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Balanço dos primeiros
meses do ano no Câmpus
Gaspar

Chegamos ao mês de maio e já podemos destacar
diversas atividades desenvolvidas no Câmpus Gaspar
neste ano.
Para alguns, o ano inicia, para outros, uma das etapas no
IFSC se encerra. Neste semestre, contamos com a
presença de 190 novos alunos iniciando seus estudos nos
cursos técnicos concomitantes em modelagem do
vestuário, administração e informática e nos cursos
técnicos integrados em química e vestuário. No mês de
março tivemos a cerimônia de formatura das primeiras
turmas de cursos técnicos concomitantes do Câmpus
Gaspar. No total, foram 43 alunos formados nos cursos
técnicos concomitantes de Vestuário, Informática e
Administração.
Ainda falando em formatura, no mês de abril tivemos a
primeira formatura das alunas do Programa Mulheres
Mil no Câmpus Gaspar. A cerimônia, cheia de emoção,
ainda contou com o lançamento do livro “Receitas das
Mulheres Mil”, confeccionado pelas alunas do Programa
e que foi distribuído gratuitamente à comunidade. Foi
um dia histórico no Câmpus Gaspar. E, enquanto essas
alunas estão cumprindo mais uma etapa de sua formação,
novas alunas estão chegando ao Câmpus para participar
do Programa Mulheres Mil nos cursos de Operador de
Computador e Reciclador em 2013.
Podemos destacar ainda, outras ações do Câmpus para a
expansão do seu acesso na região, como a visita aos
prefeitos, que estamos realizando para a discussão de
parcerias, e a divulgação de nosso Instituto, que pelo
quinto ano consecutivo é eleito o melhor Instituto
Federal de Educação do País.
Para manter essa qualidade, o IFSC está promovendo
uma série de discussões acerca de sua missão, através da
construção do Plano de Desenvolvimento Institucional,
vigente até 2018, e de sua abrangência regional através
da criação da Política de Comunicação. Por meio dessas
ações, pretendemos continuar com o nosso ensino de
excelência, reconhecido em todo o país.
A Direção

INSCRIÇÕES ABERTAS...
O IFSC Câmpus Gaspar está com inscrições abertas
até 10 de junho para os seguintes cursos técnicos:
 Curso Técnico Integrado em Química (Ensino
Médio + curso técnico): matutino – 40 vagas

Câmpus realiza formaturas
O semestre começou com formaturas no Câmpus Gaspar. No
dia 22 de março, foi realizada a cerimônia de formatura das
primeiras turmas de cursos técnicos concomitantes do
Câmpus. No total, foram 43 alunos formados, nos cursos
técnicos integrados de Vestuário, Informática e
Administração.

Turmas de formados em Administração, Informática e Vestuário

No dia 25 de abril, o
Câmpus
Gaspar
realizou a primeira
formatura das alunas
do
Programa
Mulheres Mil. Cento
e
duas
alunas
formaram-se
nos
seguintes
cursos:
"Introdução
ao
Programa Mulheres
Mil, em que foram
Alunas formadas no Programa Mulheres
Mil
ofertadas aulas de
economia doméstica, saúde e meio ambiente; "Curso de
Informática Básica e Mídias Sociais", "Curso de Gestão
Doméstica e Saúde da Família" e "Modelagem Básica".
 Cursos Técnicos Concomitantes:
Administração: noturno – 40 vagas
Informática: noturno – 40 vagas
Modelagem do Vestuário: noturno – 30 vagas
Inscrições através do site: www.ingresso.ifsc.edu.br ou
no Câmpus Gaspar, das 9h às 19h.
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Alunos da área de vestuário
realizam visitas técnicas

Participação em evento
ambiental

As visitas técnicas são um complemento fundamental à formação
profissional, bem como 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 já realizadas neste
semestre pelos alunos da área de vestuário do Campus Gaspar:
Visita à empresa Karsten: as turmas da 2ª fase do Técnico em Vestuário e
Modelagem do Vestuário realizaram, em 18 de março, visita técnica à
empresa Karsten, em Blumenau, tendo como objetivo ver na prática a
construção do tecido plano e o seu beneficiamento têxtil (tigimento,
estamparia e acabamento).
Visita
à
empresa
Rovitex: no dia 08 de
abril a 2ª fase do
Técnico em Modelagem
do Vestuário e as alunas
do Mulheres Mil, do
cruso de Modelagem
Básica, visitaram a
empresa Rovitex, em
Luis
Alves,
onde
conheceram os setores
Visita dos alunos 2ª fase do curso técnico em Modelagem do
de Fiação, Tecelagem de
Vestuário
Malha, depósitos de fibras e malha, beneficiamento, estamparia,corte,
bordado e costura.

