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Desfile marca o
encerramento de turma de
Modelagem

EDITORIAL
O segundo semestre de 2013 iniciou em clima de
muita alegria com as formaturas dos cursos técnicos
em informática, administração, vestuário e
modelagem, sendo que este último curso formou sua
primeira turma. É sempre uma grande alegria ver a
felicidade de nossos alunos, de seus familiares e dos
nossos servidores com essa vitória, que é sempre
coletiva.
Ainda no final de agosto e no início de setembro,
alguns de nossos alunos e docentes participaram de
dois eventos importantes, O SEPEI – Seminário de
Pesquisa, Extensão e Inovação, em Lages, e dos
desfiles de sete de setembro em Gaspar e Blumenau. É
importante realçar a nossa partcipação nos defiles
dessas duas cidades porque a maioria de nossos alunos
e servidores aí residem, o que torna a ligação do
câmpus com as duas cidades muito forte.
Ainda neste segundo semestre teremos outros eventos
muito importantes: o II SECTAD – seminário
organizado pela área de Administração; a I Semana do
curso técnico de Informática; a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, que envolverá toda a
comunidade interna do câmpus e também a
comunidade externa; a viagem técnica e cultural das
turmas de terceiro e quarto semestres de química e
vestuário a São Paulo; a primeira noite cultural do
câmpus, a nossa III Feira de Economia Solidária, a
formatura das nossas alunas do Programa Mulheres
Mil e a Gincana esportiva e cultural dos cursos
integrados. Como vocês podem ver, um semestre
cheio de atividades e com múltiplas possibilidades de
aprendizado.
Além disso, estamos passando pela discussão de
importantes documentos que norteiam a vida da
instituição e seu rumos. Serão, portanto, meses de
muito trabalho, mas, certamente, de muita relevância
para presente e o futuro da instituição.
Desejamos a todos muita energia para acompanhar
todas essas atividades e boa leitura!
A Direção

INSCRIÇÕES ABERTAS...
A partir do dia 23 de setembro, o IFSC Câmpus
Gaspar está com inscrições abertas para os seguintes
cursos técnicos:
Cursos Técnicos Integrados (Ensino Médio +
curso técnico):
Química: matutino – 40 vagas
Vestuário: matutino – 40 vagas

No dia 05 de agosto aconteceu o desfile de encerramento do
curso do Técnico concomitante em Modelagem do Vestuário.
O evento marcou a finalização do curso e também a recepção
dos calouros do semestre letivo 2013-2.

Modelos com os looks produzidos pelas alunas do curso de
Modelagem do Vestuário

Dez formandas apresentaram seu
“look” na passarela sob a temática
“Modelagem mágica”, temática esta
que foi inspirada num importante
livro de modelagem contemporânea.
“Este foi um trabalho muito árduo
de seis meses, muitas modelagens
de testes, muitas peças pilotos,
muito suor, algumas lágrimas e
muita alegria na realização deste
trabalho. Para nós professores e
acredito também para os alunos foi
um grande desafio”, aponta a
coordenadora da área do vestuário e
Desfile
professora orientadora das alunas, Geannine Martins. O
resultado final apresentado na passarela foi orientado
também pelas professoras Andressa Schneider Alves,
Adriana Cardoso e Carolina Carioni de Amorim. O desfile
contou com a apresentação de mágica, som e luzes e foi o
resultado final do Projeto Integrador, disciplina que tem
como objetivo potencializar a construção do conhecimento
através de pesquisa e elaboração de projetos que façam uso
dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
 Cursos Técnicos Concomitantes:
Administração: vespertino – 40 vagas
Informática: vespertino – 40 vagas
Modelagem do Vestuário: noturno – 30 vagas
Inscrições até o dia 06 de novembro, através do site:
www.ingresso.ifsc.edu.br ou no Câmpus Gaspar, das 9h
às 19h.
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Câmpus recebe kits de robótica
programação
Os alunos do Câmpus Gaspar contam,
a partir de agora, com o auxílio de kits
de robótica para o aprendizado de
informática. Foram recebidos no mês
de junho, 9 kits didáticos Lego
Mindstorms. Estes Kits servem tanto
para prática e introdução à robótica
como para o aprendizado de
programação.
Os kits serão inicialmente utilizados
nas aulas das unidades curriculares de Introdução à Programação e
Programação Orientada a Objetos. Além disso, serão utilizados em pesquisas,
oficinas e em ações de divulgação.
Além deste material, também foram recebidos tablets e smartfones. Estes
aparelhos serão utilizados nas Unidades Curriculares de Tópicos em
Programação, por exemplo.

