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O que veremos hoje?

SUAP 



 Ôxe! Sou novo(a) aqui! 
                                         O que é SUAP???  

SUAP - Sistema Unificado 
da Administração Pública 
- sistema de Gestão dos 
Processos Administrativos do 
IFBA. Toda a Gestão de Dados 
dos estudantes e servidores é 
realizada por ele.  



https://suap.ifba.edu.br/

Login: “número de matrícula”
Senha: “ifba.númerodoCPF”



Como terei meu primeiro encontro síncrono 
com meu professor?
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Agenda

SUAP 



Possibilidades...



Mas como acesso as minhas aulas 
síncronas?



As interfaces de webconferência

● Conferência Web (RNP/ app MConf)
● Google Meet
● Microsoft Teams
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Institucionais/Convênio

● Jitsi
● BigBlueButton (Moodle)
● Skype
● Whatsapp/Messenger
● Cisco/Webex
● Whereby
● E mais...

As outras 



RNP

Google Meet

Teams

Plataformas de Webconferências

Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa

Ferramenta de videoconferência 
do Google. 

Plataforma que centraliza e 
integra o compartilhamento de 
informações



https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ericamarques



https://meet.google.com/

https://meet.google.com/doe-mvip-mgk

DICA:
Acessar a 
conta Gmail 
(Gsuite) 
Institucional



www.office.com

Join Microsoft Teams Meeting

   Learn more about Teams

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg4MTZiODMtMGRlYy00MTgyLWI2NmYtNTQ5NzQ4ZjllMDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ff374f5-e3eb-4c6f-b7b5-5091640937f8%22%2c%22Oid%22%3a%222d1a4d8e-276c-4a36-8351-5e7c03f67b83%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting


Acessando com minha conta 
institucional… ingressantes!

Login: “número de matrícula”@ifba.edu.br
Senha: “ifba.númerodoCPF”



Mas vou ter acesso a quê

Não use a sua conta institucional para envio e recebimento 
de email !!
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Sistemas ou softwares que reúnem conteúdos, exercícios e ferramentas de cursos 
online para uma comunidade virtual

Ambiente Virtual de Aprendizagem? O que é isso?

Os AVA's são plataformas que possibilitam a 
realização de aulas online de forma síncrona 
e assíncrona, e facilitam a comunicação 
entre alunos e professores que estão 
distantes geograficamente.



Ambiente 
Virtual de 

Aprendizagem
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Moodle
Software 
gratuito e o 
mais usado no 
mundo

LMS Estúdio
Sistema de fácil 
gerenciamento e 
gratuito para teste

Teleduc
Desenvolvido pela 
Unicamp para dar 
suporte a 
informática

E-Proinfo
Desenvolvido 
pelo MEC, serve 
como auxiliar às 
aulas presenciais

AulaNet
Desenvolvido 
pela PUC/RJ, 
interatividade 
se destaca



www.eadsalvador.ifba.edu.br

"O Moodle é o sistema de gestão da aprendizagem mais popular do mundo". 

Login: “número do CPF”
Senha: “ifbassa2020”

https://docs.google.com/file/d/1il_fwrLT_YD3Zg_EtyRJVhbrkRjsPc1N/preview


O Google Classroom é a sala de aula online 
do Google, em que alunos e professores 

podem gerenciar encontros virtuais (síncronos 
e assíncronos) para a realização de aulas à 

distância.

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-classroom.html
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google.html


https://classroom.google.com

Após criar a turma, o Google Classroom 
gera automaticamente um código para a 
turma. 

Email institucional do G - suite e no 
Google apps selecione o Classroom 

https://images.app.goo.gl/WJPBTcKJuMmyXYXB6



Utiliza os recursos do Microsoft 365 para autenticar os usuários e fornecer serviços.

https://www.office.com

O Microsoft Teams é uma 
plataforma  que reúne pessoas, 
conversas e conteúdo – com as 
ferramentas que as 
equipes/grupos  precisam. 



https://images.app.goo.gl/yMqsS12gH9NoZmdE9

Como ingressar na Equipe?
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Obrigada!

Profa.Érica Marques

➔ Professora/campus SSA

➔ Diretora Adjunta de Educação a Distância

➔           ericamarques@ifba.edu.br
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