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Guia prático do 
estudante

aguarde autorização, para ligar o microfone e falar a sua 
dúvida. Quando tiver fazendo uso da palavra é importan-
te se portar com educação, respeito, tolerância e abordar 
somente o tema das aulas.
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  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”.

Acesso à carteira do SET (meia-passagem)e

  Todos os alunos do integrado têm direito a livros 
didáticos. Fique atento ao prazo para preenchimento do 
Formulário de Manifestação de Interesse no Livro 
Didático disponível no Instagram do DAE (@dae.mc.if-
ma). Após o preenchimento fique atento ao Cronograma 
de Entregas e Devoluções do Livro Didático também 
disponível no Instagram do DAE (@dae.mc.ifma).

Livros DidáticosB

     No Campus contamos com os serviços: Social, Médico, 
Enfermagem, Psicologia e Nutrição. Os atendimentos 
ocorrem por livre demanda (ou seja, não é necessário 
agendamento). O serviço de odontologia é necessário 
agendamento.

Acesso aos serviços

  No campus contamos com os seguintes projetos de 
assistência 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

Acesso aos projetos de assistência

Siga-nos na rede social
@dae.mc.ifma @nae.mc.ifma

@biblioteca.mc.ifma @ifma.montecastelo



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.

! Com o  e-mail acadêmico que você conseguirá 
acessar as aulas remotas. Confira o passo a passo nos 
destaques do Instagram do DAE (@dae.mc.ifma).

   Saiba primeiro que não é EAD (Educação a Distância), 
tá? Você é estudante da modalidade presencial. O 
ensino remoto foi a forma que encontramos para nos 
aproximar, romper o distanciamento e reestabelecer-
mos os vínculos em tempos de pandemia! Este novo 
formato de estudo exige comprometimento, organi-
zação e uma maior autonomia.

  É a sala de aula on-line do Google, em que os alunos e 
professores do Campus podem realizar as aulas remo-
tas.  Você vai acessar o classroom à partir do seu e-mail 
acadêmico. A ferramenta é gratuita e pode ser acessada 
pelo computador, na versão Web, ou pelo celular ou 
tablete, com aplicativos para Android e iPhone (iOS). 
Confira o passo a passo nos destaques do Instagram do 
DAE (@dae.mc.ifma).
Na condução da disciplina, o(a) professor(a) poderá 
utilizar duas abordagens de comunicação: Síncrona e 
Assíncrona. 
Você sabe o que é uma comunicação Síncrona? Na comu-
nicação síncrona, o(a) professor(a) agenda uma aula 
remota, obrigatoriamente no horário da disciplina, em 
que há uma interação simultânea. Então, ele(a) pedirá 
para você usar a ferramenta Google Meet. 

Agora que você já sabe o que é uma comunicação síncro-
na, vejamos o significado de uma assíncrona! Na comuni-
cação assíncrona, você não precisa estar logado ao 
mesmo tempo com o(a) professor(a). Ele(a) definirá uma 
atividade acadêmica, e você poderá realizá-la, observan-
do o prazo estabelecido, quando possível. Isso significa 
dizer que você não terá, obrigatoriamente, aulas on-line 
em todos os horários definidos na oferta do componente 
curricular.

 Não deixe de participar das atividades síncronas e assín-
cronas, tá certo?! A sua participação nessas atividades 
serão contabilizadas para o registro de sua frequência!! 

Google Classroom

Acesso ao SUAPy

  A avaliação da aprendizagem é processual, formativa e 
contínua e poderá ocorrer através de diversas atividades, 
não apenas para atribuição de notas, mas principalmen-
te como diagnóstico do ensino e aprendizagem para este 
novo contexto, a critério de cada professor.

     É a sala de aula on-line do Google, em que os alunos e 
professores do Campus podem realizar encontros 
virtuais das aulas remotas.  Você vai acessar o meet à 
partir do seu e-mail acadêmico. A ferramenta é gratuita e 
pode ser acessada pelo computador, na versão Web, ou 
pelo celular ou tablete, com aplicativos para Android e 
iPhone (iOS). Confira o passo a passo nos destaques do 
Instagram do DAE (@dae.mc.ifma).
Não conseguir acessar a aula no horário proposto? Não 
tem problema, caro estudante. As aulas síncronas serão 
gravadas e disponibilizadas para que você assista no 
momento que seja mais oportuno.

Google Meet

Olá Estudante! Como vai?
Seja Bem-Vindo(a)!

    Romper a distância em tempos de pandemia não tem sido 

fácil! Mas aqui estamos para auxiliar na sua jornada acadêmi-

ca no Campus! A pandemia nos moveu de nossa normalidade e, 

temporariamente de nossa presencialidade! Mas não nos 

arrancou a possibilidade de construir, nesse novo normal, uma 

experiência colaborativa de ensino e de aprendizagem, com o 

uso de tecnologias digitais de comunicação e informação 

(TDIC), que serão muito úteis para sua vida acadêmica. Além 

disso, nesse momento, o mais importante é a defesa e a proteção 

da vida. Ainda não é o momento de aglomeração! Somos uma 

comunidade diversa, entre alunos, professores e técnico-admi-

nistrativos e precisamos cuidar um dos outros. A seguir 

apresentaremos a vocês informações importantes e dicas sobre o 

uso das ferramentas utilizadas para a realização de nossas 

atividades acadêmicas. Beleza?! 

Aulas Remotas

AvaliaçãoB

  Verifique a agenda de atividades das disciplinas. Para 
cada disciplina verifique a data da entrega das atividades 
e organize os seus estudos, para cumprir os prazos. 

Se tiver dúvidas do assunto da aula. Você pode digitar a 
sua dúvida no mural ou em um comentário particular 
para o professor. Não esqueça que as mensagens no 
mural devem abordar somente os assuntos da disciplina!

Orientações do Classroom

    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 informando 

  Esteja presente e seja pontual na aula on-line. Durante a 
aula on-line, o microfone e a câmera só devem ser 
ligados se o professor solicitar.

Se tiver dúvidas durante a aula. Você pode digitar a sua 
dúvida no chat ou peça a palavra ao professor no chat, 

Orientações do Meet


