
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO- ESTUDOS ORIENTADOS 
CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES- SUBSEQUENTES E SUPERIORES

PROFESSORES DE MECÂNICA

PROFESSOR SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA ENDEREÇO PARA ACESSO

Airton Campanhola Bortoluzzi 08:00 às 10:00 10:00 às 12:00

meet.google.com/prh-ppca-pyv para Engenharia Econômica
meet.google.com/ceu-betc-gek para Máquinas de Fluido

Grupo de Whatsapp de Máquinas de Fluido
Atendimento individual por e-mail e whatsapp, webconferência por agendamento, 

todos a qualquer horário fora dos já informados.

Alisson Dalsasso Corrêa de Souza 18:00 às 20:00 9:00 às 11:00

Disciplina de Automação e Controle: meet.google.com/mkh-fztx-crd ou grupo de 
whatsapp da disciplina ou e-mail (conforme plano de ensino)

Disciplina de Engenharia de Software: meet.google.com/oxg-dwyh-itc ou grupo de 
whatsapp da disciplina ou e-mail (conforme plano de ensino)

Disciplina de Instrumentação Industrial: meet.google.com/ihq-yaxj-iqq ou grupo de 
whatsapp da disciplina ou e-mail (conforme plano de ensino)

Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, nos horários informados ou 
em quaisquer outros conforme necessidade.

Celso  Antonio Dors 13:00 às 17:00 

Na disciplina de Mecânica Técnica do curso técnico em mecânica os alunos terão 
possibilidade de tirar suas dúvidas usando os meios eletrônicos:  por e-mail, watsap 
ou video conferência nos horários programados  ou em qualquer momentos desde 

que combinados anteriormente.

Demian Boaroli 08:00 às 11:00 13:00 às 15:00 08:00 às 11:00
Disciplina de Instrumentação Industrial: meet.google.com/ihq-yaxj-iqq ou grupo de 

whatsapp da disciplina ou e-mail (conforme plano de ensino)

Enildo de Matos de Oliveira 08:00 às 10:00 08:00 às 10:00

Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, ou em quaisquer outros 
conforme necessidade.

Everton Farina 13:30 às 17:00
18:30 às 19:00 13:20 às 15:20 15:00 às 17:00

Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, nos horários informados ou 
em quaisquer outros conforme necessidade.

Engenharia: meet.google.com/uuj-weob-ics (pode mudar, checar no moodle)
Técnico: meet.google.com/jsh-qefz-tig (pode modar, checar no moodle)

Fábio Luis Knewitz
15:30 às 17:30
 19:00 às 21:00

Acesso pela sala: https://meet.google.com/vxv-disc-vre

Atendimentos assíncronos pelo bate-papo do Moodle ou pelo e-mail.

Jakerson Gevinski 13:30 às 17:30

Atendimento por email, whatsapp, fórum ou mensagem no moodle ou 
webconferência, nos horários informados ou em quaisquer horário conforme 
necessidade. Sala para atendimento por agendamento ou link (que poderá ser 

alterado - verificar informações no moodle) <https://meet.google.com/gdd-thxt-
iyk>

João Rogério Machado Pereira 13:20 às 17:20

Atendimentos por e-mail joao.pereira@erechi.ifrs.edu.br, whatsapp ,ou 
webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/joao-rogerio-machado-

pereira-2, nos horários informados ou em quaisquer outros conforme necessidade.

José Antônio Sala 14:00 às 16:00 14:00 às 16:00

Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, nos horários informados ou 
em quaisquer outros conforme necessidade. (https://meet.google.com/acq-vgwi-

mdb)



Júlio César dos Santos 19:00 às 21:00 21:00 ás 23:00

Sala de atendimento por agendamento nos horários definidos. https:
//conferenciaweb.rnp.br/webconf/julio-cesar-dos-santos-2.  E atendimento via e-

mail institucional e chat do moodle nos demais horários.

Luciano Aparecido Kempski 21:00 às 22:00 20:30 às 21:30 15:30 às 16:30 19:30 às 20:30

Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, nos horários informados ou 
em quaisquer outros conforme necessidade. Acesso para disciplina de Conformação 
Mecânica: https://meet.google.com/oya-xzrr-ocu , e acesso para Estágio Curricular 

pelo MOodle e pelo grupo de Whatsapp e email informado pelo professor.