Visita das alunas do Programa Mulheres Mil
à Rovitex

Visita ao Museu da Hering: As
alunas da 3ª fase do Curso
Técnico em Vestuário Integrado
ao Ensino Médio realizaram
uma saída de campo no dia 10
de abril de 2013, ao Museu da
Hering em Blumenau. As alunas
tem como desafio no Projeto
Integrador desse semestre a
criação e ambientação de Salas

Temáticas, tendo como tema geradores o algodão, a seda, as fibras naturais e
sintéticas, o Jeans, Renda e Malha. A visita, organizada pelas professoras
Geannine Martins e Janaina de Sousa Aragão, serviu como inspiração para
as Salas Temáticas, pois é um espaço que envolve história, arte e cultura,
disposto de maneira lúdica, educativa e interativa.

INFORMATIVO
Boletim Informativo do Campus Gaspar
Ano 03 | nº 01 | maio 2013
Distribuição Gratuita
Diretor: Sérgio Uda

Contato:
E-mail: informativo.gaspar@ifsc.edu.br
Telefone: (47) 3318-3710
Endereço: Rua Adriano Kormann, 510, Bela Vista.
Gaspar/SC. CEP 89110-000

Bolsista Gabriela Neumann, professora Graciane
Regina Pereira e bolsista Marcela Soares Cerutti em
evento ambiental

No dia 26 de abril, a Profª Graciane
Regina Pereira e suas bolsistas do
PIBIC/EM Gabriela Neumann e
Marcela Soares Cerutti participaram do
evento “Ambientalização, educação
ambiental e sustentabilidade nas
universidades, com o compromisso de
formação de espaços educadores
sustentáveis em SC”. O encontro
ocorreu na UNIVILLE, em Joinville e
teve a participação de 13 instituições do
estado.
A abertura foi realizada pela Profa. Dra.
Nelma Baldin (Univille) e em seguida o
Prof. Dr. Antonio Fernando Silveira
Guerra (Univali) deu início a uma
palestra com o tema sustentabilidade e
ambientalização curricular e sistêmica.
Após a palestra, os participantes foram
divididos em GTs (Grupos de
Trabalho), em que discutiram três
temas:
A incorporação de sustentabilidade
socioambiental
na
gestão
e
planejamento territorial do campus
universitário; o currículo da graduação e
pós-graduação
(ambientalização
curricular); e políticas públicas e
institucionais para incorporação dos
temas ambiente e sustentabilidade nas
Instituições de Ensino Superior.
Ao final, houve apresentação e
discussão das propostas dos grupos e foi
redigida coletivamente a “Carta
Joinville”.

Envie sugestões, elogios ou críticas para o e-mail
informativo.gaspar@ifsc.edu.br
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Projeto de extensão realiza oficina de Dia das
Mães

O projeto de extensão "Ciclo de
oficinas de matemática: os ODM em
foco" coordenado pela professora do
Câmpus Gaspar Vanessa Oechsler
promoveu, no dia 15 de abril, uma
oficina de dia das mães em que as
participantes montaram um livro de
receitas com EVA e folhas de papel
ofício e fizeram um cupcake.

Ao todo, participaram da oficina 40
mulheres. O objetivo da atividade foi
contribuir para o alcance de um dos
objetivos do milênio "Todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento",
que tem como foco estimular o
empreendedorismo.
“As atividades desenvolvidas na
oficina foram organizadas de modo
que possam ser reproduzidas pelas
alunas em suas casas e complementar
a renda familiar.", salienta Vanessa
Oechsler.
Este projeto de extensão é financiado
pela pró-reitoria de extensão e
relações externas do IFSC, através do
edital aproex 2013. o mesmo edital
ainda
contemplou
o
projeto
“Literatura,
letramento
e
comunicação – diálogos sem
fronteiras” da professora Ana Paula
Kuczmynda da Silveira.

Câmpus Gaspar faz simulação de situação de
emergência
No 06 de maio, o Câmpus Gaspar
fez uma simulação de abandono de
prédio.
O
exercício
foi
supervisionado pelo professor Yuri
Salomão e orientado pelos alunos do
curso
integrado
em
Química 1ª fase, sendo parte
integrante da unidade curricular
Higiene, Saúde e Segurança (HSS).
Às 9h da manhã soou o alarme de
evacuação do prédio e todos os
alunos e servidores seguiram pelas
rotas de fuga indicadas pelos alunos
até os pontos de encontro.
A atividade auxilia para que os
alunos vejam na prática uma
aplicação da unidade curricular de
HSS. Anteriormente, os alunos já
haviam tido aulas de segurança com
os bombeiros da região.