Câmpus recebe premiação no
SEPEI

De 28 a 30 de agosto, servidores e alunos do Câmpus
Gaspar participaram do Seminário de Pesquisa,
Extensão e Inovação (SEPEI) na cidade de Lages. O
evento, promovido pelo IFSC tinha como intuito
divulgar as atividades desenvolvidas pelos câmpus e
discutir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.
Os trabalhos apresentados foram avaliados e
classificados por uma comissão. O pôster “II Feira de
economia solidária do Câmpus Gaspar– Mulheres
em ação”, apresentado pela professora Ana Paula da
Silveira ficou em primeiro lugar na apresentação dos
Pôster premiado no SEPEI
pôsteres de extensão, recebendo como prêmio, um pendrive.
Confira outros trabalhos apresentados:
-Oficina de Jogos de Empresa: uma alternativa facilitadora de aprendizagem e
Os ODMs e o Programa Mulheres Mil: um convite à inclusão social, econômica
e ambiental no IFSC Campus Gaspar/SC - professora Rosane Maria Neves .
- Indicadores de Desempenho da Estrutura e da Estratégia Organizacional – um
Estudo nas Micro e Pequenas Empresas de Gaspar e Região – professora
Fabiana Gramkow e alunas Leticia Hanna
Falcao e Camila Guesser
- O estudo da nutrição através de um livro de
receitas confeccionado pelas alunas do
Programa Mulheres Mil - professora Vanessa
Oechsler
- Avaliação automática de amostras biológicas
através de visão computacional - Leonidas
Joao de Mello Junior
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Alunos participam de ação
em prol dos Objetivos do
Milênio em Bumenau

Voluntários dos 8 ODM em ação

No dia 17 de agosto, alunos do Câmpus
Gaspar, acompanhados da coordenadora
de Extensão e Relações Externas
Vanessa Oechsler, participaram de uma
ação promovida pelo Movimento Nós
Podemos Blumenau no Centro de
Atenção Integral a Criança e ao
Adolescente (CAIC), no bairro Velha. A
ação, planejada desde o início do ano,
contou com a participação de diversas
entidades que integram o movimento
em Blumenau.
Durante toda a tarde, várias ações foram
realizadas, como bazar de roupas,
pintura de espaços da escola, jogos
recreativos no pátio, verificação da
pressão arterial e de índice de massa
corporal (IMC). Foram
ofertados
também um espaço educativo para a
comunidade e pintura facial para
crianças.
Os 15 alunos do IFSC que participaram
da atividades contribuíram ativamente
na pintura de salas e na montagem de
jogos educativos para as crianças, que
foram doados à escola. Para Vanessa,
esse tipo de atividade ajuda na formação
da cidadania dos estudantes. “Os alunos
se solidarizaram com a escola e ficaram
muito contentes em poder ajudar”,
avalia a coordenadora.

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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Professora inova em aula de administração

Estudantes do IFSC Câmpus Gaspar
foram agraciados com uma web
conferência promovida pelo Projeto
Mulher do Milênio, diretamente de
São Paulo, com a Jornalista Natália
Leite, sob tema: "Visão para
vencer!".
A iniciativa partiu da Profª Rosane
Neves, da Área de Gestão e
Negócios, como atividade da
Componente
curricular
de
Empreendedorismo, contemplando
alunos de três cursos.

