
IF BAIANO
CAMPUS SENHOR DO BONFIM 

ACESSO ON-LINE DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
AOS BOLETINS DOS ALUNOS  NO SUAP



1º PASSO: TENHA EM MÃOS O NÚMERO DE
MATRÍCULA DO ALUNO E A CHAVE DE ACESSO

Onde encontro o número de matrícula e o chave de acesso? 

Eles constam no COMPROVANTE DE MATRÍCULA entregue no ato da primeira
matrícula do aluno(a) na instituição. Importante lembrar que uma cópia desse
comprovante também vai para o e-mail cadastrado no ato da matrícula.

Se tiver dificuldade para encontrar o comprovante de matrícula, solicite ao(a) discente
que acesse o seu perfil no SUAP e gere, na aba documentos, COMPROVANTE DE
MATRÍCULA e lhe informe o número de matrícula e a chave de acesso.

Na próxima página, indicamos onde constam essas informações no
COMPROVANTE DE MATRÍCULA:





2º PASSO: ACESSE O SUAP. COPIE E COLE O LINK ABAIXO NO
SEU NAVEGADOR OU PESQUISA A PÁGINA DO IFBAIANO
CAMPUS SENHOR DO BONFIM

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

ou 

acesse a página do IF Baiano campus Senhor do Bonfim, clique
em Acesso a Sistemas e, depois, no ícone do SUAP



3º PASSO: Clique em Acesso do Responsável, 
localizado à esquerda da página do SUAP 



4º PASSO: Insira o número de matrícula e a chave 
de acesso, como mostrado abaixo: 



5º PASSO: Por último, clique na opção
BOLETINS, conforme indicado abaixo



Onde posso conseguir ajuda para Acesso do Responsável no SUAP, bem
como obtenção de outras informações acerca do processo de
Ensinagem/aprendizagem de discentes?

Através do e-mail:

cge@bonfim.ifbaiano.edu.br

Atenção: Não se esqueça de se identificar, informar o número para
contato e o setor com o qual deseja falar e obter informações ou
fazer sugestões.

O curso Integrado possui um coordenador, uma assessora
pedagógica, uma orientadora educacional, além de equipe
multidisciplinar, formada por psicólogo, médico, enfermeiro,
assistente social, odontólogo, nutricionista, tradutores intérpretes
em libras, tradutor de braille e especialista em atendimento
educacional especializado - AEE.




