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O IFBA está disponibilizando acesso ao G Suite do Google para as contas de 

usuário de rede usuario@ifba.edu.br para os vínculos institucionais Docente, 

Discente e TAE. Até o presente momento ainda não foi disponibilizado o acesso 

ao G Suite do Google para as contas Setoriais. Para que o acesso seja 

concretizado, a sua senha de usuário precisa ser sincronizada com o Google e 

para que isto ocorra você precisará alterá-la procedendo conforme indicado 

abaixo: 

 

1 – Digite ou copie e cole no campo de endereço de um browser de internet o 

link https://webmailzimbra.ifba.edu.br/?login  

2 – Antes de realizar login com a sua conta de rede usuario@ifba.edu.br, 

verifique se o cliente webmail está na versão “padrão” ou “Avançado (Ajax)”. 

Caso esteja configurado para “padrão (HTML)” escolha uma das opções 

apresentadas acima conforme indicado na figura abaixo. 

 

3 – 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. 
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4 – Clique no menu Alterar a senha e realize a alteração na tela que irá surgir 

conforme abaixo. 

 

5 – ATENÇÃO - É necessário que a senha seja alterada para uma senha 

forte contendo no mínimo oito caracteres contendo neste conjunto letras 

Maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Caso isto não 

ocorra este processo de login no G Suite não será possível. 

6 – Após a conclusão da alteração da senha já é possível fazer login no G Suite, 

para isto acesse https://www.google.com.br/?pli=1&authuser=0 preenchendo no 

campo login com o usuário completo ex: usuario@ifba.edu.br e a senha que você 

alterou na tela anterior. 

7 – Considerações Finais: 

1. A partir deste momento a senha alterada é a mesma que você utilizará 

em todos os serviços do IFBA exceto o SUAP; 

2. O serviço SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) está 

disponível em https://suap.ifba.edu.br/ e deverá ser acessado utilizando 

para login a matricula do servidor ou aluno. 
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3. Caso ao realizar login em https://www.google.com.br/?pli=1&authuser=0 

com a sua conta usuario@ifba.edu.br você receba uma mensagem de 

erro “Não foi possível encontrar sua Conta do Google” e a conta que você 

está usando para realizar login não é uma conta setor@ifba.edu.br, isso 

significa que houve um erro de criação da sua conta no G-Suite. Para 

resolver este problema, por favor abra um chamado na Central de 

Serviços do SUAP, acessando Central de Serviços > Tecnologia da 

Informação > Serviços e Suporte > G Suite > Não consigo fazer login – G 

Suite informando seu nome completo e vinculo funcional, para que seja 

realizado o suporte e correção do problema. 

4. O serviço de e-mail do IFBA Zimbra Open Source, ainda não foi migrado 

para a plataforma G-Suite e nem para a plataforma MS 365 A1 e continua 

hospedado no Data Center do IFBA mantido pela DGTI estando 

disponível em https://webmailzimbra.ifba.edu.br/  

5. O serviço de e-mail do IFBA Zimbra Open Source, também pode ser 

acessível através de clientes de e-mail tais como Microsoft Outlook, 

Mozilla Thunderbird ou similares desde que estejam devidamente 

configurados como mostra o tutorial disponível em 

https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/configuracoes/configurando-o-

email-do-ifba-em-uma-conta.pdf 

6. O serviço de e-mail do IFBA Zimbra Open Source, também poderá ser 

gerenciado através de outros serviços de e-mail na internet tal como 

https://account.live.com/ ou https://mail.google.com/ exportando as 

mensagens para sua conta particular através do tutorial disponível em 

https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/configuracoes/configurando-

gmail.pdf/@@download/file/Configurando%20Gmail.pdf  
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