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Antes de iniciar
O Setor de Recursos Humanos (RH)
deve criar a matrícula SIAPE do novo
colaborador (servidor) e realizar o
cadastro do email pessoal do mesmo
no SIAPE.
A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) realiza
regularmente a atualização dos dados do sistema SIAPE (mantido pelo
Setor de RH) para o sistema SUAP. Esta atualização ocorre toda
quinta-feira, mas também pode ser realizada manualmente,
conforme demanda.

1 Primeiro Acesso ao sistema SUAP

O novo colaborador deve acessar o SUAP através deste link
(http://suap.ifgoiano.edu.br).

2 Troca de senha
Acesse a opção “Deseja alterar a
sua senha” na tela inicial do SUAP
ou acesse diretamente este link;
Informe no campo usuário a sua
matrícula siape, informe o seu CPF
e conﬁrme o campo captcha;
Em seguida clique em enviar, será
encaminhado ao seu e-mail pessoal
um link para deﬁnição da senha.

Acesse o seu e-mail pessoal e prossiga com a
troca de senha. Ao criar a senha ﬁque atento
aos seguintes requisitos mínimos:

Não conter o nome da conta ou mais de dois caracteres
consecutivos de partes do nome completo do usuário
Ter pelo menos oito caracteres
Tem que ser diferente das últimas duas senhas
cadastradas
Conter caracteres de três destas quatro categorias:
• Maiúsculos (A-Z)
• Minúsculos (a-z)
• Dígitos de base 10 (0 a 9)
• Caracteres não alfabéticos (por exemplo, !, $, #, %)

Mais informações e recomendações sobre gestão de senhas podem ser
encontradas neste link.

3 Deﬁnição do e-mail institucional

Acesse a tela inicial do SUAP clicando na opção INÍCIO, localizada
no menu à esquerda.
Em seguida, clique na opção Escolha seu e-mail institucional,
conforme a ﬁgura:

Ao selecionar o e-mail institucional,
aguarde 2 (duas) horas e tente acessá-lo.
O mesmo será criado automaticamente.

Para acessar o e-mail institucional, execute novamente o
passo nª 2 (troca de senha).
Ao repetir esta ação, os sistemas serão sincronizados,
possibilitando o acesso ao e-mail institucional e todos os
outros sistemas disponíveis na instituição.

