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PALAVRA DA DIREÇÃO
Caros colegas
Nesta edição, você verá as atividades desenvolvidas no mês de abril no câmpus Joinville,
as ações de integração com alunos em comemoração à Páscoa e a Maratona Dezafios, a
realização do maior concurso público da história do Instituto, a reunião entre a direção
com o novo secretário municipal de educação, a apresentação do Programa Mulheres Mil
aos servidores, a realização de estágio curricular no IFSC em psicologia e matemática de
acadêmicos de outras instituições superiores. O informativo apresenta também, o início
dos trabalhos de revisão da Resolução 13, informações sobre a assistência estudantil, a visita dos
alunos dos cursos técnicos integrados à 10ª Feira do Livro e a visita à empresa Granaço dos alunos do
curso técnico em mecânica, a capacitação dos colaboradores terceirizados, participação no workshop
sobre o sistema regional de inovação de Joinville, o resultado do Edital n. 10/2013 de apoio ao
desenvolvimento de projetos técnicos com finalidade didático-pedagógica. O recebimento de periódicos
do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Encerrando o informativo, divulgamos as
formaturas dos cursos técnicos em eletroeletrônica, enfermagem e mecânica e do CST em Gestão
Hospitalar e apresentamos a servidora Ana Paula F. Rodrigues Pacheco na seção Quem é Quem.
Prof. Mauricio Martins Taques
Diretor Geral do Campus Joinville IF-SC

Boa Leitura!

AGENDA DA DIREÇÃO ABRIL
01/04 14h -Reunião Coord. Graduação Psicologia da
Univille (Valter/Kátia/Person)
02/04 14h - Reunião das Coordenações (Valter/Rafael)
14h - Reunião Coord. Programa Mulheres Mil
(Maurício/Angela/Joanara/Débora)
03/04 8h30 – Reunião Comitê Estratégico de Educação
do Instituto Joinville – CDL (Maurício/Salete)
14h30 – Reunião Sec. Municipal de Educação
(Maurício/Valter)
16h – Reunião Coord. Programa Mulheres Mil
(Maurício/Valter/Rafael/Angela/Joanara/
Débora/Salete/Kátia)
04/04 8h – Reunião ACIJ (Maurício/Salete)
9h – Reunião Resolução n. 13, Florianópolis (Valter)
05/04 – 14h – Reunião da Gestão
(Maurício/Valter/Rafael/Angela)
08/04 – 8h30 - Reunião Colégio de Dirigentes,
Florianópolis (Maurício)
09/04 – 10h – Reunião Comissão de Revisão do PDI
10/04 – 15h30 – Apresentação do Programa Mulheres Mil
ao IFSC câmpus Joinville ( todos servidores)
11/04 – 14h – Encontro Ensino, Pesquisa e Extensão,
Florianópolis (Valter/Salete)
12/04 – 9h – Reunião Chefes de Ensino (Valter)
12/04 – 14h30 – Lançamento do PDI, Florianópolis
(Valter)
15/04 – 14h – Visita à empresa Granaço Fundição
Usinagem (Valter)

16/04 – 9h – Apresentação do Cronograma de Revisão da
Resolução n. 13, Jaraguá do Sul (Valter)
14h - Reunião das Coordenações (Valter)
14h – Reunião Programa Mulheres Mil
(Maurício/Salete/Angela)
17/04 – 8h30 – Reunião Comitê Temático de Educação
(Salete)
16h – Reunião Comissão TCC´s (Angela)
16h – Reunião do Colegiado do câmpus
17h – ACATE, Geração TEC, Softville (Angela)
18/04 – 8h – Reunião ACIJ (Salete)
10h - Apresentação do Cronograma de Revisão da
Resolução n. 13, Canoinhas (Valter)
14h – Reunião ACIJ (Maurício)
19/04 – 10h – Apresentação do Cronograma de Revisão da
Resolução n. 13, Joinville (Valter)
22/04 – 13h30 – Visita dos representantes do Porto de
Itapóa (Salete/Valter)
23/04 – 14h – Workshop de Integração do Sistema
Regional de Inovação da Região de Joinville,
Hotel Bourbon em Joinville (Maurício)
25/04 – 9h – Reunião Programa Mulheres Mil
(Maurício/Salete/Angela)
26/04 – 16h – Reunião extraordinária do Colegiado
Acadêmico do câmpus
29/04 – 9h – Reunião virtual do Colégio de Dirigentes
(Maurício)
29/04 – 16h – Reunião da Comissão Espaço Físico e Infraestrutura do câmpus
30/04 – 14h – Webconferência Etapa de Acompanhamento
do Planejamento 2013-2014 (Rafael, Angela)
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NOTÍCIAS DO CAMPUS
SIGA AS PEGADAS DO COELHO: AÇÃO EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA

Assim como no ano passado, o campus de Joinville realizou uma ação em comemoração à Páscoa.
Alunos dos três turnos participaram de uma brincadeira tipo “caça ao tesouro”. Foram espalhadas pelo
campus marcas de patas de coelhos contendo pistas indicando, ou não, o local onde estavam
escondidos os presentes.
Em meio a muita correria e boas gargalhadas, os participantes dispersos pelo câmpus movimentavamse rapidamente na direção indicada pelas patas do coelho e, pouco a pouco, os presentes foram
encontrados. Ao todo foram disponibilizados 09 presentes gentilmente oferecidos pelos servidores e
pela cantina da escola.
Seguem, abaixo, fotos de alguns alunos que encontraram os presentes.

DIRETORES DO CÂMPUS JOINVILLE
SE REÚNEM COM SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO DE JOINVILLE
Em 03 de abril, os diretores Maurício Martins
Taques e Valter de Oliveira Campus,
realizaram reunião com
o Secretário de
Educação do município de Joinville, Roque
Antonio Mattei.
Durante a reunião foi fechado o convênio do
Curso de Educadores Infantis, que será
oferecido pelo IFSC.
Em contrapartida, o município disponibilizará
um professor de Libras por 40hs semestrais.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO É
REALIZADA EM JOINVILLE
Em 07 de abril, foi realizada a primeira etapa
do concurso público para docentes e técnicos
administrativos para o IFSC. Joinville foi a
cidade sede para as provas aplicadas na
Região Norte do Estado. As provas foram
realizadas na Univille para aproximadamente
3.500 candidatos de diversas áreas, para
cargos em todos os câmpus.
As demais etapas do concurso, para
candidatos que optaram por fazerem
provas na Região Norte, aconteceram
sede do próprio câmpus Joinville, de 08 à
de abril.

os
as
na
12
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PROGRAMA MULHERES MIL NO IFSC CÂMPUS JOINVILLE
Em 09 de abril, no auditório do IFSC câmpus
Joinville, ocorreu a apresentação do Programa
Mulheres Mil aos servidores do câmpus.
Durante o encontro foram apresentadas as
ações desenvolvidas na primeira turma do
curso, que tem previsão de formatura em 24 de
maio de 2013, na Câmara de Vereadores de
Joinville.
Inicialmente, o programa foi apresentado pela
servidora, Ania Tamiles da Silva, coordenadora
regional do programa no IFSC, que relatou
sobre como o programa foi desenvolvido no
Estado durante este ano e as adequações
exigidas pelo Ministério da Educação para as
próximas turmas. Em seguida, foi passado um
trecho do documentário “Mulheres Mil - Eu tenho
um sonho” – Direção do cineasta Helvécio
Ratton, que mostra as histórias de vida e a
importância do programa para transformar a
realidade de mulheres que vivem em condições
de vulnerabilidade social, que destacava as
experiências em outros institutos federais do
país.
Para ilustrar as informações do programa em
Joinville, algumas alunas - Angela, Márcia e
Donatila, integrantes da turma da Associação de
Recicladores
do
Bairro
Aventureiro
gentilmente, dividiram suas experiências com o
público. Durante o depoimento, foi emocionante
perceber o impacto que as aulas causaram na
vida das alunas, que antes tinham até medo do

computador, mas agora sabe que o simples fato
de digitar o nome num site de pesquisa, podem
ser recuperadas informações pessoais. “Eu
tremia a mão só em segurar o mouse, agora
auxilio nas atividades da tesouraria do barracão
que são feitas no computador”, disse uma das
alunas. Todas, em especial, agradeceram muito
pela oportunidade e, principalmente, pela
paciência que os professores tiveram em suas
aulas, reconhecendo suas limitações.

A coordenadora regional, Ânia, com as alunas Angela,
Márcia e Donatila.

Por fim, foram apresentadas as novas gestoras
do programa em Joinville, as professoras
Joanara Winter e Débora Rinaldi, ambas da
Coordenação de Saúde e Serviços, que
apresentaram a proposta para o novo Projeto
Pedagógico de Curso para as novas turmas,
que iniciam no próximo semestre, estendendo o
convite para todos os presentes a colaborarem
nessa nova etapa.

