma incubadora de negócios
com a visita ao Instituto Gene, em
Blumenau. Já no período da noite, o
evento teve a apresentação oral de
trabalho, duas oficinas e a peça teatral "A
Farsa", encenada pelos professores do
Câmpus Paulo, Márcio e Janaína.
No segundo dia de evento, o destaque foi
a mesa-redonda "Desafios da gestão
numa perspectiva feminina", com a
participação
de
Sal
Facco
(empreendedora "Sementes do Mundo"),
Tenente Maria (10º Batalhão da Polícia
Militar, de Blumenau) e Michelle
Curbani
(empresária
"Chemizz").
O último dia do evento foi destinado à
discussão da avaliação dos alunos e
professores em relação ao Curso Técnico
em Administração.

Projeto de Extensão faz
sacolas ecológicas

Sacolas produzidas nas oficinas

O projeto de extensão intitulado Sacolas
Ecológicas teve como tema o meio
ambiente, visando reduzir o uso de
sacolas plásticas nos mercados e feiras.
No projeto, foram oferecidas oficinas
práticas de costura de sacolas de tecido
sob a coordenação da professora
Carolina A. Carioni Amorim, contando
com o auxílio da bolsista Camilla
Custódio.
O público-alvo foram alunos do IFSC,
de escolas municipais e comunidade
externa em geral, de todas as idades.
As sacolas confeccionadas foram
valorizadas com aplicação de estampa
com a marca do IFSC e cada
participante pôde customizá-las de
maneira diferente, usando aviamentos
variados.
O objetivo principal foi contribuir com
o meio ambiente, incentivando o uso de
sacolas ecológicas além da divulgação
da marca e dos cursos do IFSC.

Contato:
E-mail: cere.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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III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Nos dias 16, 22, 23 e 24 de outubro
de 2013, o Instituto Federal de Santa
Catarina, câmpus Gaspar, realizou a
3ª Edição da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia (SNCT) com a
temática: "Ciência, saúde e esporte".
O tema escolhido está relacionado
com os megaeventos a serem
realizados no país como a Copa do
Mundo e as Olimpíadas.
Para tanto, diversas palestras e
oficinas, dentre outras atividades,
aconteceram no período. Escolas
públicas da região foram convidadas

a participar de oficinas no dia 16. As
oficinas foram ministradas por alunos
e professores do câmpus. Nos dias 22
a 24, houve atividades intensas
(palestras, oficinas) para os alunos de
todos os cursos, nos três períodos.
Ao todo, o evento contou com a
presença de 356 alunos do IFSC; 317
visitantes externos ou de escolas da
região e 31 servidores do câmpus,
totalizando 704 pessoas que passaram
pelo câmpus durante a III SNCT.
Desde a sua inauguração, este foi o
maior evento em número de
participantes e atividades do câmpus
Gaspar. “Esperamos que o sucesso se
repita em 2014 quando queremos
oferecer mais espaço para oficinas
ministradas pelos próprios alunos dos
cursos técnicos e, também, para
exposição de projetos e pesquisas dos
nossos alunos”, prevê a coordenadora
do evento, profª Gisele Luz Cardoso.

Curso de Informática promove sua I Semana
Acadêmica
De 18 a 23 de novembro de 2013, o câmpus
Gaspar realizou sua primeira Semana da
Informática (SeI). O evento contou com 132
inscritos, entre alunos do Curso Técnico
Concomitante em Informática, de outros
cursos, servidores do câmpus e comunidade
em geral.
A programação contou com palestras de
empreendedores na área da Informática da
Oficina de Robótica
região. Também houve uma mostra de
banners em que os participantes do evento
conheceram alguns projetos desenvolvidos
pelos alunos do Curso Técnico em
Informática do câmpus. A SeI ainda
ofereceu 2 oficinas aos participantes do
evento: 1) Oficina de desenvolvimento de
jogos para Android e 2) Oficina de Robótica
utilizando kits Lego Mindstorms para
Equipe vencedora da maratona
montagem de robôs. Na oficina de Robótica, os participantes tiveram a
oportunidade de construir e programar seus robôs para percorrerem uma rota
onde deviam desviar de obstáculos e seguir ao longo de uma pista. A SeI
contou ainda com uma sessão de ginástica laboral, já que as profissões na
área de informática estão entre as mais afetadas por problemas físicos como
lesões por esforço repetitivo (LER).
Um dos pontos altos do evento foi a Maratona de Programação, atividade que
colocou à prova os conhecimentos de lógica e a capacidade de trabalho em
equipe e sob pressão dos competidores. A prova contou com doze equipes
que deviam resolver o maior número possível de problemas de programação
dentro do tempo preestabelecido. A equipe campeã foi a Null Pointer
Exception.A semana foi concluída no sábado, dia 23, com um passeio pelo
parque ecológico Spitzkopf, em Blumenau.

