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1. Alteração de senha 

Para utilização do G-Suíte, se faz necessária a alteração da senha, para que a ferramenta possa sincronizar 
os dados da nossa base de dados com a base de dados do G-Suíte. Além disso, visa corrigir as senhas 
“fracas” criadas antes da implantação da política de segurança de senha. Senhas consideradas “fortes“ 
devem possuir, ao menos: 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais 
(!?*@#$%&). É preciso lembrar que essa mesma senha vale para VPN, SEI e webmail. 

1.1. Utilizando o navegador de sua preferência, acesse o endereço https://webmail.ifba.edu.br/ 

 

1.2. Após efetuar login, realize a alteração da senha a partir do menu alterar a senha, localizado 
na seta abaixo do nome do usuário do webmail conforme mostra a figura abaixo. 

 

  

https://webmail.ifba.edu.br/


1.3. Informe a senha atual, a nova senha e confirme (lembrando dos critérios de senha “forte”). 
Depois clique em alterar senha. 

 

 
 

Após alteração da senha, o acesso ao G-Suíte estará liberado. 
 

2. Endereço 

 
2.1. Acesse o endereço https://www.google.com.br/ 

 

2.2. Clique no ícone “Fazer login” localizado no canto superior direito, conforme a 

imagem a seguir: 

 
  

https://www.google.com.br/


2.3. Informe o seu endereço de e-mail institucional e clique em “próximo”, conforme 

indicações abaixo: 

 

 

2.4. Informe a senha do seu e-mail institucional no local indicado, conforme a 

imagem a seguir: 
 

 

 



2.5. Pronto, você deverá visualizar uma tela parecida com a que está abaixo e já poderá 

utilizar as ferramentas do G Suíte. Para ter acesso às ferramentas, clice no ícone 

indicado na imagem 

 

 

 

Observações: Em caso de dificuldade de efetuar o login, abra um chamado na 

Central de Serviços do SUAP, através do menu Central de Serviços -> Abrir 

Chamado. Você deverá escolher a seguinte opção: Tecnologia da Informação -> 

Serviço e Suporte. Procure pela opção não consigo fazer login G Suíte. Detalhe 

no chamado tudo o que realizou e a dificuldade que encontrou. Se possível, 

anexe a tela de erro. 


