
Seja

bem-vindo!

Guia prático do 
calouro

  No Campus contamos com os seguintes projetos de 

assistência: Auxílio alimentação, Auxílio moradia, Auxílio 

transporte, Auxílio financeiro, Bolsa de estudos, Bolsa 

fiscalização, Bolsa de extensão e Monitoria. 

      No Campus contamos com os seguintes projetos de assistên-

cia durante o período de ensino remoto: Auxílio à Inclusão 

Digital – Internet e Auxílio à Inclusão Digital – Equipamento.

  Você pode participar desses auxílios através de Editais;

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

     No Campus contamos com os serviços: Social, Médico, Psico-

logia, Enfermagem e Nutrição. Os atendimentos ocorrem por 

livre demanda (ou seja, não é necessário agendamento).

  Contamos também com o serviço de odontologia, sendo 

necessário agendamento.

DESU - (98)  3261-9878 /79      desu@ifma.edu.br

DAE - (98) 3261-9869                dae.montecastelo@ifma.edu.br
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Acesso aos serviços

Acesso aos projetos de assistência

Infomações/Dúvidas

Cláudio Leão Torres
Diretor Geral

claudioleao@ifma.edu.br

Alberico Francisco do Nascimento
Diretor de Ensino Superior

desu@ifma.edu.br

Carla Gomes de Faria
Chefe do Departamento de Assuntos Estudantis

dae.montecastelo@ifma.edu.br

Clarissa Lobato da Costa 
Coordenadora de Biologia

clarissa@ifma.edu.br

Conceição de Maria Pinheiro Correia
Coordenadora de Engenharia Civil

conceicao.correia@ifma.edu.br

Orlando Donato Rocha Filho
Coordenador de Engenharia Elétrica

orlando.rocha@ifma.edu.br

Antônio Santos Aráujo Junior
Coordenador de Engenharia Mecânica

asaraujojr@ifma.edu.br

Aranai Rabelo da Costa 
Coordenador de Física

aranai@ifma.edu.br

Josias Maciel
Coordenador de Matemática

josiasmaciel@ifma.edu.br

Bruno de Araujo Gomes 
Coordenador de Química

bruno.gomes@ifma.edu.br

Helder Pereira Borges
Coordenador de Sistemas de Informação

helder@ifma.edu.br 

Gilvan Pereira de Figueredo
Coordenador de Tecnólogo em Processos Químicos

gilvanfigueredo@ifma.edu.br

Siga-nos nas redes sociais

@ifma.montecastelo @ifmamontecastelooficial

@dae.mc.ifma

@nae.mc.ifma

@biblioteca.mc.ifma



  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. 

  Para acessar o Wi-fi você precisará primeiro cadastrar 

uma senha alfanumérica no SUAP.

  Se você tiver acessando pelo IOS, Windows 8 ou 

superior, 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 

configurar o seu aparelho celular ou notebook.

  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, por um valor acessível.

       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

    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.

Acesso ao campusp

  Para acessar os computadores, você deve informar sua         

matrícula e senha do SUAP, para realizar o login.

Acesso ao wi-fiS

Acesso aos computadores

Acesso à bibliotecaB

Acesso ao restaurante

Acesso ao SUAPy

Informações importantes

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.  

Acesso à carteira do SET (meia-passagem)e

Acesso à carteira do estudante (meia-entrada)e

  Acesse o site: https://une.org.br/lp/carteira-de-estudan-

te-oficial

  Os documentos necessários são um documento de 

identificação, comprovante de matrícula e 1 foto 3x4.

Válida em todo o território nacional.  

 Valor: R$ 35,00 + frete.

  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”.