Luiz Gustavo de Moura da Silva 
Barbosa 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00h - 12:00h 10:00h - 12:00h

O aluno será atendido nos horários informados ou em qualquer outro momento, 
conforme a disponibilidade do professor. Os meios utilizados são whatsapp 
(número informado aos alunos na apresentação da disciplina), e-mail (luiz.

barbosa@erechim.ifrs.edu.br) e webconferência a combinar.

Thales Becker 13:00 às 14:30 13:00 às 15:00 14:00 às14:30

Atendimento pela sala: meet.google.com/nks-hndn-nxi
Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, ou em quaisquer outros 

conforme necessidade.

Vinícius Trombin Barros 14:00 - 16:00 14:00 - 16:00 Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência

PROFESSORES DE MODA E VESTUÁRIO

PROFESSOR SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA ENDEREÇO PARA ACESSO

Andréia Mesacasa 18:00 às 20:00

14:00 às 15:00 
17:00 às18:00 

19:00 às  20:00 https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andreia-mesacasa

Camila Carmona Dias 09:00 às 11:00 09:00 às 11:00

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de 
mensagens no ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e webconferência na 

plataforma google meet  no seguinte endereço: meet.google.com/yaa-qszf-zmt  Os 
horários informados para o atendimento por webconferência podem ser 

flexibilizados de acordo com as necessidades do aluno.

Emanuele Biolo Magnus 13:30 às 15:30 15:30 às 17:30

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de 
mensagens no Moodle e webconferência "O atendimento ocorre de forma 

individual por e-mail, whatsapp, Fórum de mensagens no Moodle e webconferência 
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/emanuele-biolo-magnus). 

Os horários informados para o atendimento por webconferência poderão ser 
flexibilizados de acordo com as necessidades dos alunos e disponibilidade da 

professora.

Fernanda Caumo Theisen
17:30 às 18:30
18:30 às 19:30

09:30 às 10:30
10:30 às 11:30
19:00 às 20:00 9:00 às 10:00

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de 
mensagens no ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e webconferência na 

plataforma google meet  no seguinte endereço: https://conferenciaweb.rnp.
br/webconf/fernanda-caumo-theisen. 

Os horários informados para o atendimento por webconferência podem ser 
flexibilizados de acordo com as necessidades do aluno.

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andreia-mesacasa


Keila Marina Nichelle 10:00 às 11:00 15:30 às 17:30 10:00 às 11:00

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de 
mensagens no ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e webconferência na 

plataforma RNP, no seguinte endereço: https://conferenciaweb.rnp.
br/webconf/keila-marina-nicchelle. Os horários informados para o atendimento por 
webconferência podem ser flexibilizados de acordo com as necessidades do aluno.

Natalie Pacheco Oliveira 10:00 às 12:00
08:00 às 10:00                     

18:00 às 20:00 20:00 às 22:00

O atendimento será feito de forma individual por email, whatsapp, fórum de 
mensagens no AVA Moodle https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/natalie-

pacheco-oliveira Os horários informados podem ser flexibilizados de acordo com 
as necessidades dos/das discentes e disponibilidade da professora.

Patrícia Cristina Nienov Weber 17:30 às 21:30

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de 
mensagens no ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, Chat no Moodle e 

webconferência na plataforma Moodle. Os horários informados para o atendimento 
podem ser flexibilizados de acordo com as necessidades do aluno e disponibilidade 
do professor, sendo o atendimento INDIVIDUAL, em sessões de 15 a 30 minutos 

conforme necessidade)

Raquel de Campos 13:30 às 17:30
O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, Whatsapp, Fórum de 

mensagens no ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e webconferência na 
plataforma google meet no seguinte endereço: https://meet.google.com/hwo-vjhm-

kau Os horários informados para o atendimento por webconferência podem ser 
flexibilizados de acordo com as necessidades do aluno.

Regiane Dalarosa 

15:00 às 17:00 17:00 às 19:00

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de 
mensagens no ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e webconferência na 
plataforma google meet  no seguinte endereço: meet.google.com/sth-zvrb-uuh 

Os horários informados para o atendimento por webconferência podem ser 
flexibilizados de acordo com as necessidades do aluno.

