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TUTORIAL DE MATRÍCULA ONLINE -  SUAP-EDU IFBA 

Acesse o SUAP-EDU através do endereço eletrônico: https://suap.ifba.edu.br. 

 
Figura 1. Página de acesso do SUAP. 

Na página de acesso do sistema (Figura 1) informe os dados solicitados. O nome de usuário é o número de 

matrícula e a senha (caso não tenha sido alterada em acesso anterior) segue o padrão: ifba.seucpf (somente os 

números).  

Exemplo: 

Número de matrícula: 20151IREADS0000  

CPF: 123.456.789-00 

Nome de usuário: 20151IREADS0000 

Senha: ifba.12345678900 

 

Após realizar o login será exibida a página inicial do sistema (Figura 2). 

 
Figura 2. Página inicial do SUAP (módulo aluno). 

https://suap.ifba.edu.br/
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Através desta página é possível acompanhar todos os dados de sua vida acadêmica, como também inserir e 

atualizar informações. 

Clique na opção “Faça sua matrícula online”, conforme indicado na imagem acima. Será exibida a página mostrada 

na Figura 3. 

 
Figura 3. Página de matrícula online. 

Nesta página será possível selecionar as disciplinas que deseja cursar no próximo semestre.  

Serão exibidas apenas as disciplinas disponíveis, de acordo com os pré-requisitos cursados. 

Seleciona as disciplinas desejadas clicando no local destacado (em verde) na Figura 4.  

Caso deseje desmarcar alguma opção selecionada, basta clicar no ícone da lixeira (destacado em vermelho na 

Figura 4). 

 
Figura 4. Listagem de disciplinas disponíveis para matrícula. 
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Podem ser selecionadas disciplinas obrigatórias e optativas (caso sejam ofertadas). 

Ao concluir a seleção das disciplinas, clique no botão salvar indicado na Figura 5. 

 
Figura 5. Página de matrícula online (opção salvar). 

Caso ocorra algum choque de horários entre as disciplinas selecionadas será exibida uma mensagem de erro, 

mostrada na Figura 6. 

Se isso acontecer, corrija os erros, observando atentamente os horários das disciplinas (local destacado na Figura 

6). O primeiro número do horário corresponde ao dia da semana (2-segunda, 3-terça, 4-quarta, 5-quinta, 6-sexta). 

Já os outros números correspondem à aula (1º ao 6º horário, ou aula 1 à aula 6). 

Exemplo: 2V56 = Segunda-feira, 5º e 6º horários. 

 
Figura 6. Erro ao tentar concluir matrícula online (choque de horários). 

Clique novamente em salvar após sanar os conflitos de horários. Caso tudo esteja correto será exibida a página 

mostrada na Figura 7. 

Pronto! Sua matrícula foi realizada com sucesso. 
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Figura 7. Página de confirmação de solicitação de matrícula. 

Se desejar, poderá imprimir o comprovante de matrícula, clicando no botão correspondente.  

Até a conclusão do prazo de matrícula online, será possível alterar a solicitação de matrícula. Para isso, basta fazer 

as modificações desejadas e clicar novamente em salvar. 

As solicitações de matrícula deverão ser confirmadas pela coordenação do curso. Você pode acompanhar o status 

do pedido (se foi confirmado, se tem alguma pendência ou se está em aberto). 

A confirmação das solicitações de matrícula será feita apenas após o encerramento do período de matrícula online. 


