
Tutorial de acesso dos 
estudantes ao e-mail do IFSC 
GSuite e Google Meet
Tutorial para os cursos a distância do IFSC

1Tutorial produzido pelos Professores Douglas Paulesky Juliani e Sabrina Bleicher do Cerfead - IFSC  [14.04.2020]



Atenção!

Você sabe seu e-mail e senha do IFSC?
Aquele assim: seulogin@aluno.ifsc.edu.br? 

Não! Então prossiga com a leitura passo a passo!
Sim! Avance para a página 7!
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Para fazer seu e-mail e senha do IFSC, acesse 
o link abaixo e realize o seu cadastro discente!

https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf

Veja como fazer isso no slide seguinte...
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https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf


Crie aqui um login 
e uma senha! 

O seu cadastro no SIGAA gera um email institucional
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Atenção!

Anote em lugar seguro o login e 
a senha que você criar nesse cadastro! 

Ao longo do curso, você vai precisar disso! 

5



Depois de realizar o seu cadastro de aluno, com 
esse mesmo login e senha você terá acesso a:

1. uma conta no SIGAA!  Sistema acadêmico do IFSC, onde você 
poderá acessar seus dados no curso! 

2. uma conta no moodle.ifsc.edu.br! Ambiente virtual de 
aprendizagem para acesso às suas unidades curriculares que 
acontecerem na modalidade a distância!

3. um e-mail institucional! Composto pelo login que você criou: 
“seulogin@aluno.ifsc.edu.br”e que você acessa com a sua senha!
IMPORTANTE! Com esse e-mail você poderá acessar todos os 
serviços do gmail.com (GSUITE)
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Para acessar os serviços 
do gmail.com (GSUITE), 
basta usar o login 
seulogin@aluno.ifsc.edu.br 
e a senha criada 
no cadastro de 
usuário do SIGAA.

Veja como fazer isso no slide seguinte...
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Com esse 
email você 

poderá usar 
os serviços 
do google 

(Google Suite) 
incluindo o 
gmail.com

Acesse gmail.com
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http://gmail.com


E para acessar a sala de 
webconferência?
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Após fazer o login no 
gmail.com com sua 
conta do @ifsc.aluno.br, 
abra uma nova janela do 
navegador e acesse a 
conferência com o 
endereço/link enviado!
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ATENÇÃO! Antes de entrar na sala, desabilite o microfone e câmera!

Desabilite o microfone e câmera nestes dois botões!

Clique aqui para entrar 
na webconferência

Verifique aqui seu login no gmail.com 
com sua conta do @ifsc.aluno.br
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seulogin@aluno.ifsc.edu.br



Pronto! Aproveite a conferência e 
interaja com os participantes!

Mantenha microfone e câmera desativados, 
ative somente quando desejar se comunicar

Você poderá 
interagir pelo chat. 
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