
TUTORIAL PARA ENVIO DE MENSAGEM NO SUAP – PROFESSOR

Prezado(a) professor(a), segue abaixo todas as instruções para o envio das chaves da sua disciplina utilizando
o mensageiro do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP):

1) ACESSO AS DISCIPLINAS:

Ao entrar no seu SUAP, identifique através do seu MENU lateral (Figura 1), quais são as disciplinas que estão
disponibilizadas para você, conforme procedimento abaixo:

(a) Clique em ENSINO → Turmas Virtuais → Meus Diários; 
(b) Identifique o período (Figura 2) que esta em andamento através do “Filtrar por período”; 
(c) A listagem que aparece corresponde as disciplinas ofertadas para você e o acesso aos estudantes pode

ser realizado utilizando a opção “Acessar Diário” (Figura 3) para cada disciplina disponibilizada. 
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2) ENVIO DE MENSAGENS PELO SUAP:

Ao entrar no seu SUAP, identifique através do seu MENU lateral (Figura 4) qual o caminho para chegar até o
sistema mensageiro do SUAP e em seguida envie a mensagem conforme procedimento abaixo:

(d) Clique em ENSINO → Comunicador → Nova Mensagem;
(e) Realize o filtro de cada campo através da imagem de edição (Figura 5);
(f) Para o envio de mensagem para os alunos que fazem parte da sua disciplina,  é necessário apenas

informar os itens “Campus” e “Diário”, (Figura 6), onde:
• Item “Campus” → Ao clicar na imagem de edição para o item “Campus”, marque a opção

“JAC” (Figura 7) e em seguida no botão “Confirmar”.
• Item “Diário” → Ao clicar no campo e digitar o código da disciplina identificado no diário do

SUAP (Figura 8), aparecerá a disciplina corresponde ao código no diário, em seguida clique
nela para enviar a informação da disciplina no campo “Diário” (Figura 9) e em seguida clique
na opção “Confirmar”.

OBS: O código da disciplina no SUAP (Figura 8) pode ser obtido através do “Acessar
Diário” descrito no procedimento “ACESSO AS DISCIPLINAS”. (Figura 10)

(g) Nessa tela de “Informações Gerais” (Figura 11) você vai marcar as opções:
• Item “Assunto” → O assunto da mensagem que está enviando (sugestão: “Código de Acesso”);
• Item “Via SUAP” → O envio está condicionado apenas a plataforma do SUAP e será exibida a

mensagem quando o aluno entrar no sistema SUAP;
• Item “Via E-mail” → Uma cópia da mensagem será enviada para o e-mail do aluno cadastrado

no sistema SUAP 
(a) OBS: Essa mensagem só será entregue se o cadastro do aluno tiver uma e-mail válido e

este  estiver  atualizado com um e-mail  onde o aluno seja  o responsável  pelo e-mail
cadastrado.

• Item  “Copiar  Responsável”  →  Essa  opção  deverá  ser  marca  apenas  se  o  docente  julgar
necessário o envio de uma cópia da mensagem para o e-mail do responsável cadastrado na
CORES.

• Algumas informações adicionais podem ser marcadas mas isso fica a critério do docente que
está enviando a mensagem.

(h) Nessa tela do “Corpo da Mensagem” (Figura 12), você deve informar:
• Qual o endereço (link) da disciplina no AVA-IFBA que foi selecionada no item “f” para que o

aluno possa encontrar a disciplina;
• Qual o código de acesso da disciplina (selecionada no item “f”) que você criou no AVA-IFBA

para que o aluno tenha acesso a sala;
• Outras informações que julgar necessário na mensagem.

(i) Depois da construção da mensagem com os itens “g” e “h”, clique no botão “Continuar” e a relação
dos alunos que fazem parte da disciplina filtrada através do código da disciplina no SUAP (Figura 8)
irá aparecer (Figura 13);

(j) Nessa mesma tela marque os alunos que receberão a mensagem, assim como, a opção “Confirmação”
para permitir o envio da mensagem e em seguida, clique na opção “Enviar Mensagem para Alunos
Selecionados”;

(k) Na parte superior da tela, após o envio, aparecerá uma mensagem de sucesso (Figura 14) confirmando
o envio da mensagem e, caso necessário, repita o procedimento para o envio de outra mensagem para
outra disciplina alterando apenas o código de identificação da mesma.
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3) VERIFICAR O ENVIO DAS MENSAGENS PELO SUAP:

Ao entrar no seu SUAP, identifique através do seu MENU lateral (Figura 15) qual o caminho para chegar até a
sua caixa de mensagens e em seguida verifique as mensagens, conforme procedimento abaixo:

(l) Clique em ENSINO → Comunicador → Caixa de Saída;
(m)Na tela “Mensagens Enviadas” (Figura 16), aparecerá as seguintes informações:

• Remetente → O remetente corresponde ao usuário logado no sistema (você);
• Assunto → O assunto corresponde a informação inserida no item “g” (Item “Assunto”);
• Data do Envio → Corresponde a data do envio da mensagem;
• Quantidade de Destinatários → Corresponde aos alunos marcados para o envio da mensagem;
• Quantidade de Leitura → Corresponde ao total de alunos que abriram a mensagem enviada.

(n) Ao  clicar  na  imagem  da  lupa  (Figura  17),  para  um  maior  detalhamento  sobre  a  mensagem,  as
informações abaixo (Figura 18) serão exibidas:

• Conteúdo da mensagem;
• Tipo de envio (Via SUAP e/ou Via E-mail);
• Relação dos destinatários que leram a mensagem no SUAP;
• Data da leitura da mensagem de cada destinatário;
• Relação dos destinatários que não leram a mensagem no SUAP.
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