No dia 02/09, pela manhã,
participaram os estudantes dos
Cursos Técnico Integrado em
Vestuário e Química. Na noite de
03/09 foi a oportunidade dos
estudantes do Curso Técnico em
Administração interagirem com a
Jornalista. Ao todo, compartilharam
da atividade 73 estudantes.
Houve explanação interativa e
abertura
para
questionamentos,
quando os estudantes puderam
refletir e se reposicionar a respeito de
aspectos
elementares
na
sua
formação e decisivos para seu
sucesso profissional.
O Projeto Mulher do Milênio é uma
iniciativa social que contribui com os
8 Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio que foram instituídos pela
Cúpula do Milênio, realizada na
cidade de Nova Iorque, em setembro
de 2000.

Alunas do Programa Mulheres Mil tiveram
aula com chef francês
No dia 31 de julho as alunas do
programa Mulheres Mil do Câmpus
Gaspar receberam o chef francês
Fabrice Le Nud, com quem
passaram o dia aprendendo receitas
de doces. O encontro foi realizado
no Laboratório de Gastronomia da
Furb, em Blumenau, e marcou o fim
da parte profissional do curso de
Panificação e Confeitaria.
O curso, realizado em parceria com a
FURB iniciou no dia 11 de julho. A
segunda parte do curso será realizada
no Câmpus Gaspar do IFSC e deve
ser finalizada em outubro. O reitor
da Furb, João Natel Pollonio
Machado, e a vice-reitora, Griseldes
Fredel Boos, estiveram presentes no
almoço, preparado pelas alunas e
pela equipe da professora Suzana Wascheck, coordenadora do curso de
Gastronomia da Furb. Os gestores ressaltaram a importância da parceria entre
instituições de ensino. “Essa parceria com o IFSC foi um encontro muito
feliz. É um privilégio poder contribuir para a formação dessas mulheres e
com isso também cumprir nossa função social”, disse Griseldes, que
conheceu o programa quando participou da formatura das primeiras turmas
do Câmpus Gaspar, em abril deste ano.
O chef Fabrice conta que quando foi apresentado ao programa e convidado a
dar uma aula às alunas, aceitou na hora. O chef conta que se surpreendeu com
a diversidade etária entre as alunas do programa. “Essa troca de experiências
entre gerações é muito interessante, todas saem ganhando com a experiência
de vida e com a percepção das outras participantes”, avalia.

Câmpus promove
gincana ambiental

De 15 a 30 de agosto, o Câmpus
Gaspar
realizou
uma
gincana
ambiental. A atividade foi coordenada
pela professora Graciane Regina
Pereira e pelas bolsistas Juliana dos
Anjos Pacheco e Nathalia Andrade. A
gincana contou com cinco equipes que
participaram de sete provas diárias e 16
provas surpresa, através da página da
gincana no Facebook.
O objetivo da gincana foi estimular o
conhecimento ambiental dos alunos por
meio de atividades participativas e
lúdicas envolvendo ações políticas e
socioambientais.
Consistiram em provas da gincana:
arrecadação
de
doações
para
instituições e atividades sobre o meio
ambiente, como o recolhimento de
resíduos recicláveis. Um abaixo
assinado também fez parte da gincana,
no qual os grupos tiveram que
identificar um problema ambiental na
comunidade e enviar o documento
solicitando providências para a Câmara
de Vereadores.
A equipe vencedora do desafio foi a
número três, composta pelos alunos
Ana Karla Maronezi, Leticia Hanna
Falcao, Deisy de Freitas, Louise
Santos, Aline Montibeller, Lucas
Machado, Daiane Branco, Gustavo
Gianesini, Julia
Lopes, Juliane
Rodrigues, Isadora Kruger e pela
professora Renata Waleska Pimenta.

