


NOVO NO IF BAIANO 
CAMPUS SANTA INÊS?

Preparamos uma trilha para você chegar bem!

Nossas aulas iniciam na quarta-feira, 
dia 03 de novembro de 2021. 

É com alegria que recebemos vocês em 
nossa Instituição e ficamos felizes por ter 
escolhido o IF Baiano - Campus Santa Inês.
 
Como a pandemia ainda não acabou e 
prezando pela saúde de estudantes e 
servidores, iniciaremos esse ano letivo 
de forma remota, mas já estamos nos  
preparando para o retorno gradual das 
atividades de forma presencial. O estudo 
remoto em uma nova instituição de ensino 
pode ser um desafio, então preparamos uma 
trilha para você chegar bem.



POR ONDE COMEÇO?

Pelo cadastro às principais ferramentas 
para contato e estudo remoto:

1) E-mail institucional 

Todos estudantes matriculados no sistema 
SUAP têm direito ao e-mail institucional 
e podem ativar e começar a utilizar suas 
contas, cadastrando uma senha por meio do 
link abaixo:

Central de Autenticação de Usuário - CAU

Para saber redefinição de senha ou caso 
esteja acessando o e-mail institucional pela 
primeira vez:

> Acessar o link de Esqueci minha senha;
> Ter em mãos CPF e número de matrícula;
> Definir uma senha para acessar a conta;
> Confirmar o e-mail pessoal (caso não tenha fornecido 
no momento da matrícula).

Clique aqui para outras informações .

Você receberá avisos sobre as aulas, oportunidades e demais 
informações sobre atividades no campus no seu e-mail institucional, 

por isso é importante  acessá-lo todos os dias. 

É importante que você acompanhe a página oficial do Campus .

https://cau.ifbaiano.edu.br/cau/forgot-password
https://cau.ifbaiano.edu.br/cau/forgot-password
https://ifbaiano.edu.br/portal/blog/estudantes-do-if-baiano-passam-a-ter-e-mail-institucional-e-acesso-gratuito-ao-pacote-office/
https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/
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2) Cadastro no SUAP

PASSO 1
Verificar o número da matrícula.

> O número da matrícula vai para  o e-mail cadastrado 
no formulário de inscrição da matrícula;
> Caso não tenha recebido o e-mail,  solicitar pelo a 
secretaria por e-mail: secretaria@si.ifbaiano.edu.br.

PASSO 2
Acessar o link suap.ifbaiano.edu.br

PASSO 3
Preencher os campos de usuário e senha.

Usuário: número de matrícula
Senha: If@CPF*  

                  
Sobre a senha: I (maiúsculo); f (minúsculo); @; CPF (o 
seu CPF. Apenas números, sem ponto ou traço).

PASSO 4
Cadastrar nova senha (anote sua senha, ela 
será utilizada nos próximos acessos);

PASSO 5
Responder o questionário socioeconômico. 

mailto:secretaria@si.ifbaiano.edu.br
https://suap.ifbaiano.edu.br
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3) Plataforma para as atividades 
assíncronas (Campus Virtual Moodle)

No formato remoto, o Moodle é a plataforma 
em que docentes irão disponibilizar os links 
para aulas síncronas, atividades e materiais 
de estudo. Logo, para acompanhar as aulas, 
você deve acessar seu curso pelo Campus 
Virtual, no link moodle.ifbaiano.edu.br .

Usuário: número do CPF
Senha: 123@Mudar

                  
> Caso a senha não seja aceita e não consiga fazer o 
login, clique em esqueci a senha e faça a alteração;

> Ao realizar o primeiro acesso, é fundamental que 
você modifique a senha padrão, por questões de 
segurança. Para isso, no canto superior direito, clique no 
ícone de usuário, depois em Preferências e, ao abrir a 
nova página, Mudar a senha.