Informes Culturais
Lançamento do livro
“Receitas das
Mulheres Mil”

Capa do livro de receitas das Mulheres Mil

No dia 25 de abril ocorreu o
lançamento do livro "Receitas das
Mulheres Mil", resultado do projeto
de extensão "O estudo da nutrição
através de um livro de receitas
confeccionado pelas alunas do
Programa Mulheres Mil", uma
parceria entre o IFSC Câmpus Gaspar
e a Universidade Regional de
Blumenau, FURB.
O projeto, financiado pela Pró-reitoria
de extensão e relações externas do
IFSC, teve como produto o livro de
receitas que, além das receitas de cada
aluna, contém a história de vida da
aluna, que explica o porquê da escolha
da receita.
Este é o primeiro livro de autoria das
alunas do Programa Mulheres Mil no
estado de Santa Catarina.
No evento, foram distribuídos livros à
comunidade e as alunas autoras os
autografaram.

Evacuação do prédio

Rotas de fuga do Câmpus Gaspar
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Fim dos copos descartáveis no
Câmpus
No Câmpus Gaspar eram
gerados,
diariamente,
aproximadamente 1500
copos
descartáveis.
Apesar de serem enviados
para a reciclagem, esses
copos causam impactos
no meio ambiente (pela
extração da matéria-prima
produção e no próprio processo de reciclagem).
Pensando nesse problema ambiental, nesse semestre o
IFSC Câmpus Gaspar adotou as canecas ecológicas em
substituição aos copos descartáveis.
Todos os servidores,
alunos
e
colaboradores
terceirizados
ganharam as canecas
duráveis para utilizar
enquanto estiverem
na instituição.
A iniciativa faz parte
do Programa IFSC
Sustentável,
que
vem
adotando
medidas de
gerenciamento ambiental na instituição.

Projetos no Câmpus
De acordo com a lei nº 11892/2008, que cria os Institutos
Federais, além do ensino, essas instituições devem
promover fomento à pesquisa e à extensão. Como o
Campus Gaspar desenvolve a pesquisa e a extensão?
Pesquisa: atualmente, o Câmpus tem 10 servidores
envolvidos com projetos de pesquisa financiados por
órgãos de fomento, como o CNPQ e a FAPESC,
envolvendo 18 alunos bolsistas.
Extensão: atualmente o Câmpus tem 2 servidores
envolvidos em projetos de extensão financiados pelo
IFSC, envolvendo 4 bolsistas e 5 servidores
desenvolvendo outros projetos de extensão.

Agenda do Câmpus

18/05 – 08h às 17h – Gincana de Integração do
Câmpus Gaspar.
Atividades esportivas e desafios. Venha prestigiar!
03 a 07/06 – Semana do Meio Ambiente

IFSC Câmpus Gaspar
participa de desfile do
aniversário da cidade
Em 18 de março a
cidade de Gaspar
comemora 79 anos.
Em virtude desta
data festiva, a cidade
organizou um desfile
pela Rua São José,
uma
das
ruas
centrais
do
município.
Participaram desse desfile entidades de Gaspar, como
Clube de Mães, Clube de Terceira Idade, Centros de
Educação Infantil e Escolas da cidade. O Instituto
Federal de Santa Catarina Câmpus Gaspar marcou
presença na comemoração desfilando com a bandeira
do IFSC, juntamento com as demais escolas do
município. Alguns alunos do IFSC auxiliaram na
divulgação do Câmpus, distribuindo informativos entre
as pessoas que assistiam. "É muito importante a
participação do IFSC nesses eventos da cidade, porque
dessa forma conseguimos divulgar o nosso trabalho
aqui na região" destaca a coordenadora de extensão e
relações externas do IFSC Gaspar, profª Vanessa
Oechsler.

Participe da Semana
do Meio Ambiente!
No período de 03 a 7 de Junho será realizada a II
Semana do Meio Ambiente do Câmpus Gaspar, com o
tema
Produção
e
Consumo
Sustentável.
As diversas atividades da Semana envolverão
servidores, alunos e outras escolas de Gaspar. Palestras,
minicursos, gincana, roda de poesia, brechó,
apresentações teatrais, feira de trocas, sessão de vídeos e
exposições são algumas das atividades programadas.
A realização da Semana está relacionada à
comemoração do dia mundial do meio ambiente - 5 de
junho. O evento objetiva sensibilizar, informar e trazer
conhecimentos sobre as temáticas ambientais. Em breve
a programação completa estará no site do câmpus.
Participe!

Aconteceu no Câmpus
03/04 – capacitação aos servidores sobre TDAH.
18 e 19/04 – capacitação aos servidores sobre ensino
por competências.
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