HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO- ESTUDOS ORIENTADOS
CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES- SUBSEQUENTES E SUPERIORES
2021/2
PROFESSORES DE MECÂNICA
PROFESSOR

Airton Campanhola Bortoluzzi

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

18:00 às 19:00

9:00 às 11:00

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

13:20 às 17:20

ENDEREÇO PARA ACESSO
Disciplina de Computação Gráfica Aplicada, do curso Técnico em Mecânica: meet.
google.com/kgp-eyni-efu ou whatsapp ou e-mail (conforme plano de ensino).
Disciplina de Desenho Técnico II, do curso de Engenharia Mecânica: meet.google.
com/hxr-qvdu-obs ou whatsapp ou e-mail (conforme plano de ensino).
Disciplina de Mecânica dos Fluidos, do curso de Engenharia Mecânica: meet.
google.com/jeq-wcar-zvy ou whatsapp ou e-mail (conforme plano de ensino).
Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, nos horários informados ou
em quaisquer outros conforme necessidade.
Disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, do curso Técnico em Mecânica:
meet.google.com/cso-uobk-mfr ou grupo de whatsapp da disciplina ou e-mail
(conforme plano de ensino)
Disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, do curso de Engenharia
Mecânica: meet.google.com/hya-kdjs-jww ou grupo de whatsapp da disciplina ou
e-mail (conforme plano de ensino)
Disciplina de Instrumentação Industrial, do curso de Engenharia Mecânica: meet.
google.com/ihq-yaxj-iqq ou grupo de whatsapp da disciplina ou e-mail (conforme
plano de ensino)

Alisson Dalsasso Corrêa de Souza

10:10 às 12:00
13:20 às 15:10

15:20 às 17:20
19:00 às 21:00
Processos de
Fabricação II

Celso Antonio Dors

Demian Boaroli

Enildo de Matos de Oliveira

Everton Farina

Fábio Luis Knewitz

8:00 às 9:50
19:00 às 20:50

13:30 às 17:00
Processos de
Fabricação I

13:30 às 17:00
Mecânica Técnica

08:00 às 10:00h
13:30 às 15:30h

17:00 às 19:00h

15:20 às 17:20

15:20 às 17:20

15:20 às 17:00 h

15:20 às 17:00 h

08:00 às 10:00 h

18:00 às 19:00 h

18:00 às 19:00 h

15:00 às 17:00 h

19:30 às 21:30 h

Atendimentos por e-mail, whatsapp ou webconferência, nos horários informados ou
em quaisquer outros conforme necessidade.
Atendimentos via e-mail ,via meet.google.com e grupo de WhatsApp conforme a
necessidade dos alunos com agendamento prévio.
OBS . Se o aluno não conseguir nos horários estipulados pode ser adequado com
agendamento.

O atendimentos pode ser tanto para Usinagem II como para Fabricação Assistida.
Por e-mail: demian.boaroli@erechim.ifrs.edu.br. Por whatsapp: (54) 99632-9966.
Após a aula de Usinagem II, nas sextas, pode ser presencial.
E-mail: enildo.oliveira@erechim.ifrs.edu.br, whatsapp: +5554984004327
O aluno deverá informar por email/WhatsApp/moodle (everton.farina@erechim.
ifrs.edu.br e Whatsapp do GRUPO da TURMA) 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.
E-mail: fabio.knewitz@erechim.ifrs.edu.br,
https://meet.google.com/vxv-disc-vre

Atendimentos via e-mail ,via meet.google.com e grupo de WhatsApp conforme a
necessidade dos alunos com agendamento prévio.
OBS . Se o aluno não conseguir nos horários estipulados pode ser adequado com
agendamento.
Jakerson Gevinski

13:30 as 17:00

19:00 as 20:30

O aluno deverá informar pelo e-mail joao.pereira@erechim.ifrs.edu.br, com pelo
menos um dia de antecedência, o horário dentre os disponíveis que ele gostaria de
ser atendido. O professor consulta a disponibilidade e retorna em seguida,
confirmando ou propondo outro horário, caso ele já tenha agendado atendimento
para este horário ou outro compromisso relativo às atividades pedagógicas, como
reuniões ou outros. O aluno poderá usar também o Whatsapp, o grupo da disciplina
ou diretamente 51 984726898.
João Rogério Machado Pereira

