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1. Solicitação de criação de conta de acesso ao SICAD-DESKTOP 
 
Executar os passos desta seção apenas caso ainda não possua conta de acesso ao SICAD-
DESKTOP. Caso já possua, execute a partir do passo 2 
 
1.1. Acessar o endereço https://suap.ifba.edu.br utilizar login (matrícula SIAPE) e senha; 
1.2. Acessar o menu CENTRAL DE SERVIÇOS -> Abrir Chamado;  
1.3. Clicar em Tecnologia da Informação;  
1.4. Selecionar a aba SUPORTE A OUTROS SISTEMAS; 
1.5. Clicar em [SICAD] Outras Solicitações; 
1.6. Preencher os dados solicitados; 
1.7. Aguardar o envio da senha de acesso para o email institucional. 

 
 

2. Acesso ao SICAD-DESKTOP 
O acesso ao SICAD-DESKTOP é permitido apenas a partir da rede corporativa do IFBA, 
portanto, caso haja necessidade e acesso de fora das dependências do IFBA deverá ser 
utilizado o recurso da VPN. Maiores informações sobre utilização da VPN poderão ser 
encontradas em: https://portal.ifba.edu.br/dgti/links-e-tutoriais/links-e-tutoriais. 
 
2.1. Acessar a aplicação Conexão de área de trabalho remota (Normalmente disponível 

em Iniciar -> Programas -> Acessórios). Caso não encontrem a aplicação, entrem em 
contato com a GGTI/CGTI local que poderá instalar. 

2.2. Na tela a seguir, onde será solicitado o nome do computador para acesso remoto, 
deverá ser digitada a palavra ligeiro ou o endereço IP 10.1.0.16. Em seguida, clique 
no botão conectar. 



 

 

 
2.3. Serão requisitados login e senha para acesso ao servidor remoto. Deverão ser 

utilizados os login e senha institucionais, conforme tela a seguir 



 
 

2.4.   Após clicar em ok, será aberta a área de trabalho remota. Nesta área de trabalho 

haverá o ícone  . Clique duas vezes sobre este link. Serão solicitados 
login e senha. Neste momento deverá ser utilizado o login institucional, entretanto, 
a senha a ser utilizada deverá ser aquela enviada por email pela equipe de suporte 
da DGTI.  Convém lembrar que o servidor de acesso remoto permite que um 
determinado computador acesse a outro. Portanto, caso deseje utilizar recursos 
locais como impressora, etc, os drivers dos mesmos deverão estar instalados no 
computador remoto. Para tanto, poderá ser necessário contato com a GGTI/CGTI 
local do campus que poderá interagir com a DGTI para realizar a configuração. 