A coordenadora regional, Ânia, acompanhada com o diretor e professores do câmpus Joinville.
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UNIVERSIDADES PROCURAM O IFSC
CÂMPUS JOINVILLE PARA ESTÁGIO

REVISÃO DA RESOLUÇÃO 13

O IFSC campus Joinville está sendo campo
de estágio obrigatório para alunos de
universidades da cidade de Joinville.

Em 04 de abril iniciou o trabalho de revisão
da Resolução CD n. 13, de 16 de junho de
2008, que normatiza a distribuição das
atividades de ensino, pesquisa e extensão
dos professores do IFSC.

Cinco alunos do último ano do curso de
Psicologia da Univille estão realizando a
carga horária obrigatória de estágio curricular
todas as segundas-feiras à noite. Durante
este período, os alunos estarão dialogando
com os servidores do câmpus e alunos para
identificar quais são as necessidades do
câmpus e, posteriormente, elaborar um
projeto com algumas sugestões para a
Instituição.
O instituto também está sendo campo de
estágio para dois alunos do Curso de
Licenciatura em Matemática da UDESC. Até
o momento, os universitários já completaram
a etapa de assistir as aulas dos professores
Paulo Amaro, Júlio Tomio e Roberta
Briesemeister;
posteriormente,
os
estagiários, farão atendimento a alunos com
maior dificuldade em Matemática e com falta
de pré-requisitos para os conteúdos do
Ensino Médio.

O processo de revisão da Resolução 13 será
dividido em várias etapas. De 15 de abril à
05 de maio, está ocorrendo a etapa de
consulta aos servidores docentes, via
formulário on-line, que através do qual serão
coletadas informações referentes à realidade
dos docentes que servirão de base para a
elaboração da nova proposta de resolução.
O Diretor de Ensino do câmpus Joinville,
prof. Valter Vander de Oliveira, foi escolhido,
entre demais diretores de ensino, como
articulador dos trabalhos nos câmpus da
região norte do Estado.
No momento, o prof. Valter, está na fase de
apresentação do cronograma das atividades
nos câmpus Jaraguá do Sul, Canoinhas e
Joinville.

ALUNOS VISITAM A
10ª FEIRA DO LIVRO DE JOINVILLE
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
O câmpus Joinville recebeu 119 inscrições
de alunos que pretendem participar do
Programa de Atendimento aos Estudantes
em Vulnerabilidade Social (PAEVS) 2013-1,
essas inscrições passaram para a fase de
análise sócio-econômica dos candidatos, e
o resultado final sairá no dia 25/04.
Além dos novos alunos, 134 alunos foram
beneficiados pela renovação do auxílio para
este semestre. O valor total de auxílio, até o
momento, é de R$ 30.450,00.

No dia 09 de abril, alunos do IFSC câmpus
Joinville visitaram a 10ª edição da Feira do
Livro de Joinville, que aconteceu de 03 à 14
de abril no Centreventos Cau Hansen. No
turno na manhã, foram os alunos do V módulo
do Curso Integrado em Mecânica e, à tarde,
alunos do V módulo do Curso Integrado em
Eletroeletrônica.
Durante a visitação, foi possível prestigiar na
Mostra Itinerante do Festival Internacional de
Cinema “Nueva Mirada” para a Infância e
Juventude (Curtas Metragens), na Sala de
Cinema.
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WORKSHOP SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO DE JOINVILLE
O diretor-geral do câmpus, Maurício Martins
Taques, participou em 23 de abril no Workshop
Sistema Regional de Inovação de Joinville. O
evento foi promovido pelo Instituto Euvaldo
Lodi de Santa Catarina (IEL/SC), entidade do
Sistema FIESC, com o objetivo de debater e
priorizar novas propostas para potencializar a
inovação
nos
setores
Metal-mecânico,
Eletrônico, Tecnologia da Informação, Químico

e Plástico, com o intuito de futura criação de
um pólo de inovação em Joinville. O workshop
contou com parceria da fundação Certi, do BID,
CNI, AECID e ABDI, presença das principais
entidades de ensino superior e técnico,
empresas da região, Parque de Inovação
Tecnológica
de
Joinville
e
Região
(INOVAPARQ) e Softville.

CAPACITAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS DO CÂMPUS JOINVILLE
Em 05 de abril, foi realizada a capacitação dos
colaborados terceirizados do câmpus Joinville.
Os servidores Karin Fetter, Coordenadora de
Contratos, e Rafael Antônio Zanin, Chefe do
Depto. de Administração, atenderam 19
funcionários das empresas que prestam
serviço terceirizado no câmpus, como o serviço
de limpeza, zeladoria, jardinagem, motorista e
vigilância.
A capacitação teve como principal objetivo a
motivação dos funcionários. Foram passadas
informações sobre o Instituto Federal e,
sobretudo, sobre o câmpus Joinville, através de
vídeo institucional. Em seguida, Zanin falou
sobre a estrutura física e sobre os cursos
oferecidos.

Na sequência, Fetter, explicou o que é um
contrato, o tipo de relação que o instituto tem
com os terceirizados, o que se espera do líder,
do preposto e do fiscal.
No momento final, foram passadas algumas
orientações para a execução dos trabalhos e a
importância do uso do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), seguidas de
bastantes perguntas e esclarecimentos.
Devido ao bom aproveitamento do encontro,
ficou decidido que capacitações como essa
serão realizadas em períodos bimestrais, com
temas relacionados ao Uso Consciente dos
Produtos Químicos e Descarte do Lixo.

Funcionários terceirizados acompanhados do preposto e do líder do grupo.
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RESULTADO DO EDITAL N.10/2013 NA PRO-REITORIA DE PÓSGRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
O comitê técnico responsável pelo processo
de seleção de projetos para o Edital n.
10/PROPPI/2013 programa de apoio ao
desenvolvimento de projetos técnicos com
finalidade didático-pedagógica em cursos
regulares do campus Joinville, formado por
um docente de cada área, avaliaram 12
projetos propostos para este semestre. O
comitê, entendendo o mérito dos trabalhos,
decidiu por contemplar todos os projetos
apresentados, seguem os títulos:
Projeto e construção de matriz de forjamento;
Dispositivo para retificação cilíndrica em torno;
Pêndulo helicoidal microcontrolado;
Desenvolvimento de forno para fundição de alumínio;

Sistema para seleção de peças em inspeção industrial
utilizando técnicas de visão computacional;
Construção bancada de vibração em estruturas discretas
como ferramenta didática no CST;
Bancada didática para ensaio de acelerômetros;
Controle de motor de passo através de computador via
comunicação serial;
Desenvolvimento de estruturas robóticas e de controle
aplicadas aos TCC´s do CST Mecatrônica;
Desenvolvimento de um sistema automatizado de
armazenagem para cursos técnicos e tecnológicos;
O ensino aprendizagem de elementos de máquinas com
uso de dispositivos mecatrônicos lúdicos;
Projeto de comunicação institucional.

ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA VISITAM A EMPRESA
GRANAÇO FUNDIÇÃO USINAGEM
No dia 15 abril, os alunos do quarto módulo do
curso Técnico em Mecânica e os professores
Kelly Patricia Dias, Edonir Krutzsch e Valter
Vander de Oliveira do IFSC câmpus Joinville,
visitaram a empresa do setor metal-mecânico
Granaço Fundição Usinagem. A empresa em
Joinville é a única especializada na produção
de ligas de aço carbono, aço ligado, aço
manganês, ferro branco alto-cromo e aço
refratário nos segmentos: automotivo, de
cimento, ferroviário, mineração, corretivos de
solo,
siderurgia
e
de
máquinas
e
equipamentos. Sua capacidade atual é de 450
toneladas de aço/mês, contudo há um projeto
de expansão dobrando a produção para 2014.
Os alunos acompanharam o processo
produtivo desde a entrada da matéria prima
nos fornos de fundição, o controle e correção
da composição química dos aços, a produção
dos moldes de fundição, o vazamento, a
desmoldagem e acabamento mecânico, a
usinagem até o controle de qualidade dos
produtos. Durante a visita pode-se observar o
nível tecnológico das linhas de produção,
sistemas integrados para monitorar e rastrear o
processo, pontes rolantes para movimentação
de materiais pesados.

Robôs e máquinas CNC são empregados na
área de usinagem para automatizar o
processo, a empresa já anuncia a chegada de
um novo cliente, a Volvo, e automatização da
linha fundição. Na visita encontraram-se alunos
egressos do IFSC que relataram a importância
da formação e as oportunidades de
crescimento profissional surgidas na empresa.
Após a visita os alunos declararam estarem
surpresos com o potencial da empresa e
manifestaram interesse em retornar para ver as
inovações planejadas para o próximo ano.