José Antônio Sala

13:30 às 17:30

15:30 às 16:30

13:30 às 17:30

13:30às 17:30
E-mail: jose.sala@erechim.ifrs.edu.br whatsapp 54981538179
https://meet.google.com/uei-tpgw-cke

13:20 às 17:20
13:20 às 15:20
21:00 às 23:00

Júlio César dos Santos

14:00 às 16:00

19:00 às 20:00

21:00 às 23:00

Atendimentos via grupo de whatssap conforme a necessidade dos alunos e
possibilidade solicitada por e-mail: luciano.kempski@erechim.ifrs.edu.br,
whatsapp: +5554981531778. E se necessário no link: https://meet.google.com/oyaxzrr-ocu

15:20 às 17:20

Luciano Aparecido Kempski

E-mail: luiz.barbosa@erechim.ifrs.edu.br, whatsapp: +5554984004452

Luiz Gustavo de Moura da Silva
Barbosa
Thales Becker

E-mail: julio.santos@erechim.ifrs.edu.br https://conferenciaweb.rnp.
br/webconf/julio-santos

14:00 às 16:00
13:00 às 14:30

Vinícius Trombin Barros

14:00 às 16:00

14:00 às 16:00

14:00 às 16:00
E-mail: thales.becker@erechim.ifrs.edu.br, whatsapp: +5551982098855

13:00 às 15:30
13:00 às 16:00

13:00 às 16:00

E-mail: vinicius.barros@erechim.ifrs.edu.br

PROFESSORES DE MODA/VESTUÁRIO
PROFESSOR

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

Andréia Mesacasa

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

15:00 às 19:00

Camila Carmona Dias

9:00 às 11:00

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

9:00 às 11:00

meet.google.com/yaa-qszf-zmt

Horários individuais
nos turnos tarde e noite
para estudantes do TCC
Design de Moda

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de
mensagens no Moodle e webconferência na plataforma Google Meet. Os horários
informados para o atendimento por webconferência poderão ser flexibilizados de
acordo com as necessidades dos alunos e disponibilidade da professora.
Os atendimentos serão realizados de forma remota, por e-mail, whatsapp, Fórum
de mensagens no Moodle e webconferência na plataforma Google Meet, sendo
utilizada a mesma sala virtual dos componentes curriculares e que estão informadas
no moodle .

Emanuele Biolo Magnus
13:30 às 17:.30

Fernanda Caumo Theisen

18:30 às 19:00

Horários individuais
nos turnos tarde e noite
para estudantes do TCC
Design de Moda

ENDEREÇO PARA ACESSO

9:00 às 11:00
14:00 às 16:00
18:30 às 19:00

Keila Marina Nichelle

Natalie Pacheco Oliveira

15:30 às 17:.30

20:00 às 22:00

Patrícia Cristina Nienov Weber

15:30 às 17:.30

Os estudos orientados serão realizados de forma remota, adotando os seguintes
recursos: a) Fórum de dúvidas, disponibilizado no Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle; b) E-mail institucional; e c) Webconferência na plataforma
RNP, nos dias e horários divulgados, conforme agendamento do aluno.

9:00 às 11:00

20:00 às 22:00

18:00 às 20:00

17:00 às 19:00

17:00 às 19:00

Raquel de Campos

Rosiane Serrano

Regiane Dalarosa

15:00 às 17:00

16:00 às 18:00
Horários individuais
nos turnos tarde e noite
para estudantes do TCC
Design de Moda

19h às 21h

Os estudos orientados serão realizados de forma online pelo Google Meet no link
disponibilizado no Moodle. Entrar em contato por email natalie.oliveira@erechim.
ifrs.edu.br) ou Whatsapp para marcar horário diferente dos oferecidos.
As atividades de estudos orientados serão mediadas via Moodle, em campo
específico para esta atividade, onde estará disponível o link de acesso.
Os horários serão flexibilizados conforme disponibilidade da professora e
estudantes, sendo os horários aqui indicados como preferenciais. Os estudantes
devem agendar seus horários em planilha disponível no Moodle da respectiva
disciplina.

