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1 . CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste manual o servidor encontrará os procedimentos para justificar o seu 
registro, em diversos casos. Este manual poderá sofrer alterações futuras, pois o 
sistema é novo e está em fase de adaptações. A Diretoria de Gestão de Pessoas - 
DGP se coloca à disposição para esclarecer as dúvidas e conta com o apoio 
imprescindível da área de Tecnologia da Informação 



  
  

2 . PRIMEIROS PASSOS 

Para verificar, acompanhar e inserir observações/justificativas no registro de 
frequência, o servidor deverá acessar o sistema SUAP (suap.ifba.edu.br) informando 
login e senha habituais, conforme tela abaixo: 

Caso seja o seu primeiro acesso ou tenha alguma dúvida sobre como 
acessar o SUAP, consulte o tutorial disponível em 
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/roteiro-para-acesso-ao-suap-e-registro-de-ch 
amados-na-central-de-servicos.pdf 

3 . REGISTRANDO A FREQUÊNCIA 

Para registro diário da frequência, o servidor contará com duas 
possibilidades: 

3 .1 Estação de Trabalho 

O Registro da Frequência poderá ser efetuado pelo computador ou estação 
de trabalho do servidor, desde que o computador esteja logado na rede do 
campus/Reitoria do IFBA. Para isso, acesse a opção “Registrar Frequência” 
disponível na tela inicial do SUAP, não necessitando efetuar login. Conforme a tela 
abaixo. Em seguida serão solicitados login e senha. Deverão ser utilizados os 
mesmos login e senha utilizados para acessar o SUAP. 



  
  

É possível também registrar a frequência estando logado no SUAP. Para 
isso acesse “Registrar Frequência” disponível na tela inicial do SUAP conforme 
mostra a tela abaixo. Em seguida serão solicitados login e senha. Deverão ser 
utilizados os mesmos login e senha utilizados para acessar o SUAP. 

3 .2 Aparelho Celular 

O Registro da Frequência também poderá ser efetuado pelo celular do 
servidor desde que o celular esteja utilizando a rede sem fio do campus/Reitoria do 
IFBA. O processo para registro é exatamente igual aos citados anteriormente. 



  
  

4 . CONSULTANDO SEU REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

Para consultar a frequência registrada, o servidor deverá acessar o 
SUAP, clicar em INÍCIO e, após, clicar em Frequências, na área de trabalho do 
sistema, conforme imagem abaixo: 

O servidor então deverá selecionar qual período quer visualizar: 

É possível fazer pesquisa por períodos pré-definidos pelo SUAP ou informar a 
data desejada. 



  
  

Em seguida, aparecerá a seguinte tela: 

Importante: 

O servidor deverá observar se os registros e a duração da sua jornada no período 
estão corretos.Para cada registro será possível, ao servidor, apresentar justificativa à 
chefia imediata, caso seja necessário. 



  
 

5 . JUSTIFICANDO AUSÊNCIAS OU OCORRÊNCIAS 

Como posso apresentar uma justificativa de ausência ou ocorrência em meu 
registro eletrônico? 

O SUAP recebe atualizações via SIAPE (sistema de pessoal do governo 
federal) referentes a férias, licenças e afastamentos, automaticamente. Caso 
tenha ocorrido algum afastamento que não conste no SUAP, o servidor deve 
entrar em contato com a unidade de Gestão de Pessoas do seu campus de 
exercício. 

Os atestados médicos/odontológicos devem ser apresentados diretamente ao 
SIASS para o lançamento ou realização de perícia. O SIAPE registrará 
automaticamente o afastamento. 

A ausência parcial para consultas/exames médicos/odontológicos deverá ser 
justificada no SUAP por meio de Declarações de Comparecimento. 

Cabe ao servidor apresentar justificativa nos seguintes casos: 

1 

2 

. erro no registro da frequência (sistema/esquecimento); 

. ausência por consultas médicas/odontológicas, exames e 
outras previstas em Lei, e 

3 . ausências autorizadas pela chefia. 

Para apresentar a justificativa, o servidor deverá ir em “Opções – Adicionar 

Observação” e preencher com o motivo da ausência. 