MARATONA DEZAFIOS
Nos dias 16, 17 e 18 de abril, foi promovida mais
uma edição da "A Maratona do DEZafios“,
atividade de integração com os alunos dos
primeiros módulos dos cursos técnicos
integrados do câmpus Joinville.
Neste semestre, a comissão organizadora da
maratona foi composta pelos professores Fábio
Xavier Wegbecher, professor de Biologia,
Roberta Nabuco de Oliveira, professora de
Filosofia e Sociologia, e Julio Cesar Tomio,
professor de Matemática.
Parabéns!!
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REPRESENTES
DO
PORTO
ITAPOÁ VISITAM O CÂMPUS

DE

Na tarde do dia 22 de abril, representantes
do Porto de Itapoá, visitaram o IFSC câmpus
Joinville, para conhecerem as competências
e as áreas de formação dos cursos
oferecidos.
Estiveram presentes na visita técnica os
funcionários do porto Daniela Bernarde,
Analista de Treinamento e Desenvolvimento,
Haroldo dos Santos, Supervisor de
Manutenção Mecânica e Patricia Dall Onder,
Analista de Recrutamento e Seleção.
Durante a visita, foram apresentadas as
dependências dos laboratórios, em especial,
das áreas de eletroletrônica e mecânica.

Delegada Marilisa Boehm, no centro, junto às alunas do PMMil.

TURMA DO PROGRAMA MULHERES
MIL DO CÂMPUS ASSISTEM PALESTRA
DE DELEGADA
Em 24 de abril, as alunas do Programa Mulheres Mil
do câmpus Joinville tiveram uma aula especial com
a Delegada Marilisa Boehm, da Delegacia da
Mulher da Joinville.
Durante a palestra foram passadas informações
sobre Lei Maria da Penha, prevenção da violência
doméstica e familiar, medidas de assistência e
proteção das mulheres.
A integração das alunas com a palestrante foi tanta
que, ao final da aula, teve seção de fotos e
distribuição de autógrafos.

Giovani Batista, técnico de laboratório, recebe os
representantes do Porto de Itapoá.

FORMATURAS DOS CURSOS
TÉCNICOS E DE GRADUAÇÃO DO
CÂMPUS JOINVILLE
Com orgulho e satisfação, o diretor-geral do IFSC câmpus Joinville, Prof. Maurício Martins
Taques, informa a realização das solenidades
de formaturas dos cursos técnicos e de
graduação.
Técnico em Eletroeletrônica e Mecânica
DATA: 26 de abril de 2013, na Sociedade Lírica
Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Hospitalar
DATA: 26 de abril de 2013, na Sociedade Lírica
Curso Técnico em Enfermagem
Data: 27 de abril de 2013,
na BKR Eventos

BIBLIOTECA DO CÂMPUS RECEBE
PERIÓDICOS DO PNBE
O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é
um programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) e tem como objetivo prover as
escolas de ensino público das redes federal,
estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito
da educação infantil (creches e pré-escolas), do
ensino fundamental, do ensino médio e educação de
jovens e adultos (EJA), com o fornecimento de obras
e demais materiais de apoio à prática da educação
básica.
Os câmpus do IFSC que oferecem cursos na
modalidade integrado, incluindo o câmpus Joinville,
estão sendo atendidos pelo PNBE Periódicos,
recebendo fascículos dos títulos de periódicos que
seguem:
Carta na escola, Ed. Confiança
Cálculo: matemática para todos, Ed. Segmento
Revista de história da Biblioteca Nacional, Ed.
Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional
Filosofia: ciência e vida, Ed. Escala
Língua portuguesa, Ed. Segmento
Presença pedagógica, Ed. Dimensão
Pátio, Ed. Grupo A S.A.
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QUEM É QUEM
Nesta edição, conversamos com o colega Ana
Paula F. Rodrigues Pacheco, bibliotecária do
câmpus.
1. Fale um pouco sobre você! Sabemos que você
tem vínculo com o IFSC há bastante tempo,
conte um pouco sobre isso.
Eu fiz o exame de classificação para a ETF-SC Campus Descentralizado de São José (UnED), no
final de 1995, quando terminei o ensino fundamental,
prestei prova para o Curso Técnico de
Telecomunicações (TELE). Cursei o primeiro ano no
período vespertino, no segundo ano resolvi mudar
para o período matutino, quando encontrei uma
colega que cursava o curso de Refrigeração e Ar
Condicionado (RAC), também no 2º ano. Ela me
apresentou alguns colegas, entre eles alguém
especial, o Daltony, que posteriormente se tornou
meu namorado, por longos oito anos e nove meses...
Aconteceram várias coisas nesse meio tempo, uma
delas foi a de eu sair da escola e continuar o ensino
médio em outra instituição. Enquanto isso, o Daltony
continuou cursando o terceiro ano no curso de
Refrigeração e Ar Condicionado, se formou em 1999
e, em 2000, entrou no curso de Automação Industrial
também no ETF-SC. Enquanto isso, eu também
terminei o ensino médio e prestei vestibular para
Biblioteconomia na UFSC. Quando estava no oitavo
semestre de curso, o Daltony recebeu uma proposta
de trabalho na cidade de Joinville (aí começa nossa
sina com a cidade). Foi bem puxado, eu geralmente
tinha dois estágios, um pela manhã, outro à tarde, e
a noite estudava; só ia para casa para dormir.
Morava em Palhoça, eram dois ônibus pra ir e mais
dois para voltar. Nessa época, só nos víamos no