17:00 às 19:00

O atendimento ocorre de forma individual por e-mail, whatsapp, Fórum de
mensagens no Moodle e webconferência na plataforma Google Meet. Os horários
informados para o atendimento por webconferência poderão ser flexibilizados de
acordo com as necessidades dos alunos e disponibilidade da professora.

Horários individuais
nos turnos tarde e noite
para estudantes do TCC
Design de Moda

Os atendimentos serão realizados por e-mail, whatsapp, fórum de mensagens no
Moodle e webconferência na plataforma Google Meet, sendo utilizada a mesma
sala virtual dos componentes curriculares e que estão informadas no Moodle .

As atividades de estudos orientados serão mediadas via webconferência no Google
Meet, no link indicado no Moodle de cada disciplina. Os horários serão
flexibilizados conforme disponibilidade da professora e estudantes, sendo os
horários aqui indicados como preferenciais. Os estudantes devem agendar seus
horários previamente por email.

19h às 21h

PROFESSORES DE ALIMENTOS
PROFESSOR

SEGUNDA-FEIRA

Andressa Sausen de Freitas
Cristiane Reinaldo de Lisboa

Guilherme Barcellos de Moura

TERÇA-FEIRA

14:00 às 17:00
15:00 às 17:00

14:00 às 15:30

14:00 às 15:30

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

14:00 às 16:00

O antendimento será realizado através do email institucional (andressa.
freitas@erechim.ifrs.edu.br), grupo de whatsapp da turma ou mesmo sala de
webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andressa-sausen-de-freitas ,
nas terças-feiras para os cursos Técnico em Alimentos e Engenharia de Alimentos e
nas quartas-feiras para o Ensino médio integrado

15:00 às 17:00

O atendimento será realizado via e-mail, grupo de WhatsApp e/ou google meet,
(previamente agendado pelo estudante).

14:00 às 15:30

14:00 às 15:30

O atendimento será realizado via e-mail institucional (guilherme.moura@erechim.
ifrs.edu.br), via grupo de Whatsapp para cada disciplina e/ou através de
webconferência (sala virtual da RNP: https://conferenciaweb.rnp.
br/webconf/guilherme-barcellos-de-moura )

Lenardo Souza da Rosa

14:00 as 17:00

14:00 às 16:00

Maria Carolina Esmelindro
Rodrigues

15:30 às 17:00

15:30 às 16:30

O atendimento será realizado via email institucional (leonardo.souza@erechim.ifrs.
edu.br), via grupo de WhatsApp para cada disciplina ou através do link meet.
google.com/ndq-fkms-hdx (com agendamento prévio com o docente)

16:00 às 17:30

16:00 às 17:00

15:00 às 16:00

Atendimento: Via e-mail institucional:maria.rodrigues@erechim.ifrs.edu.br;
WhatsApp e Moodle.
meet.google.com/vgr-kicz-nrh - Princípios de Conservação de Alimentos e Análise
e Simulação de Processos e meet.google.com/pfo-uqqi-pgp - Fenômenos de
Trasporte I e Tecnologia de Bebidas

Marilia Assunta Sfredo
Maiara Cristina Secco

17:00 às 19:00
19:00 às 22:00

Priscilla Pereira dos Santos

18:00 às 19:00

Atendimento através do e-mail institucional, WhatsAPP ou video conferência com
agendamento prévio.

15:00 às 18:00

Atendimento será realizado através do Email institucional priscilla.
santos@erechim.ifrs.edu.br, via chat do Moodle, whatsApp ou através do Google
Meet : http://meet.google.com/pdb-tzba-kgi, a partir de prévio agendamento com a
professora.

