
Novo no #MundoIFRS ?  Preparamos uma trilha para você chegar bem...

                                                                                                                                    

Nossas aulas iniciam na segunda-feira, dia 24 de maio. Neste contexto de
pandemia, para preservar a saúde de estudantes e servidores, elas acontecerão de

forma remota. 
Estamos felizes por você ter escolhido o IFRS, sabemos que o estudo remoto em

uma nova instituição de ensino pode ser um desafio, por isso preparamos uma
trilha para você chegar bem.  

POR ONDE COMEÇO?

Pelo cadastro às principais ferramentas para contato e estudo remoto:
 
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA): nele você pode acessar  documentos relativos à sua 
vida acadêmica:  Atestado de matrícula, Atestado de vínculo, Histórico Acadêmico, Matriz Curricular, 
Boletim, entre outros.

Para realizar  seu cadastro  acesse o link: SIGAA
Em caso de dúvidas sobreo cadastro, consulte:  tutorial_sigaa
                            Login: número do seu CPF

Senha: a que você criou quando fez o cadastro

E-mail IFRS: todos os estudantes do nosso campus  possuem uma conta de e-mail institucional. Você 
receberá  todas as informações sobre as aulas, oportunidades e demais informações sobre atividades no 
campus no seu e-mail institucional, por isso é importante que acessálo todos os dias. 

Para acessar seu e-mail clique no link: https://accounts.google.com
Email: primeiro nome + último sobrenome + @caxias.ifrs.edu.br (Exemplo: 

joao.silva@caxias.ifrs.edu.br)

senha: nº de matrícula SIGAA (Exemplo: 2021123456) - alterar no primeiro acesso

Caso não consiga acessar, envie mensagem para o  e-mail suporte@caxias.ifrs.edu.br , informando o problema ,  CPF e
número da matrícula SIGAA.

Campus Virtual (Moodle): as aulas ocorrerão em formato remoto. Para participar das aulas, você deve 
acessar seu curso pelo Campus Virtual no link campusvirtual.caxias.ifrs.edu.br .                                                    

usuário: primeiro nome último sobrenome (ex: João da Silva – joao.silva)
senha: nº de matrícula SIGAA (Exemplo: 2021123456) 

Caso não consiga acessar, envie mensagem para o  e-mail suporte@caxias.ifrs.edu.br , informando o problema ,  CPF e
número da matrícula SIGAA.
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ESTOU COM DIFICULDADE EM UTILIZAR O MOODLE, GOSTARIA DE APRENDER A UTILIZAR ALGUMAS 
FERRAMENTAS, QUEM PODE ME AJUDAR?

O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) tem por objetivo realizar ações EaD junto ao
Campus Caxias do Sul,  auxiliando no desenvolvimento dos materiais  didáticos,  tutorias  e
recursos de acompanhamento de aulas junto ao Moodle. Estão disponíveis tutoriais na página
do NEaD ou escreva para nead@caxias.ifrs.edu.br 

ONDE ENCONTRO O HORÁRIO DAS MINHAS AULAS E DATAS IMPORTANTES?

Basta acessar:
Horários 
Calendario acadêmico 2021

                          

TENHO DÚVIDAS SOBRE O MEU CURSO, QUEM PODE ME AJUDAR?

Envie um e-mail para a  coordenação do seu curso, encontre o endereço:
 
Cursos Superiores:
Licenciatura em Matemática: coordenacao.lm@caxias.ifrs.edu.br
Engenharia Metalúrgica: coordenacao.em@caxias.ifrs.edu.br
Engenharia de Produção: oordenacao.ep@caxias.ifrs.edu.br
Tecnólogo em Processos Metalúrgicos: coordenacao.tpm@caxias.ifrs.edu.br
Tecnólogo em Processos Gerenciais: coordenacao.tpg@caxias.ifrs.edu.br

Cursos Técnicos:

Técnico em Administração (PROEJA) Integrado: coordenacao.ta@caxias.ifrs.edu.br
Técnico em Fabricação Mecânica Integrado: coordenacao.tfm@caxias.ifrs.edu.br
Técnico em Plásticos Integrado: coordenacao.tp@caxias.ifrs.edu.br
Técnico em Plásticos Subsequente: coordenacao.tps@caxias.ifrs.edu.br
Técnico em Química Integrado: coordenacao.tq@caxias.ifrs.edu.br

PRECISO ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE UMA DISCIPLINA OU CONTEÚDO, COMO FAÇO?

Você pode enviar mensagem ao professor(a) no ambiente virtual de estudo, o Moodle. Se tiver dificuldade, 
pode enviar um e-mail. Encontre o endereço no link: corpo docente.

POSSO RECEBER AUXÍLIO ESTUDANTIL?

A equipe da Assistência Estudantil é quem orienta sobre o processo de inscrição ao edital do auxílio 
estudantil. As inscrições estão abertas, para saber mais sobre o processo de inscrição, ACESSE AQUI  .

O que é? O auxílio estudantil é um valor em dinheiro destinado ao estudante, com o objetivo auxiliar nas 
condições de acesso, permanência e conclusão do curso.
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A quem se destina?  Tem prioridade o estudante que vem de escola pública, de educação básica e com
renda familiar de até um salário-mínimo e meio por pessoa da família, aproximadamente, R$ 1.650,00
por pessoa. Para fazer o cálculo, deve-se somar toda a renda da família (valor bruto) e dividir pelo número
de pessoas que moram na mesma casa e/ou dependem deste valor.
Como  solicitar?  A  inscrição  é  feita  por  edital,  disponível  no  link,
https://ifrs.edu.br/caxias/ensino/assistencia-estudantil/auxilios/.  No  site,  o  estudante  pode  consultar  o
edital vigente com os critérios de seleção, documentos que devem ser entregues e datas importantes.
Contato da Assistência Estudantil: assistencia.estudantil@caxias.ifrs.edu.br - Fone: (54) 3204-2109, Bloco 
A2, sala 319. 

QUAIS OS TELEFONES DE CONTATO?

No momento estamos em atendimento remoto, acesse aqui o contato dos principais setores: contato com  
o campus

Qualquer dúvida ou dificuldade encontrada durante as aulas remotas, escreva para nossa equipe do Ensino.
atendimento.alunos@caxias.ifrs.edu.br 

Whatsapp do campus:

(54) 992043746

* No momento, os atendimentos presenciais no Campus estão suspensos.
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