Instituto Federal de Santa Catarina | Câmpus Gaspar - www.gaspar.ifsc.edu.br
Twitter – twitter.com/@ifscgaspar Facebook – Ifsc Gaspar

Página

03

Informativo

Câmpus Gaspar

Ano 3 | nº 02 | setembro de 2013

Câmpus oferta cursos
PRONATEC
Em 2013 o Câmpus Gaspar
passou a ofertar cursos
PRONATEC. Atualmente, o
Câmpus oferta os seguintes
cursos:
Auxiliar
administrativo e Operador
de Computador.
O curso de Auxiliar
Administrativo tem como
Turma PRONATEC Auxiliar
objetivo formar profissionais
Administrativo
capazes de desempenhar
funções de apoio administrativo e operar sistemas de
informações gerenciais com foco na gestão da qualidade.
Já no curso de Operador de
Computador
serão
contemplados conhecimentos
de
Informática
básica,
incluindo
operação
de
sistemas operacionais, pacote
de escritório e internet.
O PRONATEC é um
Programa
do
Governo
Federal que é ofertado pelas
conforme
demanda
Turma PRONATEC Operador de
disponibilizada
pelos
CRAS
Computador
da região.

III Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
No período de 22 a 24 de outubro, será realizada a 3ª edição
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (III SNCT) no
Câmpus Gaspar.
Aproveitando os grandes eventos esportivos a serem
realizados no Brasil, como a Copa do Mundo de Futebol e as
Olimpíadas, o tema escolhido para este ano é: “Ciência,
Saúde e Esporte”.
Diversas atividades estão programadas para a III SNCT e
envolverão servidores e alunos. Palestras, oficinas, mesasredondas, sessões de vídeos e exposições são algumas das
atividades já confirmadas.
Em breve, as inscrições para o evento estarão abertas.
Confira
a
pré-programação
no
site
do
câmpus: http://www.gaspar.ifsc.edu.br/
Curta a página do evento no facebook.com: 3ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC - Câmpus
Gaspare acompanhe as atualizações.
Participe você também!
Obs.: No período do evento, as aulas no câmpus ocorrerão
normalmente!

PAEVS atendeu 113
estudantes em Gaspar no
primeiro semestre de 2013
O Programa de Atendimento aos Estudantes em
Vulnerabilidade Social do IFSC (PAEVS) atendeu, no
Campus Gaspar, a 113 alunos, com valor médio de
benefício de R$201,00 no 1º semestre de 2013.
O PAEVS tem por objetivo auxiliar os estudantes
matriculados nos cursos regulares e presenciais do
IFSC que se encontrem em situação de vulnerabilidade
socieconômica e, assim, favorecer sua permanência e
êxito nas atividades acadêmicas. As inscrições e
renovações do PAEVS são semestrais e todos os alunos
interessados devem estar atentos ao Portal do Aluno www.aluno.ifsc.edu.br - local em que são divulgadas
as orientações para renovação do benefício e para
inscrições novas, além dos murais do campus. O auxílio
do PAEVS pode ser acumulado com outras
modalidades de auxílios e bolsas recebidas pelo
estudante do IFSC desde que não exceda o teto de R$
678,00. O Núcleo Pedagógico é o setor responsável
pela coordenação do PAEVS no campus e é quem
orienta os alunos nas inscrições. Estudante: informe-se,
inscreva-se e faça uso de seus direitos.”

Alunos de informática
visitam empresa
No dia 05 de julho os alunos
do curso Técnico em
Informática do IFSC - Gaspar
realizaram uma visita técnica
à empresa Senior Sistemas.
Atualmente esta empresa é
referência
no
desenvolvimento de soluções
tecnológicas para gestão de negócios. Os alunos,
acompanhados pelos professores da área, tiveram a
oportunidade de conhecer a nova sede da empresa,
localizada na região central de Blumenau. Nesta
oportunidade conheceram a estrutura física, pessoal e
ficaram sabendo um pouco mais sobre as ferramentas
utilizadas pela empresa. Além disso, receberam
informações valiosas sobre as formas de seleção e
recrutamento de colaboradores utilizadas pela empresa.

Aconteceu no Câmpus
23/08 – formatura dos cursos técnicos concomitantes
em administração, informática, vestuário e
modelagem do vestuário.
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