PROFESSORES DE ALIMENTOS

PROFESSOR SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA ENDEREÇO PARA ACESSO

Andressa Sausen de Freitas 14:00 às15:30 ( Química Geral)
14:00 às 15:00  (Química I)
 15:00 às16:00 (Química II)

9:00 às10:00 ( Química 
Tecnológica) 

 14:00 às15:30 ( Química 
Tecnológica e Química 

Geral e Inorgânica)
 19:00 às20:00 ( Química 

Geral e Inorgânica)

Grupos de Whatsapp das disciplinas nos horários registrados aqui. Endereço 
eletrônico (andressa.freitas@erechim.ifrs.edu.br) em qualquer horário. E para as 

turmas de ensino médio também no link https://conferenciaweb.rnp.
br/webconf/andressa-sausen-de-freitas

Cristiane Reinaldo de Lisboa 15:00 às 17:00 15:00 às 17:00  
Agendamento via grupo de whatsaap das disciplinas.Local de atendimento: https:

//conferenciaweb.rnp.br/webconf/cristiane-reinaldo-lisboa

Guilherme Barcellos de Moura 14:00 às 15:30 14:00 às 15:30 14:00 às 15:30 14:00 às 15:30
Grupos de Whatsapp das disciplinas nos horários registrados aqui. Endereço 

eletrônico (guilherme.moura@erechim.ifrs.edu.br) em qualquer horário.

Maria Carolina Esmelindro 
Rodrigues

15:30 às 16:30               21:
00 às 22:00 19:00 às 21:30 19:00 às 21:30 19:00 às 20:00

Os alunos serão atendidos nos horários informados ou em qualquer outro momento, 
conforme a disponibilidade do professor. Os meios utilizados são whatsapp 

(número informado nos planos de ensino e nas páginas das disciplinas no Moodle), 
e-mail (maria.rodrigues@erechim.ifrs.edu.br).

Marilia Assunta Sfredo
20:30 às 21:30 16:00 às 18:00

 20:00 às 21:00 https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marilia-assunta-sfredo

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marilia-assunta-sfredo


Maiara Cristina Secco 18:00 às 21:00 17:00 às 20:00

Grupo de Whatsapp da disciplina. Endereço eletrônico: maiara.secco@erechim.ifrs.
edu.br. Video conferência em http://meet.google.com/rqq-esir-zso nos horários 

registrados aqui.

Priscilla Pereira dos Santos 16:00 às 18:30 16:00 às 18:30
Endereço eletrônico: priscilla.santos@erechim.ifrs.edu.br/ Sala do Google meet: 

http://meet.google.com/dxp-vawx-vuc (com prévio agendamento)/ Chat do Moodle

Toni Benazzi 14:00 às 17:00 14:00 às 17:00 Grupo Whatsapp da turma

Valeria Borszcz 21:30 às 22:00 19:00 às 21:00 20:00 às 22:00
Local de atendimento: meet.google.com/opo-eyim-yfz

Agendamento: valeria.b@erechim.ifrs.edu.br

Wagner Luiz Priamo 14:00 às 16:00 14:00 às 16:00 https://meet.google.com/cyf-imtt-igj

PROFESSORES DE GESTÃO

PROFESSOR SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA ENDEREÇO PARA ACESSO

Adriana Troczinski Storti

17:00 às 19:00 
Empreendedorismo/Curso Finanças, Link: https://meet.google.com/eff-gvkp-swm?

authuser=1

18:00 às 19:00 
Marketing Internacional/Curso Marketing, Link: https://meet.google.com/bhe-eznr-

vpf?authuser=1

18:00 às 19:00 
Logística Internacional/Curso Logística, Link: Link: https://meet.google.com/bah-

vadn-trf?authuser=1

Arnaldo Moscato dos Santos 15:00 às 17:00 20:30 às 22:30 
Google Meet: https://meet.google.com/xju-gsnv-xdw

Deivis Térris da Rosa 16:00 às 19:00 16:00 às 19:00
O link a ser usado é o mesmo da sala do meet da disciplina. Além disso pode 

esclarecer as dúvidas por whattsapp ou e-mail

Denise de Oliveira 08:00 às 10:00 20:30 às 21:30 20:30 às 21:30

meet.google.com/fpd-tcgw-zqr Além dos horários previstos, os alunos podem 
agendar outros horários para atendimento ou esclarecimentos por meio do chat do 

moodle, WhatsApp, ou e-mail.

