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PRIMEIRO ACESSO
Para o primeiro acesso o(a) aluno(a) deverá clicar no 

link “Esqueceu ou deseja alterar sua senha?”



PRIMEIRO ACESSO
Ao clicar no link anterior, o(a) aluno(a) será direcionado a tela de
solicitação de alteração de senha, nesta tela deverá informar sua
matrícula no campo “Usuário ”, CPF e marcar a caixa de verificação
“Não sou robô .”, feito isso clica em Enviar.

20221AD.BCP0001

000.000.000-00

Enviar



PRIMEIRO ACESSO
Caso a solicitação de
redefinição de senha ocorra
conforme solicitado, o SUAP
retornará a tela inicial
apresentando a mensagem
“Foi enviado um e-mail
para...!”. Na caixa de e-mail
do(a) aluno(a) chegará um e-
mail do SUAP para a criação
da nova senha.



PÁGINA DO ALUNO



REDE WIRELESS (Wi-Fi)



REDE WIRELESS (Wi-Fi)
Acesso ao WIFI do campus: 
“IFMA_ACAD” – Possuímos cobertura WIFI
por todo o Campus e a rede sem fio “IFMA_ACAD” é de uso 
exclusivo dos alunos. Para ter
acesso à rede, é necessário que o aluno esteja esteja cadastrado 
no SUAP e não tenha
pendências em seu cadastro.
1º Passo: Conecte ao wifi “IFMA_ACAD”. Nesta etapa não pedirá 
senha.
2º Passo: O navegador do computador ou smartphone será 
aberto automaticamente
solicitando a usuário e senha. Nesta etapa, digite o mesmo login 
e a mesma senha utilizados
para acessar o SUAP. Caso o navegador não solicite senha após o 
1º passo, tente acessar
qualquer site pelo navegador que a tela de login será solicitada. 
Após fazer login, o aluno
poderá utilizar normalmente a internet.

OBS: Caso o usuário não consiga realizar o login, deverá se 
dirigir à sala do CTI/DRIS do campus.



REDE WIRELESS (Wi-Fi)

Aviso: Seguindo determinação legal e seguindo os 
padrões de segurança de T.I.C., informamos
que o trafego na rede é registrado e associado à sua 
matrícula. Em caso de crimes como:
disseminação de vírus, distribuição de material 
pornográfico, fraudes bancárias; violação de
propriedade intelectual, invasão de sites, ou quaisquer 
atos ilegais, o usuário poderá ser
responsabilizado.
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