Toni Benazzi

Wagner Luiz Priamo

15:00 às 18:00
14:00 às 17:00

Valeria Borszcz

15:00 às 17:00

19:00 às 22:00

14:00 às 17:00

Atendimento: Via e-mail institucional, WhatsApp e Moodle.
e-mail (valeria.b@erechim.ifrs.edu.br), chat do Moodle e de redes sociais e meet.
google.com/opo-eyim-yfz

21:00 às 23:00

O atendimento será realizado via email institucional (wagner.priamo@erechim.ifrs.
edu.br), via grupo de WhatsApp para cada disciplina ou através do link meet.
google.com/dtb-kovd-gvm (com agendamento prévio com o docente)

13:30 às 17:30
PROFESSORES DE GESTÃO

PROFESSOR

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

Adriana Troczinski Stort

QUINTA-FEIRA

17:00 às 19:00

Arnaldo Moscato dos Santos

15:00 às 17:00

Deivis Térris da Rosa

15:00 às 18:00

Denise de Oliveira

18:00 às 19:00

Franciele Frizzo

20:30 às 22:00

Géssica Diniz

QUARTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA
17:00 às19:00

Link da videochamada: https://meet.google.com/eea-tzbq-tei

18:00 às 20:00

15:00 às 18:00

Mesmo link do acesso para aula síncrona das disciplinas, apresentadas no Moodle

18:00 às 19:00
14:30 às 15:30
20:30 às 22:00

17:00 às 19:00

ENDEREÇO PARA ACESSO
Mesmo link do acesso para aula síncrona da disciplina, apresentada no Moodle

18:00 às 19:00

18:00 às 19:00

Link de acesso usado para as aulas síncronas, disponibilizados no Moodle.
Mesmo Link de acesso usado nas aulas síncronas de cada disciplina e
disponibilizado no Moodle.

20:00 às 21:00

17:00 às19:00

O aluno deverá confirmar por email/WhatsApp/moodle quando quiser ser atendido
nos horários disponibilizados, o atendimento será realizado na sala do Google Meet
(meet.google.com/ocz-msqi-ymw). Também poderá tirar dúvidas por
email/whattsapp/moodle ou agendar outro horário para atendimento, caso não possa
no período pré-definido.

Jênifer Brum Palmeiras

Julio Américo Faitão

Kalien Alves Klimeck

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

segunda feira - https://meet.google.com/xfh-qbfo-hky
terça feira - https://meet.google.com/xfp-yiaq-wey
Quarta Feira https://meet.google.com/vib-oqtf-ufv
Obs Alem dos horarios previstos os alunos pode realizar agendamentos a noite
apos as aulas nos mesmos endereços, mas com a sconfirmação com o professor

17:00 às 19:00
17:00 às 19:00
17:00 às 19:00
sala virtual da turma de sala virtual da turma de sala virtual da turma de
segunda
terça
quarta

20:30 às 21:30

20:30 às 21:30

O aluno deverá confirmar por email/WhatsApp/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.

18:00 às 19:00

20:30 às 21:30

Link para atendimento: https://meet.google.com/kja-azjf-cnf
Além dos horários previstos, os alunos podem agendar outros horários de tira
dúvidas, alem de receber atendimento via whatsapp, moodle, ou email.

Keila Cristina da Rosa

20:00 às 21:30

20:00 às 21:30

20:00 às 21:00

Link de aula de cada uma das disciplina (terça: finanças / quarta: logística / quinta:
marketing). Além deste canal, os alunos podem contatar por e-mail, fórum ou
whatsapp.

Marcos Antonio Cezne

20:30 às 22:00
Link da aula virtual da
disciplina - de Logística
de Logística de
Transportes

18:30 às 20:00
Link https://meet.
google.com/siy-xdhgpvd

20:30 às 22:00
Link da aula virtual da
disciplina de
Fundamentos de
Logística

O aluno deverá confirmar por email/WhatsApp/moodle o atendido nos horários
disponibilizados e/ou além destes horários, poderão ainda tirar dúvidas por
email/whattsapp/moodle a qualquer outro horário de sua necessidade. Caso o aluno
não tiver disponibilidade para os horários disponibilizados pode sugerir outros, que
poderão ser atendido mediante agendamento.

20:00 às 22:00. Link
meet.google.com/bfmxyik-xsa.

Sidnei Dal Agnol

20:00 às 22:00. Link meet.
google.com/yxh-wkox-fie

Os estudantes foram informados que devem agendar por e-mail ou whatsApp, cujo
enderço estão informados no plano de ensino.