Câmpus participa dos
JIFSC

Delegação de Gaspar no 2º JIFSC

Nos dias 07 e 08 de novembro foi
realizado o 2º JIFSC (Jogos do IFSC),
no Câmpus Florianópolis, o qual
contou com a participação de alunos de
todos os Câmpus do IFSC, tanto de
cursos integrados, como de outras
modalidades de ensino.
A delegação do Câmpus Gaspar foi
composta por 44 alunos, de todas as
fases dos cursos integrados e dois
servidores, professor Márcio Watanabe
e professora Juliana Silva.
Como resultado geral, o IFSC Câmpus
Gaspar
conquistou
cinco
medalhas:
uma
de
ouro(futsal
feminino), duas de prata (tênis de mesa
em duplas, feminino e voleibol
feminino) e duas de bronze (voleibol
masculino,
atletismo
5000
masculino).
Antes do início dos jogos, o Câmpus
Gaspar já havia sido vitorioso na
escolha do mascote do evento. A
comissão organizadora do JIFSC
promoveu uma campanha para e
escolha do mascote tendo recebido, no
total, 40 propostas, das quais três foram
consideradas as melhores por uma
banca composta por três avaliadores.
Essas três foram para votação do
público e o mascote escolhido foi
“Lulalele”, criado pela aluna Carolina
Raulino, do curso integrado em
Química, do Câmpus Gaspar.
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Professoras inovam em
trabalhos de aula
No segundo semestre de 2013, vários trabalhos foram
desenvolvidos com os cursos integrados do Câmpus
Gaspar. Entre eles, destacam-se os trabalhos de espanhol e
de análise combinatória em matemática.
Os
alunos
da
unidade
curricular Espanhol elaboraram
uma pequena exposição de
suas atividades de conteúdo
nas paredes e colunas do hall
do Câmpus. As atividades
foram feitas em aula e tinham
como unidade temática La
casa, el hogar y sus objetos.
Para os alunos foi uma
significativa
atividade
de
desenvolvimento
de
vocabulário
referente
aos
cômodos de uma casa, aos
Trabalho de espanhol exposto no
objetos e móveis que a
hall do Câmpus
compõe, além de entender a .noção de habitação na cultura
hispânica. Os alunos fizeram a planta baixa da casa ou de
um de seus cômodos e aproveitaram para opinar sobre os
gostos decorativos das famílias e discutir os tipos de
habitação recorrentes na região.
Na unidade curricular de
Matemática, os alunos da quarta
fase dos cursos integrados
elaboraram um material didático
para abordar temas de análise
combinatória. O intuito do
trabalho era que os alunos
Material de permutação:
montassem um material didático
quantas possibilidades
que auxiliasse no entendimento diferentes temos de sentar
dos conteúdos de análise quatro pessoas em quatro
lugares em um cinema?
combinatória. Para isso, cada
equipe recebeu um conteúdo e
montou um material e uma
atividade referente a esse
material.
Para o estudo da Análise
Combinatória,
os
alunos
montaram materiais,
como
bonecas e roupas para a análise
da quantidade de combinações
possíveis de roupas a se colocar
na boneca, letras com imã, para
abordar
exercícios
de
Material de princípio
anagramas, entre outros. Alguns
fundamental da contagem:
desses materiais foram doados e
quantas possibilidades diferentes
farão parte do acervo do temos vestir a boneca tendo um
laboratório de Matemática do determinado número de blusas,
bermudas e sapatos?
Câmpus.

Câmpus promove a I Mostra de
Ensino, Pesquisa e Extensão do
Vale do Itajaí
Junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT) do Câmpus Gaspar, foi realizada a I Mostra de
ensino e extensão do Vale do Itajaí. Durante a tarde de
quarta-feira (23), alunos e servidores dos câmpus Gaspar
e Itajaí puderam apresentar seus projetos. A mostra
contou com 23 trabalhos, entre projetos integradores, de
pesquisa e extensão.
Um dos alunos que apresentou seu trabalho durante a
mostra foi Lucas Machado de Oliveira, da quarta fase do
curso técnico integrado em Química do Câmpus Gaspar.
O seu projeto integrador foi sobre a influência da
vegetação ciliar na qualidade da água. Lucas explica que
na região do Vale, a cada chuva forte, ocorrem processos
erosivos em grandes proporções. Além disso, muitas
pessoas acabam ocupando áreas de mata ciliar
prejudicando
o meio.
ambiente.
“Com
esse
projeto, nosso objetivo foi
conscientizar a população a
não ocupar esse tipo de
área com mata ciliar, pois
pode piorar ainda mais os
riscos em caso de chuva”,
destaca.

Alunos são premiados nas
Olimpíadas de Química
Seis alunos do câmpus Gaspar foram premiados na IX
Olimpíada Catarinense de Química. Ao todo, foram
cinco menções honrosas e uma medalha de bronze.
Ariel Nicoletti Postai, de 16 anos, aluno do curso técnico
integrado em química do Câmpus Gaspar conquistou a
medalha de bronze. O estudante diz que ficou surpreso
com a colocação. “Eu decidi me inscrever para ver qual
seria minha pontuação, como um desafio. Não esperava
ser premiado, fiquei surpreso”, revela Ariel. Com o
sonho de se formar e seguir a profissão de engenheiro
químico, o aluno teve o apoio dos professores do IFSC
na preparação para as provas.
Confira os premiados:
Medalha de bronze: Ariel Nicoletti Postai
Menção honrosa: Israel Weingartner, Jaqueline da
Silva Scharf, Victor Felipe Wolleck, Arthur Vitorino
Wagner e Rafael Oliveira Dias.

Aconteceu no Câmpus
12/11 – Formatura Programa Mulheres Mil
20 e 21/11 – Exposição de trabalhos dos Centros
de Educação Infantil de Gaspar
28/11 – Sessão Itinerante da Câmara de
Vereadores de Gaspar
29/11 – Formatura alunos PRONATEC
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