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bem-vindo!

Guia prático do 
estudante

  No Campus contamos com os seguintes projetos de assistên-
cia: Auxílio alimentação, Auxílio moradia, Auxílio transporte, 
Auxílio financeiro, Bolsa de estudos, Bolsa fiscalização, Bolsa de 

extensão e Monitoria. 

  Você pode participar desses auxílios através de Editais;

        Fique de olho no site: http://montecastelo.ifma.edu.br

  Disponibilizamos o Guia do Estudante com todas as normas e 
informações. Você pode acessar no site: https://montecastelo.if-

ma.edu.br/aluno/

  O Departamento de Assuntos Estudantis – DAE envia a 
listagem com os alunos matriculados para o SET.

  Para que seu nome apareça na listagem você deve:

  1. Estar matriculado no período corrente;

  2. Estar preenchido o nome da sua mãe e endereço com-
pleto no SUAP;

  3. Os dados do SUAP não podem ter erros.

  Atenção: Antes de dirigir-se à Central de Estudante, 
você pode verificar se seu nome já foi enviado acessando 
o SUAP, clicando em “Situação da Carteira Estudantil”.
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  Para acessar os computadores, você deve informar sua         
matrícula e senha do SUAP, para realizar o login.

Acesso aos computadores

ID Estudantil é gratuita. 

A emissão poderá ser feita por meio de aplicativo de 
celular. O download do app está disponível na Apple 
Store e no Google Play.



  I. A sua entrada no campus é com a identificação da 
sua impressão digital. 
  II. Para cadastramento biométrico, você deve se dirigir 
ao NAE - Núcleo de Assistência ao Educando. 
      HORÁRIOS  DE ENTRADA: 
Matutino: Entrada - 07h00 / aula 07h15 / tolerância 
07h25
Vespertino: Entrada - 12h00 / aula 13h10 / tolerância 
13h20
Concomitante: Entrada - 12h00 / aula 14h00 / tolerância 
14h10
Noturno: Entrada - 18h00 / aula 19h00 / tolerância 19h10
       UNIFORME: 
  O uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
  O uniforme é composto por: Blusão, calça jeans azul
escuro modelo tradicional, tênis (preto, branco, azul 
escuro ou cinza) ou sapato fechado e a meia (Resolução 
no 32).
  As meninas podem substituir a calça jeans por saia 
jeans azul escuro modelo tradicional na altura do joelho.
  Não é permitido rasgos, pinturas, bordados ou estam-
parias descaracterizando o uniforme escolar.
  É obrigatório o uso do uniforme de educação física, 
que é composto por: Camiseta sem manga, bermuda 
longa até o joelho na cor preta e tênis.
O uniforme é vendido nas malharias:
Loren:  3235-3530
Guzzius: 3232- 2324

  Para acessar o Wi-fi você precisará primeiro cadastrar 
uma senha alfanumérica no SUAP.
  Se você tiver acessando pelo IOS, Windows 8 ou supe-
rior, basta localizar a rede “WIFI-IFMA”, no  usuário digitar 
sua matrícula e sua senha do SUAP e confirmar o acesso.
  Se você tiver acessando pelo Android basta localizar a 
rede “WIFI-IFMA” e configurar com os seguintes passos:
   1. Em "Autenticação da Fase 2" escolha "MSCHAPV2";
   2. Preencha o campo "Identidade" com sua matrícula;
   3. Preencha o campo "Senha" com sua senha do SUAP;
   4. Os outros campos devem permanecer como estão;
   5. Para Android 7 ou superior, em "Certificado CA" 
escolha “Não validar”.
  Se você tiver acessando de qualquer outro sistema, 
acesse o endereço:
http://montecastelo.ifma.edu.br/sistemas/wifi para configu-
rar o seu aparelho celular ou notebook.

Para ter acesso ao acervo da biblioteca você precisará 
apresentar a identidade, na biblioteca, onde será realiza-
do o seu cadastro. Você pode pegar emprestado duas 
obras técnico-científicas por 5 (cinco) dias e duas obras 
literárias por 10 (dez) dias, podendo ser concomitante.

  Caso não haja devolução dos livros no prazo, será cobra-
da uma multa de R$ 1,00/dia (por livro), a ser paga 
somente  no Banco do Brasil.

  Horário de funcionamento da biblioteca: 07h00 às 
21h00.  

    O SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) 
é o sistema utilizado no IFMA para que os alunos reali-
zem: Consultas de dados acadêmicos, inscrições em 
programas de assistência estudantil e consulta de 
processos.
  Para acessar o SUAP, voce deverá acessar o endereço 
http://suap.ifma.edu.br e realizar seu login (autenti-
cação) informando sua matrícula e sua senha.
Sua primeira senha será sua matrícula acrescentada de 
“@ifma” em minúsculo. 

  Por exemplo: Um aluno cuja matrícula é 20141120322, 
a senha inicial será 20141120322@ifma. 

  No primeiro acesso será solicitado que você cadastre 
uma senha alfanumérica
  Importante: Escolha seu e-mail acadêmico e cadastre 
seu e-mail pessoal, pois só através dele é que você 
conseguirá recuperar sua senha do SUAP.
Caso esqueça sua senha, você poderá recuperá-la 
através da opção “Esqueceu sua senha?” na tela de login 
do SUAP.
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Acesso ao SUAPy

  Para ter acesso às refeições você deve ir ao Núcleo de 
Assistência ao Educando – NAE para cadastramento 
biométrico;

  Você tem direito a uma refeição por dia, via impressão 
digital.

       Horário de funcionamento do almoço:

  Matutino: 12h30 às 14h30

  Vespertino: 11h às 12h45

  Concomitante:  11h40m às 14h00

    Horário de funcionamento do jantar:  17h00 às 
19h30

Informações importantes

  Todos os alunos do integrado têm direito a livros didáticos.

  Acompanhe o cronograma de entrega e devolução dos livros 
didáticos no Departamento de Assuntos Estudantis – DAE.

Acesso aos livros didáticos

     No Campus contamos com os serviços: Social, Médico, Psico-
logia e Nutrição. Os atendimentos ocorrem por livre demanda 
(ou seja, não é necessário agendamento).

  Contamos também com o serviço de odontologia, sendo 
necessário agendamento.

Acesso aos serviços


