


Conforme estabelecido no Edital nº 008/2020, o Auxílio de Inclusão Digital Emergencial será pago através de crédito em conta

bancária em nome do(a) estudante, não sendo admitido o pagamento em contas de terceiros, contas conjuntas ou contas

salário. Caso seja contemplado(a) com o auxílio, mas caso não tenha informado ainda sua conta bancária no ato da inscrição

junto ao Edital nº 008/2020 ou mesmo por não possuir conta bancária naquela ocasião, o(a) estudante, de posse dos dados da

conta, deverá informá-los através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), que pode ser acessado através do

endereço  http://suap.ifba.edu.br. Como já deve ser de conhecimento do(a) estudante que fez sua inscrição, o acesso ao

SUAP é realizado através do número de matrícula e da senha pessoal do(a) estudante, a serem informados respectivamente

nos campos de usuário e senha.

http://suap.ifba.edu.br/


Após se autenticar no SUAP, o(a) estudante deverá acessar seus dados clicando no link pela seta na figura abaixo, descrito

simplesmente como “Meus Dados”.



Após clicar no link indicado na página anterior, o(a) estudante terá acesso aos seus dados pessoais e acadêmicos cadastrados

junto ao Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). Todas as informações estão categorizadas por abas, havendo

uma específica para dados bancários; para acessá-la, clique no local indicado pela seta na figura abaixo (constará no título da

aba o texto “Dados Bancários”).



Em seguida, o(a) estudante deverá clicar no botão “Adicionar Dados Bancários”, conforme indicado pela seta na figura abaixo.



Em seguida, será exibida uma caixa de diálogo para entrada dos dados da conta bancária: São eles: a) banco; b) número da

agência; c) tipo de conta (corrente ou poupança); d) número da conta; e ) código de operação.  O código de operação só

deverá ser informado se a conta bancária for da Caixa Econômica Federal. Lembramos que contas de poupança são

aceitas para pagamento do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial apenas se oriundas da Caixa Econômica Federal .

Em relação ao tipo de conta, se ela for da modalidade digital (a exemplo de contas abertas junto ao Banco Inter e ao Nubank),

considera-a como uma conta corrente. Por fim,  para concluir  o cadastro da conta bancária,  é necessário clicar no botão

“Salvar”, conforme indicado pela seta na figura abaixo.