PROFESSORES DE INFORMÁTICA
PROFESSOR

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
07:30 às 08:30
15:45 às 16:45

Alexandro Magno dos Santos Adário
Dário Lissandro Beutler

15:30 às 17:30

Ernani Gottardo

08:00 às 10:00

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

15:45 às 16:45

21:00 às 22:00

10:00 às 11:00
00 às 19:00

SEXTA-FEIRA

ENDEREÇO PARA ACESSO
bit.ly/IFRS_MeetAdario

18:
https://meet.google.com/eca-waoa-iau

13:30 às 15:30

https://meet.google.com/ubg-kxfi-pzj

Gema Luciane Agliardi

17:00 às 19:00

16:30 às 18:30

https://meet.google.com/icy-fjxw-azi

Marcos de Oliveira

17:00 às 19:00

17:00 às 19:00

https://meet.google.com/xss-jqog-piv?hs=122&authuser=0

PROFESSORES DE OUTRAS ÁREAS
PROFESSOR

SEGUNDA-FEIRA

Carina Zonin

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

17:00 às 19:00

Coriolanu Thill

17:00 às 19:00

Noemi Luciane dos Santos

17:00 às 19:00

09:00 às 11:30
20:30 às 22:00

Manuel Ricardo dos Santos Rabelo

Valéria Lessa

meet.google.com/oao-wdgi-rgh

17:00 às 19:00

https://meet.google.com/gei-rymq-atn?authuser=1&hl=pt_BR
Terças: Marketing : meet.google.com/api-pxyo-xqq;
Quartas: Téc. em Informática: meet.google.com/ufx-fsax-iqf
Quartas: Téc. em Mecânica: meet.google.com/zmx-uzjy-scz

13:20 às 17:20

Mesmo link do acesso da aula síncrona da disciplina, disponível no Moodle. Os
horários serão divididos igualmente entre as turmas, com atendimentos separados.
O horário de cada turma estará disponível no Moodle de cada disciplina.

09:00 às 11:30
17:30 às 19:00
20:30 às 22:30

http://bit.ly/sala-prof-claudia
Atendimento através do e-mail institucional (manuel.rabelo@erechim.ifrs.edu.br)
ou video conferência com agendamento prévio.
Este é o horário de atendimento síncrono realizados semanalmente na sala virtual:
https://bit.ly/Mat_ProfValeria. É também oferecido atendimento assíncrono por
whatsapp e e-mail conforme a necessidade dos estudantes em horários diversos.

17:30 às 19:00

Kelly de Carvalho Teixeira

16:30 às 19:00

18:15 às 19:45

Leonardo de Sousa Silva

10:00 às 12:00
16:00 às 18:00

14:00 às 18:00

https://meet.google.com/cod-pmzx-jkg

19:00 às 21:00

Atendimento aos discentes e disciplinas: atendimento pelo e-mail giovane.
jardim@erechim.ifrs.edu.br, pelo Moodle ou Sistemas Acadêmicos, e em
atividades síncronas ou por agendamento na sala virtual https://conferenciaweb.rnp.
br/webconf/giovane-rodrigues-jardim
13:30 às 14:30Eng. Mec.

16:00 às 18:00

Engenharia de Alimentos: meet.google.com/ymb-thjy-esk
Engenharia Mecânica: meet.google.com/yaw-usgn-vsj

18:00 às 20:00

Denise Olkoski

Eduardo Sarturi

Atendimentos via grupo de whatssap conforme a necessidade dos alunos e
possibilidade
de agendamentos pelas manhãs conforme necessidade dos alunos.
Quarta-feira, 5:30 até 7:00pm - Link: https://meet.google.com/vbg-igpx-wix
Sexta-feira, 4:30 até 7:00pm - Link: https://meet.google.com/uyi-wsmy-ncu

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/kelly-de-carvalho-teixeira.

18:00 às 19:00Eng. Ali.

Maria Leidiana de Oliveira

ENDEREÇO PARA ACESSO

17:00 às 19:00

14:00 às 16:00

Diniane Baruffi

Giovane Rodrigues Jardim

SEXTA-FEIRA

15:00 às 17:00 (Inf)
17:30 às 19:00 (Mec)

Andre Luiz Bedendo

Cláudia Turik de Oliveira

QUINTA-FEIRA

http://meet.google.com/twm-pgxk-geu
https://meet.jit.si/AtendimentoIFRS
14:00 às 15:00

14:00 às 15:00

