
  

Cerca de 100 alunos concluíram cursos de Formação 
Inicial e Continuada no Câmpus Garopaba no primeiro 
semestre de 2014. Para conferir os certificados, no dia 
24 de julho, foi realizada uma cerimônia de certificação 
que contou com estudantes, servidores do IFSC e 
autoridades da região. Aproximadamente 150 pessoas 
compareceram ao evento ocorrido no Campinense 
Esporte Clube. Página 2

Evento de certificação reúne concluintes de cursos 

Os professores Viegas Fernandes da Costa e João Quoos 
realizaram no mês de agosto a atividade de Extensão em 
Educação Patrimonial intitulada "Ocupação pré-colonial 
e patrimônio arqueológico em Garopaba e região". A 
ação foi desenvolvida com alunos do Ensino Médio de 
escolas estaduais de Garopaba e teve por objetivo 
conscientizar a respeito da importância de se conhecer e 
preservar os vestígios arqueológicos existentes em 
Garopaba e região.  

Alunos do IFSC conhecem história de Santa Catarina 

Alunos da região poderão participar de atividades no Laboratório de Biotecnologia.

No mês de outubro, acontece no 
Brasil a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia com a temática 
Desenvolvimento Social (SNCT). O 
Câmpus Garopaba alia-se ao 
evento, promovendo oficinas, 
palestras e outras ações. A abertura 
da SNCT está prevista para o dia 13 
de outubro com a apresentação de 
projetos dos alunos dos  cursos 
técnicos e a fala do Pró-reitor de 
Extensão, Golberi Ferreira sobre 
conhecimento científico, extensão e 
desenvolvimento social. Mais 
informações serão disponibilizadas 
no site do IFSC Câmpus Garopaba a 
partir de setembro.
Página 3

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
terá variadas atividades no Câmpus
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IFSC Câmpus Garopaba atinge 
658 certificados expedidos 

Câmpus recebe 
novas servidoras

 

e Comunitária Garopabense de 
Comunicação, Joaquim Oliveira, 
e o jornalista Sérgio Saraiva, da 
Rádio Comunitária de Garopaba, 
e representantes de secretarias 
municipais de Garopaba, 
Imbituba e Laguna. Após a 
entrega dos certificados de 
conclusão, a diretora Telma 
Amorim proferiu algumas 
palavras mencionando a 
ampliação do quadro funcional e 
enaltecendo o trabalho 
desenvolvido pelos servidores do 
Instituto. Comentou ainda sobre a 
finalização da nova sede do IFSC 
em Garopaba e informou que a 
inauguração deve ocorrer no final 
deste ano.
Com mais este evento de 
certificação, o IFSC Câmpus 
Garopaba atingiu a marca de 658 
certificados expedidos desde sua 
implantação no município em 
2010. Após o encerramento dos 
trabalhos pelo mestre de 
cerimônia, professor Tiago Savi 
Mondo, o público foi convidado a 
participar de um coquetel. 

Apesar do frio de quinta-feira, dia 
24 de julho, aproximadamente 150 
pessoas acompanharam a 
cerimônia de certificação dos 
cursos ofertados pelo IFSC 
Câmpus Garopaba ocorrida no 
Campinense Esporte Clube. O 
evento conferiu certificados a 
alunos de 10 cursos 
profissionalizantes de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) 
realizados no primeiro semestre de 
2014.
Compuseram a mesa de 
autoridades a professora Telma 
Pires Pacheco Amorim, diretora 
do Câmpus, a secretária de 
Educação e Cultura de Garopaba, 
Maria Nadir Araújo, 
representando o prefeito em 
exercício, a chefe do 
Departamento de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, professora Cristine 
Costa, e a representante discente, 
estudante do curso técnico em 
Hospedagem, Lara de Lara. 
Também estavam presentes o 
presidente da  Associação  Cultural
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Clube Campinense sediou a certificação.
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A secretaria do IFSC Câmpus 
Garopaba recebeu mais duas 
servidoras no mês de julho, 
Jaqueline Besen e Ana Thaisi de 
Andrade Couto. Silvia Maria da 
Silva integra-se à Coordenadoria 
Pedagógica. Já o Departamento 
de Administração passa a contar 
com a administradora Laila 
Lobão Monteiro e a contadora 
Paula de Souza. Atualmente o 
Câmpus conta com 34 servidores.

No evento de certificação dos 
cursos FIC do Câmpus Garopaba 
algumas famílias compareceram em 
peso para receber certificados. 
Letícia Toniolo fez Condutor 
Ambiental Local de Garopaba e 
Inglês no primeiro semestre de 2014 
enquanto seu irmão Eduardo 
Toniolo fez o curso de Espanhol. 
Para completar o time, a esposa de 
Eduardo, Adriana Ferreira Toniolo, 
participou do curso de Inglês. 
Eduardo e Adriana são pais de 
Edgar, estudante do curso técnico 
em Biotecnologia do IFSC Câmpus 
Garopaba. 

Em família...

Letícia, Eduardo e Adriana no evento. 

Alunos receberam certificados

Secretaria amplia sua equipe.