Géssica Diniz 16:00 às 18:00 20:30 às 22:30 meet.google.com/fmr-iqbv-njc

Jênifer Brum Palmeiras 18:00 às 19:00 18:00 às 19:00 18:00 às 19:00 18:00 às 19:00 18:00 às 19:00

O aluno deverá confirmar por email/whattsapp/moodle (jenifer.
palmeiras@erechim.ifrs.edu.br) que gostaria de ser atendido nos horários 

disponibilizados (Mesmo link da Sala do Meet da disciplina) e/ou além deste 
horário, tira dúvidas por email/whattsapp/moodle.Caso o aluno não tiver 

disponibilidade para os horários disponibilizados pode sugerir outros, que poderão 
ser atendido mediante agendamento.  

Julio Américo Faitão 20:00 às 21:00 20:00 às 21:00 20:00 às 21:00 20:00 às 21:00 20:00 às 21:00
Os atendimentos se dão nos links das disciplinas. Os alunos agendam em data 

anterior e o atendimento é realizado nestes horarios

Kalien Alves Klimeck 20:30 às 21:30
16:00 às 18:00 
20:30 às 21:30 20:30 às 21:30

https://meet.google.com/kja-azjf-cnf  
Além dos horários previstos, os alunos podem agendar outros horários de tira 

dúvidas, alem de tira-dúvidas via whatsapp, moodle, ou email

https://meet.google.com/cyf-imtt-igj
http://meet.google.com/fmr-iqbv-njc


Francielle Frizzo 20:00 às 21:00 20:00 às 21:00 19:30 às 20:30 20:00 às 21:00

Os estudos orientados ocorrerão na sequência da aula síncrona ou em outro 
momento, quando necessário. Para tal, o estudantes deverão agendar horário via e-

mail ou WhatsApp. <http://meet.google.com/ups-jtmz-pzq> Pesquisa de Mkt; 
<https://meet.google.com/mjc-aszz-xrb> Mkt Estratégico; <https://meet.google.

com/dfn-ynaa-vok> Communicação Integrada de Mkt; <https://meet.google.
com/hmq-ffbb-wvh> Gestão Empresarial.

Keila Cristina da Rosa 20:00 às 21:30 20:00 às 21:30 20:00 às 21:00

Técnico em Finanças: https://meet.google.com/bdf-tyyu-yui ou via whatsapp
Técnico em Logística: https://meet.google.com/uxr-rvut-xcq ou via whatsapp

Tecnólogo em Marketing: https://meet.google.com/dct-fbgs-mqb ou via whatsapp
Além dos horários estabelecidos, os alunos podem solicitar outros, mediante 

agendamento

Marcos Antonio Cezne 20:00 às 21:30 20:00 às 21:30 20:00 às 21:30 19:00 ás 20:00

Será utilizado o mesmo link da aula do dia de atendimento, e será oportunizado 
além deste horário, tira dúvidas via Moodle, whattsapp ou e-mail, ou conforme 

outro horário que o aluno agende com o professor.

Sidnei Dal Agnol 18:00 às 22:00 

 O link para atendimento será permanente e será publicado no campo de avisos das 
disciplinas, os estudantes serão orientados a agendarem o atendimento pelos canais 

de comunicação disponibilizados no plano de ensino e em casos especiais que 
necessitarem de atendimento em outros horários, será ajustado conforme 

disponibilidade de agenda. É disponibilizado atendimento via WatsApp e e-mail 
para tirar dúvidas sobre a disciplina durante todos os dias úteis da semana. segue 

link permanente:     http://meet.google.com/gxq-kzfg-bnb

PROFESSORES  DE INFORMÁTICA

PROFESSOR SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA ENDEREÇO PARA ACESSO

Alexandro Magno dos Santos Adário
19:00 às 20:00 08:00 às 09:00

bit.ly/IFRS_MeetAdario

Dário Lissandro Beutler 17:00 às 18:00 15:30 às 16:30 https://meet.google.com/eca-waoa-iau

Gema Luciane Agliardi 17:00 às 19:00 17:00 às 19:00 https://meet.google.com/icy-fjxw-azi

Ernani Gottardo 08:00 às 10:00 14:00 às 16:00 https://meet.google.com/ubg-kxfi-pzj

