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Dia do trabalhador

Uso da máscara obrigatório - Cuidados

Parabéns servidores, no dia 1º de maio,

anualmente, é comemorado em diversos

países o dia do trabalhador.

Este dia é uma homenagem aos

trabalhadores que lutaram e reivindicaram por

melhores condições trabalhistas. Graças à

coragem e persistência desses trabalhadores,

os direitos e benefícios atuais dos quais

usufruímos foram conquistados.

Nosso agradecimento especial a todos os

trabalhadores que estão na linha de frente

nesse momento difícil de pandemia.

Decreto do Governo de Goiás

publicado no dia 20 de abril

determina o uso obrigatório de

máscaras para qualquer pessoa que

precisar sair de casa. As máscaras

atuam como barreira mecânica

contra a transmissão da COVID-19

e devem ser manuseadas seguindo

algumas recomendações.

Alunos e servidores, não saiam de

casa sem sua máscara. Vejam

abaixo alguns cuidados:
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COVID-19 - Previna-se

✓ Evite aglomerações

✓ Se está em trabalho remoto, só saia de

casa se for estritamente necessário

✓ Mantenha uma distância segura das

outras pessoas

✓ Higienize os objetos com álcool em gel

✓ Proteja com o braço o nariz e a boca ao

espirrar ou tossir

✓ Mantenha os ambientes bem ventilados

✓ Não compartilhe objetos pessoais
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Recado aos discentes

Olá futuros(as) engenheiros(as). Perante a

crise epidemiológica da COVID-19, que

perverteu os nossos dias com a mudança de

hábitos e levou-nos ao isolamento social, não

há dúvida que o artifício a ser utilizado é a

bravura, clareza e empatia. Vamos aproveitar

esse momento para produzir conhecimento,

reatar laços e criar práticas saudáveis.

Lembre-se de ficar em casa e sair somente em

casos necessários. A Liga Tenebrosa espera

ansiosamente para reatar nossa convivência

após toda essa fase que passamos, pois “para

cuidar de si mesmo, use a cabeça, para cuidar

dos outros use o coração”- Eleonor Roosevelt.

Luiz Henrique Pereira Rosa (Tenebrosa)



De um dia para o outro tivemos que

nos adaptar a uma nova realidade, sem

a correria das aulas, a loucura de

provas e trabalhos acontecendo

simultaneamente, as atividades

presenciais de pesquisa e extensão etc.

Alguns podem até ter gostado desta

parte, uma “esticadinha nas férias”,

mas aposto que após tantos dias

devem estar sentindo falta.

Meio que trocamos uma

problemática por outra... Antes

enfrentávamos problemas de cunho

emocional devido a rotina vivenciada;

hoje encaramos questões advindas do

tal distanciamento social. É normal,

neste período, nos sentirmos ansiosos

com tantas incertezas que estão postas.

Entretanto, é possível encontrar

formas de amenizar os sintomas,

tirando o máximo proveito deste

“tempo extra” que estamos tendo.

Algumas dicas para nos ajudar neste

período, como evitar o consumo

demasiado de informações;

estabelecer uma rotina diária; utilizar

tecnologias para permanecer próximo

dos amigos e familiares; aproveitar o

tempo livre para se dedicar a

atividades de que gostamos; praticar

exercícios físicos; e praticar meditação

ou yoga, são consenso.

Mas a manutenção da saúde mental

está muito além de simplesmente

“enfiar goela abaixo” estas dicas. É

importante entender que nem tudo, ou

talvez nada, faça sentido para alguns

de nós. Tornar estas atividades

obrigações do dia-a-dia pode aumentar

os níveis de ansiedade. E, então, torna-

se imprescindível olhar para o nosso

interior na tentativa de encontrar

aquilo que nos cabe.

Dessa forma, pode ser que o

primeiro passo deva ser o de acolher a

nós mesmos, nossos medos e nossas

limitações, entendendo que também

está tudo bem em alguns dias não

fazer nada desta “lista”, ou substituir

por outras tarefas que nos façam sentir

melhor naquele momento.

Mas acima de tudo, lembre-se: você

não está sozinho! Não podemos nos

encontrar neste momento, mas

podemos seguir conectados.
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Etiqueta nas reuniões virtuais

Vai precisar fazer alguma reunião

virtual? Confira algumas dicas do

Ministério da Economia:

Selecione a plataforma

Há boas opções gratuitas como Google

Meet, RNP e outras. Escolha a que

melhor se adequa a suas necessidades.

Libere o acesso

Certifique-se de que todos os

participantes tenham as informações de

acesso corretas e em tempo hábil.

Teste a plataforma e equipamentos

Ajuste o ângulo da sua webcam. Usar

fone de ouvido com microfone

embutido pode ser uma boa alternativa

para melhorar a qualidade do som.

Organize seu espaço

Escolha um local apropriado para a

reunião.

Exposição

Cuidado para não expor a privacidade

da sua família e a intimidade da sua

casa.

Microfone e celular no “mudo”

Enquanto não estiver falando, deixe o

microfone no mudo durante a reunião.

Isso impedirá que, num momento de

distração, você compartilhe uma fala

ou ruídos indesejados. O celular

também deve ficar no silencioso.

Cuidado com o que está na sua tela

Mesmo que você não esteja

compartilhando sua tela, não abra

programas que não serão utilizados na

reunião. Assim você evita

inconvenientes e distrações.

Esteja pronto e conectado no horário

agendado e boa reunião!

E aí... O que fazer?

Aproveite o tempo da quarentena para

ler livros, assistir filmes e se

reinventar nos estudos. Veja algumas

das recomendações:

Para quem gosta de cinema

recomendamos os suspenses dignos de

estatuetas: “Se7en – Os sete crimes

capitais” e “Silêncio dos Inocentes”. Já

para aqueles que gostam do gênero

"super heróis" que tal relembrar

“Batman Begins”.

Para as séries recomendamos assistir

“Breaking Bad”, e se já viu, assista

novamente pois é muito boa!!!

Para os leitores de plantão as

recomendações são: Onze Anéis - A

Alma do Sucesso, trata-se de uma parte

da trajetória do, talvez, maior técnico da

NBA de todos os tempos, Phil Jackson.

A Sutil Arte de Ligar o F*Da-Se, sobre a

desconstrução do conceito "de ser o

melhor sempre!!”. Sapiens: Uma breve

história da humanidade, um best-seller

do professor Yuval Noah Harari.

Para aqueles que gostam de cursos on-

line segue uma lista completamente

freeeee...

Programação:

https://www.youtube.com/channel/UCr

WvhVmt0Qac3HgsjQK62FQ

Negócios:

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online

Diversos:

- https://avaacademico.ufrb.edu.br/

- https://pt.coursera.org/

- http://eaulas.usp.br/portal/home

- https://lumina.ufrgs.br/course/

- https://pt.khanacademy.org/

- https://www.ev.org.br/

- https://www.nube.com.br/cursos-

gratuitos
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Mantendo a saúde mental na quarentena
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