  

Atividades da Semana de Ciência e 
Tecnologia ocorrem em outubro

O IFSC Câmpus Garopaba possui 
um novo e diferenciado meio de 
comunicação com seu público 
desde o último dia 13 de agosto. O 
Espaço IFSC, como está sendo 
denominado, é um programa 
semanal veiculado na Rádio 
Comunitária de Garopaba - FM 
98,3 - e vai ao ar todas as quartas-
feiras, a partir das 13h30. O 
objetivo do projeto é divulgar o 
Instituto Federal na região e 
fornecer informações sobre cursos 
e notícias do Câmpus para a 
comunidade. 
O convite surgiu após algumas 
entrevistas realizadas por 
servidores no programa do 
jornalista Sérgio Saraiva. 
Em sua primeira edição, o 
professor Viegas Fernandes da 
Costa entrevistou a professora 
Cristine Costa, chefe do 
Departamento de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. Cristine abordou, entre 
outros assuntos, as formas de 
ingresso em cursos técnicos e de 
formação inicial e continuada. Nas 
próximas edições, a comunidade 
poderá conhecer informações 
sobre atividades desenvolvidas no 
Câmpus, a partir das entrevistas 
com a diretora-geral, os 
coordenadores de Extensão, de 
Pesquisa e de Relações Externas. 
O Espaço IFSC também pode ser 
acessado na internet por meio do 
site: www.garopabafm.com.br/fm/. 
A princípio, o programa terá 
duração de um semestre, 
constituindo-se uma experiência 
piloto no IFSC.

Professora participa de Encontro
Patrimonial (AEDP), de Lisboa, 
falou sobre Arqueologia em ação: 
Do terreno ao laboratório, 
abordando ações didáticas para 
aplicação em contexto de aula. 

Câmpus lança 
programa de rádio
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Professor 
Viegas é o 

apresentador.
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Entre os dias 13 e 16 de outubro, o 
IFSC Câmpus Garopaba irá realizar 
a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT) com o objetivo 
de democratizar o acesso ao 
conhecimento científico e 
aproximar a população da ciência e 
da tecnologia. O evento é 
coordenado pelo Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Com o tema Desenvolvimento 
Social, este ano o IFSC Câmpus 
Garopaba promoverá a abertura da 
SNCT no dia 13 de outubro na 
Escola de Educação Básica Maria 
Corrêa Saad. Para esta noite, está 
prevista uma palestra com o Pró-
reitor de Extensão do IFSC, Golberi 
Ferreira, sobre conhecimento 
científico, extensão e 
desenvolvimento social.
A programação terá continuidade 
no dia 14/10, com palestras sobre a 
História da Beleza e a História pré-
colonial do litoral sul de Santa 
Catarina. Também nesta data, 
haverá atividades no laboratório de 
Biotecnologia da Escola Saad. Já 
no dia 16/10, irão ocorrer oficinas  
na sede provisória do IFSC Câmpus

A professora  Juliani Walotek 
participou do III Encontro Sul 
Brasileiro de Educação Patrimonial 
e I Seminário Nacional de Educação 
Escolar Indígena, de 12 a 14 de 
agosto. O evento, que aconteceu na 
Universidade do Sul de Santa 
Catarina (Unisul) de Tubarão, 
contou com a participação de 
pesquisadores, professores e alunos 
de graduação e pós-graduação. 
O palestrante Miguel Feio da 
Associação de Educação e Defesa 
do  Patrimônio  e  Desenvolvimento

Professora Juliani com Miguel Feio. Créditos: Bernadete Scollaro

Garopaba. Consulta a sites de 
transparência pública, jogos 
digitais e elaboração de e-mail 
profissional serão os temas 
abordados nas oficinas. 
No dia 16 de outubro será 
realizada uma atividade sobre 
coleta seletiva. A Associação 
Mukti promoverá uma Roda de 
Conversa Dinâmica sobre o 
projeto Aqui Coleta, financiado 
pelo Banco do Brasil. O grupo 
realiza coleta seletiva de lixo nos 
bairros Arroio, Ibiraquera e 
Ribanceira, no município de 
Imbituba. 
Estão sendo esperados na Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia 
estudantes dos cursos do IFSC, 
alunos de escolas de toda a região 
e comunidade.

Oficinas foram realizadas na última edição.
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Já pensou em empreender?

