
Jacinta Lúcia Rizzi Marcom

(jacinta.marcom@ifsc.edu.br)
Pedagoga

Segunda-feira e 

quarta-feira 

Das 10h às 11h e 

das 14h às 15h

Sexta-feira Das 19h às 21h

Idianes Mascarelo

(idianes.mascarelo@ifsc.edu.br)
Pedagoga

Terça-feira e 

quinta-feira

Das 9h às 10h e das 

14h às 15h

Aline Hypolito S. Pickler

(aline.pickler@ifsc.edu.br)
Psicóloga

Terça-feira e

quinta-feira

Das 15h às 16h e 

19h às 20h

Adriana Schmitt

(adriana.schmitt@ifsc.edu.br)

Assistente 

Social

Segunda-feira e

quarta-feira
Das 11h às 13h

Luciane Colli

(luciane.colli@ifsc.edu.br)

Assistente 

de Alunos

Segunda-feira e

quinta-feira

Das 9h às 10h e das 

16h às 17h

Ariane Spiassi

(ariane.spiassi@ifsc.edu.br)

Assistente 

de Alunos

Terça-feira e

quarta-feira

Das 14h às 15h e 

20h às 21h

Você precisa de ajuda do Núcleo 
Pedagógico durante o isolamento social?

aqui vão os nossos canais...

Chat
Acesse webmail.aluno.ifsc.edu.br com seu usuário e senha do IFSC (os mesmos que 
você usa no Moodle e SIGAA)
Ao entrar no email siga estes procedimentos para procurar a servidora com quem 
você deseja falar, de acordo com a escala de horários abaixo:

O objetivo de todas nós é garantir que 
mesmo a distância você tenha o atendimento 

que precisa. Sabemos que esta ferramenta 
não substitui o atendimento presencial com a 
mesma qualidade, mas precisamos preservar 

a saúde de todos.
Assim, contamos com a sua colaboração e 

fiquem a vontade para propor sugestões de 
novos e eficientes canais de comunicação que 

possam ser mais adequados para que a 
informação chegue até você.
Coordenadoria Pedagógica

IFSC-SMO

E-mail
Envie sua demanda, dúvida ou 
comentário para 
pedagogico.smo@ifsc.edu.br

WhatsApp
(49) 98433 0593
Jacinta Marcom – coordenadora

Suporte técnico
Problemas com SIGAA ou Moodle? Envie
email ao professor Yussef:
yussef.parcianello@ifsc.edu.br

Os serviços por email e Whatsapp
não funcionam em regime de 
plantão, então é natural que as 
respostas possam demorar. 
Trabalharemos para fazer nosso 
melhor

Atenção

Conte conosco! Bons estudos!
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http://www.webmail.aluno.ifsc.edu.br/
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Buscando as servidoras do 
Núcleo Pedagógico pelo 

Gmail:

Ao entrar no Gmail com seu usuário e senha IFSC, você deverá:
1. Clicar no símbolo ( + ) do Hangouts
2. Na janela que abrir, procurar a servidora pelo endereço 

completo do email IFSC dela. Para não errar, copie o email
antecipadamente e cole na janela de busca

1

2

3. Após colar o e-mail, clique nele e vai abrir uma outra 
janela.
4. Nessa outra janela, de bate-papo, você poderá enviar um 
“convite” para a servidora, que o receberá e poderá iniciar a 
conversa com você caso esteja no horário de plantão dela. 
Aguarde o contato.


