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Estudantes do IFRS Campus Rolante! 
Bem-vind@s!

Estamos muito contentes por ter vocês aqui. Esperamos que 2023 
seja um ano de muito aprendizado, amizades e novas 
experiências. O IFRS Campus Rolante oferece educação pública, 
gratuita, de qualidade e inclusiva, com compromisso social, 
respeito à diversidade e visando o pleno desenvolvimento 
humano. O Campus Rolante, por meio de seus professores e 
professoras, técnicos administrativos, coordenações de curso e 
equipe gestora, estará sempre pronto para lhe ajudar no que for 
necessário. Conte conosco! 

Grande abraço e ótimo ano letivo!

Preste atenção 
nos horários!

Manhã: 07h10 às 11h30
Tarde: 13h10 às 17h40
Noite: 19h às 22h40

No Campus Rolante, as 
aulas de todos os cursos 
iniciam no dia 13 de 
fevereiro, nos seguintes 
turnos:

Calendário 
Acadêmico 2023

Direcione a câmera do seu celular 
no QR code acima e acesse



Direcione a câmera do seu celular no QR code 
abaixo e confira os horários das aulas para o 
Semestre 2023/1 de todos os cursos do IFRS 

Campus Rolante

Horários das aulas



Fique atento!
 

É muito importante 
ficar ligado nas redes 
sociais oficiais do IFRS 

Campus Rolante. 
Eventos, avisos, 

editais de bolsas, 
orientações, notícias 
importantes... você 

encontra tudo no site 
oficial do IFRS 

Campus Rolante. 

ifrs.edu.br/rolante

@ifrscampusrolante

ifrs.rolante

IFRSCampusRolante



Gestão IFRS Campus Rolante

CLÁUDIA DIAS ZETTERMANN
Diretora Geral
direcao@rolante.ifrs.edu.br

MARCELO LAUER MOTA
Diretor de Administração
dap@rolante.ifrs.edu.br

FÁBIO ZSCHORNACK
Diretor de Ensino
direcao.ensino@rolante.ifrs.edu.br

Victoria Cristina de Souza Moura
Chefe de Gabinete
gabinete@rolante.ifrs.edu.br
Telefone: (51) 3547.9601

Cristian Sezer Rheinheimer
Coordenador de Gestão de Pessoas 
cgp@rolante.ifrs.edu.br 

Médelin Marques da Silva
Coordenadora de Pesquisa, 
Pós-graduação e Inovação 
pesquisa@rolante.ifrs.edu.br 

Camila Correa
Coordenadora de Extensão 
extensao@rolante.ifrs.edu.br 

Alcione Rosa de Morais
Coordenador de Tecnologia da 
Informação
coordenacao.ti@rolante.ifrs.edu.br

Pablo Oliveira de Oliveira
Coordenador de Desenvolvimento 
Institucional
di@rolante.ifrs.edu.br

Melânia Cristina Biasus
Coordenadora de Ensino 
coordenacao.ensino@rolante.ifrs.edu.br

Thayná Ósio Teixeira
Coordenadora de Assistência Estudantil 
e Pedagógica
coordenacao.caep@rolante.ifrs.edu.br 

 Fabrício Maurer
Coordenador de Registros Acadêmicos
sra@rolante.ifrs.edu.br



Coordenadores de cursos

ANA PAULA FERREIRA ALVES
Tecnologia em Processos Gerenciais
tpg@rolante.ifrs.edu.br

CARLOS ALBERTO STEINMETZ
Administração
administracao@rolante.ifrs.edu.br

MARCO ANTONI
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas
tads@rolante.ifrs.edu.br

Superiores

Técnicos

DOUGLAS BORGES MANENTI
Informática
informatica@rolante.ifrs.edu.br

GABRIELA JAVORNIK BARROSO
Agropecuária
agropecuaria@rolante.ifrs.edu.br

FERNANDO GONÇALVES DE GONÇALVES
Comércio - PROEJA
comercio@rolante.ifrs.edu.br



 
 

Coordenadoria de Assistência Estudantil 
e Pedagógica (CAEP)

Apoio ao estudante e sua 
família;
Ações sociais, pedagógicas e de 
saúde que contribuam para a 
permanência e qualidade de 
vida do estudante;
Auxílio permanência: colabora 
nas despesas referentes à vida 
estudantil. Destinado 
prioritariamente àqueles com 
renda percapta (por pessoa da 
família) de até 1,5 salário- 
mínimo nacional, associada a 
situações de vulnerabilidade 
social;
Auxílio Moradia: colabora nas 
despesas referentes à moradia 
de estudantes que precisam se 
mudar para Rolante para 
estudar no IFRS.

O que a Assistência Estudantil 
oferece?

O setor oferta auxílios e bolsas para 
garantir a permanência do 
estudante no IFRS Campus Rolante. 

A CAEP conta com uma equipe de 
assistente social, pedagoga e 
psicóloga que prestam assistência 
integral aos estudantes.

O que fazer para solicitar Auxílio 
Permanência e Auxílio Moradia?

As inscrições são feitas por meio 
de edital. Fique sempre alerta para 
a abertura deles (aponte a câmera 
do seu celular para o QR code 
abaixo e acesse os editais do IFRS 
Campus Rolante).

Quando e como posso participar 
das demais ações da AE?

As ações da Assistência Estudantil 
são permanentes e para todos os 
estudantes. São desenvolvidas 
através de projetos que você vai 
conhecer ao estudar no IFRS.

Que outras atividades posso 
participar?

No IFRS você pode participar de 
projetos de pesquisa, extensão e 
ensino, com possibilidades de 
auxílio financeiro.

assistencia.estudantil@rolante.ifrs.edu.br

(51) 3547.9603



 
 

Coordenadoria de 
Registros Acadêmicos

A Coordenadoria de Registros 
Acadêmicos, além de atender 
solicitações relacionados a vários 
documentos dos cursos técnicos e 
de graduação, também realiza, de 
forma online, diversos 
procedimentos relacionados ao 
setor.

sra@rolante.ifrs.edu.br

(51) 3547.9606



 
 

Núcleos

Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE)

napne@rolante.ifrs.edu.br

Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e 
Sexualidade (NEPGS)

nepgs@rolante.ifrs.edu.br

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 
Indígenas (NEABI)

neabi@rolante.ifrs.edu.br



 
 

Quem contatar 
quando precisar de...

Apoio na organização da rotina de 
estudos:

       Coordenação de Ensino
       coordenacao.ensino@rolante.ifrs.edu.br

Apoio psicológico:
        CAEP
        assistencia.estudantil@rolante.ifrs.edu.br

Apoio na busca por auxílios (bolsas 
de estudo, alimentação e moradia):

        CAEP
        assistencia.estudantil@rolante.ifrs.edu.br

Documentação de estudantes e 
egressos:

       Coordenadoria de Registros Acadêmicos
       sra@rolante.ifrs.edu.br

Orientações de estudo para 
pessoas com necessidades 
especiais:

       CAEP
       assistencia.estudantil@rolante.ifrs.edu.br
       NAPNE
       napne@rolante.ifrs.edu.br

Retirada de livros, pesquisas no 
Portal CAPES, normas da ABNT:

       Biblioteca
       biblioteca@rolante.ifrs.edu.br

Dúvidas gerais sobre o seu 
curso e andamento das 
atividades:

       Coordenação de curso

Tutorial
SIGAA

Direcione a câmera do seu celular 
no QR code acima e acesse

Tutorial
Moodle

Direcione a câmera do seu celular 
no QR code acima e acesse

mailto:biblioteca@rolante.ifrs.edu.br