Empreendedorismo não é uma 
palavra fácil de se pronunciar, mas 
sabemos o valor que tem para a 
sociedade. A atividade empreendedora 
é um dos principais propulsores do 
desenvolvimento econômico. Olhe a 
sua volta e perceba a infinidade de 
serviços e bens que nos estão 
disponíveis,  postos de trabalho que são 
gerados e inovações que são criadas a 
todo momento. Se lá estão, alguém 
empreendeu. Também não podemos 
esquecer do empreendedorismo 
coletivo. Nesta linha, temos a 
organização de grupos voltados à 
economia solidária, que desenvolvem 
negócios em que o principal objetivo 
não é o acúmulo de capital, mas o 
capital social gerado para a 
coletividade.
Da minha infância à adolescência, 
acompanhei e participei das 
empreitadas do meu pai – o “Seu 
Agapito”. Sua especialidade era o ramo 
de alimentação. Ele era aquele tipo de 
pessoa que chegava em lugares 
decadentes, daqueles que você olharia 
e diria: “não irá dar certo, desista!”. 
Mas o “Seu Agapito” tinha uma visão 
que muitos não tinham, conhecimento 
de causa e uma imensa vontade de 
realizar, de fazer acontecer. E o 
resultado era, na maioria das vezes, 
positivo. O Seu Agapito é pós-
graduado na escola da vida e me 
ensinou, muito antes de eu fazer uma 
faculdade, que empreendedor é a 
pessoa com iniciativa, 
comprometimento e paixão pelo que 
faz e que sabe fazer arranjos de 
recursos de forma criativa. Também 
não podemos esquecer do risco, porque 
 ser   empreendedor,   muito    longe  do 

romantismo, não é uma atividade 
integralmente cor-de-rosa. É preciso 
ter estômago e capacidade para 
vencer as barreiras de impostos e 
legalizações e carência de políticas 
públicas em muitos setores 
econômicos. Em uma das minhas 
aulas sobre o empreendedorismo, um 
aluno refletiu que se o empreendedor 
é a pessoa que tem iniciativa, 
comprometimento e muita vontade de 
realizar, todo mundo poderia ser uma 
espécie de empreendedor. Alguns dos 
seus colegas divergiram, afirmando 
que era preciso abrir uma “firma”. Se 
formos pensar pelo lado 
comportamental, mesmo não tendo o 
desejo de abrir um negócio próprio, 
ter atitude empreendedora é, acima 
de tudo, uma questão 
comportamental e que pode estar 
ligada a empreender projetos de vida, 
sonhos e desejos pessoais e, por que 
não, empreender no próprio local do 
trabalho com novas ideias?
Peter Drucker, o pai da 
administração moderna, dizia que 
“empreendedorismo não é ciência, 
nem arte. É uma prática”. Discutir 
essa prática é fundamental e, por 
isso, além dos cursos específicos que 
tratam da temática, o IFSC Câmpus 
Garopaba desde 2012 participa da 
Semana Global do 
Empreendedorismo (SGE), que é um 
grande movimento internacional que 
discute e dissemina ideias 
empreendedoras em mais de 130 
países. A programação de 2014 está 
prevista para acontecer na primeira 
quinzena de novembro e já tem 
planejados o I Encontro dos 
Profissionais do Turismo, uma 
oficina sobre Educação Financeira e 
um debate sobre Empreendedorismo 
e Inovação. Acompanhe nossos 
informativos, engaje-se neste 
movimento e deixe desabrochar seu 
espírito empreendedor. 

No dia 21 de julho de 2014, 
iniciamos mais um semestre no 
Câmpus Garopaba! Esse segundo 
semestre promete ser muito agitado! 
Com o aumento no número de 
servidores (19 técnicos 
administrativos e 16 docentes) 
instituímos as reuniões por 
itinerário formativo, ou seja, 
aquelas que envolvem diferentes 
cursos, mas de uma mesma área 
profissional. Desde o dia 28 de 
julho, temos dado as boas vindas 
aos novos alunos dos cursos de 
Formação Inicial e Continuada 
(FIC). Também recebemos com 
carinho os alunos que retornaram 
das férias e continuam conosco até 
a conclusão dos seus cursos! Outras 
atividades desse início de semestre 
foram a participação nas reuniões 
do Colégio de Dirigentes (CODIR) 
e do Conselho Superior (CONSUP) 
do IFSC. As primeiras são reuniões 
que ocorrem mensalmente e reúnem 
todos os diretores-gerais dos 21 
câmpus do IFSC, bem como pró-
reitores e reitora. As segundas 
reúnem representantes dos diversos 
segmentos institucionais e ocorrem 
a cada dois meses. De 18 a 22 de 
agosto, ainda tivemos a 
oportunidade de participar do 
primeiro módulo do curso IGLU 
BRASIL 2014, para dirigentes 
universitários, que visa o 
aprimoramento de gestores de 
instituições de ensino superior. Ao 
final, previsto para abril de 2015, 
cada dirigente apresentará uma 
proposta de projeto ligada a um dos 
temas discutidos que poderá ser 
implantado na sua instituição. Ainda 
nesse semestre, o Câmpus Garopaba 
realizará dois eventos tradicionais 
em seu calendário: Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia 
(outubro) e Semana Global de 
Empreendedorismo (novembro). 
Tanto a comunidade interna do 
Câmpus quanto a externa serão 
muito bem-vindas aos eventos!

Opinião* 

Fabiana Agapito Kangerky – Prof.a  do IFSC Câmpus Garopaba

“Empreendedorismo 
não é ciência, nem 

arte. É uma prática.”

* As opiniões contidas neste artigo não refletem necessariamente a opinião do Câmpus 
Garopaba, pois são de responsabilidade exclusiva de seu autor.

Palavras da diretora
Por Telma Pires Pacheco Amorim
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