> Caso não consiga acessar, envie mensagem para o 
e-mail secretaria@si.ifbaiano.edu.br, informando o 
problema, CPF e número da matrícula SUAP.

https://moodle.ifbaiano.edu.br
mailto:secretaria@si.ifbaiano.edu.br
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TENHO DIFICULDADES 
COM O MOODLE E 
GOSTARIA DE APRENDER 
A UTILIZAR ALGUMAS 
FERRAMENTAS DESSA 
PLATAFORMA. 
QUEM PODE ME AJUDAR?

Para aprender a utilizar ferramentas do 
Moodle, acesse o link:

Vídeo do YouTube

ESTUDANTE DO IF BAIANO 
TEM ACESSO GRATUITO AO 
PACOTE OFFICE

Consulte aqui as orientações de uso

https://www.youtube.com/watch?v=cBxG4qVVVUE
https://ifbaiano.edu.br/portal/blog/estudantes-do-if-baiano-passam-a-ter-e-mail-institucional-e-acesso-gratuito-ao-pacote-office/
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ONDE ENCONTRO O 
HORÁRIO DAS MINHAS 
AULAS E DATAS 
IMPORTANTES?

     Horários              Calendário Acadêmico 2021

TENHO DÚVIDAS 
SOBRE O MEU CURSO!
Entre em contato com a coordenação do seu 
curso. Abaixo, o e-mail das coordenações: 

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS
Técnico em Alimentos:
>  marilete.previero@ifbaiano.edu.br
Técnico em Agropecuária:
>  lucidalva.menezes@si.ifbaiano.edu.br
Técnico em Zootecnia:
>  viviane.correa@ifbaiano.edu.br
PROEJA:
>  patricia.neves@ifbaiano.edu.br

https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/horarios-de-aulas-cursos-tecnicos/
https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/calendarios/
mailto:marilete.previero@ifbaiano.edu.br
mailto:lucidalva.menezes@si.ifbaiano.edu.br
mailto:viviane.correa@ifbaiano.edu.br
mailto:patricia.neves@ifbaiano.edu.br
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CURSOS SUBSEQUENTES
Curso Subsequente em Informática:
>  jadson.santos@ifbaiano.edu.br

CURSOS SUPERIORES
Bacharelado em Zootecnia:
> graduacao.zootecnia@si.ifbaiano.edu.br
Licenciatura em Ciências Biológicas:
> coordenacaobiologia@si.ifbaiano.edu.br
Licenciatura em Geografia:
> graduacao.geografia@si.ifbaiano.edu.br

TENHO DÚVIDAS SOBRE 
UMA DISCIPLINA OU 
CONTEÚDO, COMO FAÇO?
Você pode enviar mensagem ao professor(a) 
no ambiente virtual de estudo, o Moodle. 
Se tiver dificuldade, pode enviar para o 
e-mail institucional do professor. 

Veja a lista de e-mails aqui

mailto:jadson.santos@ifbaiano.edu.br
mailto:graduacao.zootecnia@si.ifbaiano.edu.br
mailto:coordenacaobiologia@si.ifbaiano.edu.br
mailto:graduacao.geografia@si.ifbaiano.edu.br
https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/docentes/
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QUEM PODE ME DAR 
ORIENTAÇÕES PARA 
ORGANIZAÇÃO DE 
MEUS ESTUDOS?

Você pode enviar um e-mail para a 
Assessoria Pedagógica do Campus: 
pedagogico@si.ifbaiano.edu.br.

POSSO RECEBER AUXÍLIO 
ESTUDANTIL?
Para informações sobre o auxílio estudantil e 
outras políticas de assistência ao estudante 
entre em contato com Coordenação de 
Assistência  Estudantil pelo e-mail: 
cae@si.ifbaiano.edu.br.

mailto:pedagogico@si.ifbaiano.edu.br
mailto:cae@si.ifbaiano.edu.br


ENTRE EM CONTATO 
CONOSCO

Nossos contatos telefônicos 
institucionais são: 
(73) 3536-1213
(73) 3536-1214
(73) 3536-1210

Caso não consiga o contato por telefone, 
envie e-mail para o seguinte endereço: 

gabinete@si.ifbaiano.edu.br

mailto:gabinete%40si.ifbaiano.edu.br?subject=