ANIVERSARIANTES
ABRIL
4/4 ANA BARBARA SAMBAQUI
5/4 MARCIO TADEU DA COSTA
6/4 GERALDO SALES DOS REIS
9/4 LUIS SERGIO BARROS MARQUES
14/4 LUCIANA MACIEL
22/4 LEONIDAS CAYO MAMANI GILAPA
22/4 JORGE CUNHA
23/4 ROMERIO LUIZ SOMAVILLA
23/4 ANDREA HEIDEMANN
23/4 MATHEUS FONTANELLE PEREIRA
24/4 RAFAEL ANTONIO ZANIN
25/4 ROBERTA BRIESEMEISTER
26/4 DEBORA DA SILVA
MAIO
5/5 GIOVANI BATISTA
7/5 DEBORAH REJANE MAGNO RIBAS
8/5 REGINALDA MACIEL
9/5 PAULO ROBERTO BONIFACIO
14/5 ANGELA MOREL NITSCHKE DUMS
16/5 BARBARA OGLIARI TAQUES
19/5 CLAUDIO JOSE WEBER

Daltony, Maria Fernanda e Ana Paula.

final de semana. Me formei em março de 2005,
quando noivamos. O Daltony continuava trabalhando
em Joinville e eu Florianópolis. Nos casamos em
dezembro de 2005, quando vim morar em Joinville
pela primeira vez; logo depois, no início de 2006,
fomos para Blumenau, onde permanecemos até
outubro do mesmo ano, quando prestei o concurso
para o CEFET/SC na época. Logo após, surgiu a
oportunidade de voltarmos para Palhoça e eu
consegui emprego na cidade de São José. Em julho
de 2007, fiquei grávida, a Maria Fernanda nasceu em
16 de abril de 2008. Quando ela tinha exatos 50 dias
de vida, surgiu uma vaga no câmpus Joinville para
substituir a servidora que havia conseguido remoção
para Florianópolis. Nessa época eu nem esperava ser
chamada, pois já se passavam quase dois anos.
Tomei posse no dia 07 de julho de 2008. Com isso,
voltamos para Joinville, desta vez por minha causa. O
Daltony continuou a viajar a trabalho e aqui estou, eu
e a Maria Fernanda, com cinco aninhos, já... o tempo
passa... Gosto de trabalhar aqui, mas ainda sinto falta
de meus amigos e familiares.
2. O que fez você escolher a biblioteconomia?
Por ser um curso teórico, pois não me identifico com
as exatas, apesar de admirar quem tem o dom para
essa ciência, e também por influência familiar, pois
tenho três tias formadas na área; uma delas,
inclusive, trabalhou na biblioteca do IFSC câmpus
Florianópolis até se aposentar.
3. Na sua opinião, qual é o desafio do profissional
bibliotecário no contexto da educação?
Infelizmente, ainda não existe uma regulamentação
que obriga as escolas públicas de níveis estaduais e
municipais contratarem bibliotecários, o que dificulta a
oferta de emprego. Esse não é o único desafio
encontrado
pelo
profissional,
além
do
desconhecimento da existência do curso, como
muitas vezes perguntam: biblio o quê? Pensam que
tem haver com economia ou, na verdade, não sabem
para que serve, o que estuda...
Ana, agradecemos sua participação!!
Participe você também!
Envie sua opinião para infojoi@ifsc.edu.br ou através
das redes sociais:

@ifsc joinville

ifsc.campusjoinville

