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1. Pré-requisitos para realizar procedimentos

➔ O estudante deve estar devidamente matriculado em curso ofertado pelo Instituto
Federal Goiano.

➔ O estudante deve ter informado corretamente, no ato da matrícula, o e-mail que será
utilizado para criação da senha de acesso ao SUAP.

https://suap.ifgoiano.edu.br/accounts/login/?next=/


2. Visão Geral do SUAP Acadêmico

O diagrama abaixo ilustra basicamente o ciclo de vida do SUAP Acadêmico e será
usado como referência neste documento.

Diagrama 1: Visão geral do SUAP Acadêmico.

Este documento detalha as atividades Executar período letivo (estudante).

3. Acessar o SUAP

Acessar a página do SUAP.
Selecionar a opção “Esqueceu ou deseja alterar sua senha?”.
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https://ifgoiano.edu.br/bpm/suap-acad/#diagram/d0e05274-7a4a-4b8c-9911-e352cd77beb4
https://suap.ifgoiano.edu.br/accounts/login/?next=/
https://suap.ifgoiano.edu.br/comum/solicitar_trocar_senha/


* Observação: essa etapa não precisa ser executada caso o estudante já possua senha de acesso ao SUAP criada.

Informar login (matrícula do estudante) e CPF informado no ato da matrícula e selecionar
“Enviar”.

* Observação: Será enviado um e-mail para o estudante ao endereço de e-mail informado no ato da matrícula com instruções
para criação da senha de acesso ao SUAP.

Após criação da senha de acesso, o estudante deverá acessar novamente a página do SUAP e
digitar login (matrícula do estudante) e senha cadastrada.
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https://suap.ifgoiano.edu.br/accounts/login/?next=/
https://suap.ifgoiano.edu.br/accounts/login/?next=/
https://suap.ifgoiano.edu.br/accounts/login/?next=/


* Observação: em caso de problemas, entrar em contato com a secretaria do seu curso.

4. Funções do estudante

Após o login, o sistema apresentará tela similar a imagem a seguir.
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Para acessar os boletins, o estudante deve acessar o menu ENSINO → Boletins.

Um exemplo de boletim está na imagem a seguir.

* Observação: é gerado um boletim por ano/período do curso.
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Para acessar os dados gerais do estudante, deve-se acessar ENSINO → Dados do Aluno.

O sistema apresentará tela similar a imagem a seguir.

* observação: todas as abas com informações para acompanhamento do estudante estão nessa tela.

Para acessar o histórico escolar basta selecionar a aba “Histórico”.
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Serão apresentados todos os componentes curriculares da matriz do curso.
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Para acessar locais, horários e dados das disciplinas matriculadas, selecionar o menu ENSINO
→ Locais de Horários de Aulas.
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Serão apresentados os horários das disciplinas, os locais e professores vinculados.

Para acessar os calendários de atividades e provas, selecione o menu ENSINO → Minhas
Avaliações.
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O sistema apresentará as atividades e avaliações agendadas.

Para acessar as turmas virtuais, selecione o menu ENSINO → Turmas Virtuais.

Selecionar a opção “Acessar Turma”.

* Observação: todos os materiais postados, discussões, fóruns, podem ser disponibilizados pelo professor na turma virtual.

10



Para emitir documentos acadêmicos pela plataforma, acessar o menu ENSINO → Dados do
Aluno.
No canto superior direito, acessar o botão “Documentos”.

Para mais informações, entrar em contato com a secretaria do curso.
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