Marcos de Oliveira 17:00 às 19:00

Além dos horários previstos, os alunos podem agendar outros horários para 
atendimento ou esclarecimentos por meio do chat do moodle, WhatsApp, ou e-
mail. Informações de participação do Google Meet https://meet.google.com/nzi-

uajm-qeq 

PROFESSORES DE OUTRAS ÁREAS 

PROFESSOR SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA ENDEREÇO PARA ACESSO

Carina Zonin 17:00 às 19:00 17:00 às 19:00 https://meet.google.com/oao-wdgi-rgh?authuser=0

Coriolanu Thill 17:00 às 19:00 17:00 às 19:00 https://meet.google.com/gei-rymq-atn?authuser=1&hl=pt_BR

 Noemi Luciane dos Santos 18: 00 às 19:00 Téc Mecânica

15:00 às 17:00 0 EMI 2º 
ano 17:30 às 18:30 Téc 

Finanças

meet.google.com/caq-kjwk-ruf   (Téc. em Mecânica)                 meet.google.
com/bxs-ynqx-bfj (Téc. Finanças) 

meet.google.com/ufx-fsax-iqf    (EMI 2º ano)

http://bit.ly/IFRS_MeetAdario
https://meet.google.com/eca-waoa-iau
https://meet.google.com/icy-fjxw-azi
https://meet.google.com/ubg-kxfi-pzj
https://meet.google.com/oao-wdgi-rgh?authuser=0
https://meet.google.com/gei-rymq-atn?authuser=1&hl=pt_BR


Andre Luiz Bedendo 08:00 às 12:00

Sala de atendimento por agendamento nos horários definidos. https:
//conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-luiz-bedendo.  E atendimento via e-mail 

institucional e chat do moodle nos demais horários.

Cláudia Turik de Oliveira 09:00 às 11:30 09:00 às 11:30

Sala de atendimento por agendamento nos horários definidos. https:
//conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-luiz-bedendo.  E atendimento via e-mail 

institucional e chat do moodle nos demais horários.

Nathália Ortiz da Silva 15:00 às 19:00

Atendimento pelo endereço https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nathalia-
cristina-ortiz-da-silva nos horários indicados. 

Atendimento pelo endereço eletrônico nathalia.silva@erechim.ifrs.edu.br durante 
toda a semana.

Valéria Lessa 14:00 - 17:00 14:30 - 16:30
Atendimento síncrono nos horários ao lado e na sala: https://meet.google.com/eqr-

xrkx-xwt. Atendimento assíncrono por e-mail ou whatsapp durante a semana.

Diniane Baruffi
14:00 às 15:30 
18:30 às 19:00 14:00 às 16:00

via e-mail: diniane.baruffi@erechim.ifrs.edu.br e via google meet - links são 
disponibilizados semanalmente no moodle ou a combinar conforme a necessidade 

do aluno.

Kelly de Carvalho Teixeira 18:00 às 19:00 - Física I
16:00 às 17:00 - 1º ano EMI
17:00 às 18:00 - 2º ano EMI

14:00 às 15:00 - Física 
Geral II https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/kelly-de-carvalho-teixeira

Giovane Rodrigues Jardim 16:00 às 18hs 19:00hs às 21:00hs
Agendamento por e-mail de em outro dia e horário. https://conferenciaweb.rnp.

br/webconf/giovane-rodrigues-jardim

Denise Olkoski
20:00 às 21:00 

Tópicos Especiais - BMAA
18:00 às 19:00 
Biologia Geral

 https://meet.google.com/qtm-hite-rnj
https://meet.google.com/ioq-iewp-zfc

Ivan Bagnara 17:00 às 19:00 meet.google.com/nhe-xbib-tpi

Eduardo Sarturi
16:00 às 18:00 

Metodologia da Pesquisa
16:00 às 18:00 Metodologia da 

Pesquisa

18:00 às 20:00
Relações Humanas do 

Trabalho

18:00 às 20:00
Relações Humanas do 

Trabalho

https://meet.jit.si/AtendimentoIFRS

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/kelly-de-carvalho-teixeira
https://meet.google.com/nhe-xbib-tpi?hs=122&authuser=0
https://meet.jit.si/AtendimentoIFRS

