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bem-vindo!

Guia prático do 
estudante

  No Campus contamos com os seguintes projetos de assistên-
cia: Bolsa de Estudos, Bolsa ao Estudante Atleta, Bolsa de Incen-
tivo Artístico-Cultural, Programa de Apoio à Participação 
Estudantil em Eventos, Auxílio Alimentação, Bolsa fiscalização, 
Bolsa de Extensão, Monitoria e PROEJA. 
  Você pode participar desses auxílios através de Editais;
        Fique de olho no site: http://montecastelo.ifma.edu.br

  Disponibilizamos no site: https://montecastelo.ifma.edu.br/aluno/
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Conheça o Guia do Estudante

Cláudio Leão Torres
Diretor Geral

Ernesto de Lucena Chagas
Diretor de Ensino Técnico

Carla Gomes de Faria Alves
Chefe do Departamento de Assuntos Estudantis

rrão
Chefe da Divisão de Comunicação Social

Ulysses Santos Sousa
Coordenador de Informática

Luis Carlos Rocha Junior
Coordenador de Química

Silvana da Silva Mitri da Costa
Coordenadora de Segurança do Trabalho

Camila Andrade dos Santos
Coordenadora de Comunicação Visual

Washigton  Luis França Santos
Coordenador de Design de Móveis

Elys Regina Rego Sampaio Neves
Coordenador de Edificações

Benedito Brauna Curvina
Coordenador de Eletrônica e Telecomunicações

Robson Dias Ramalho
Coordenador de Eletrotécnica e Automação Industrial

Alfredo dos Santos Maia Neto
Coordenador de Eletromecânica

Milton Luís do Lago
Coordenador de Mecânica

Raul Everton de Sousa
Coordenador de Metalurgia e Soldagem
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Acesso aos projetos de assistência

  Todos os alunos do integrado têm direito a livros didáticos. 
Acompanhe o cronograma de entrega e devolução dos livros 
didáticos no Instagram do DAE (@dae.mc.ifma).

Acesso aos livros didáticos

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

Acesso aos serviços

você pode verificar se seu nome já foi enviado acessando 
o SUAP, na aba Ensino clicando em “Situação da Carteira 
Estudantil”. O estudante pode visualizar o passo a passo  
disponível no site http://montecastelo.ifma.edu.br/alu-
no/ e acessar o link “Orientações Cartão de Meia-Passa-
gem”

Acesso à carteira estudantil SUAPJ
  O estudante emite a sua Carteira Estudantil SUAP. 
  Para que ermita a sua carteira você deve:
  1. Estar matriculado no ano e período correntes;
  2. Estar com uma foto autorizada no SUAP;
  3. Estar com a identidade cadastrada no SUAP;
  4. Estar com a caracterização socioeconômica preenchi-
da e/ou atualizada no SUAP.
O estudante pode visualizar o passo a passo disponível 
no site http://montecastelo.ifma.edu.br/aluno/ e acessar 
o link “Orientações Cartão Estudantil SUAP”
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    Para o seu primeiro acesso você deve clicar em 
“Esqueceu ou deseja alterar sua senha” na tela de login 
do SUAP. Você deve digitar sua matrícula e o seu CPF e 
clique em “Enviar”. Aguarde um e-mail com orientações, 
para 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 ou deseja alterar sua 
senha?” na tela de login do SUAP.

  A sua entrada no campus é com a leitura do QR-Code 
da carteira estudantil SUAP. 
      HORÁRIOS  DE ENTRADA: 
Matutino - Integrado, Concomitante e Subsequente: 
Entrada - 07h00 / aula 07h15 - tolerância 07h25
Vespertino: Entrada - 12h00 / Integrado: aula 13h10 - 
tolerância 13h20 / Concomitante e Subsequente: aula 
14h - tolerância 14h10
Noturno - Concomitante, Subsequente e PROEJA: 
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 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 na malharia Guzzius.

  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.

05 vezes consecutivas pelo site: https://montecastelo.if-
ma.edu.br/ibiblio/ OU PRESENCIALMENTE.
Multa por atraso na devolução de livros: Se o usuário não 
devolver os livros emprestados na data prevista, pagará 
multa no valor de R$1,00 por livro e dia de atraso, a ser 
paga somente no Banco do Brasil.  Enquanto não quitar o 
débito, não poderá fazer empréstimo, assim como matrí-
cula, trancamento, solicitar  diploma e declaração.
   Horário de funcionamento: de segunda-feira à sexta-fei-
ra, das 07h00 às 21h00. 
Declaração de Nada Consta e Ficha Catalográfica/CDU: 
Solicitar pelo email: biblioteca.montecastelo@ifma.edu.-
br 
Para maiores informações:
    biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br       (98) 983384510

https://montecastelo.ifma.edu.br/biblioteca/  @biblioteca.mc.ifma
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     O estudante participante do Programa Auxílio Alimen-
tação terá direito a uma refeição no dia selecionado, com 
o valor da categoria (Categoria I - R$ 1,40 / Categoria II - 
R$ 2,80). 
    Para ter acesso às refeições com o valor da categoria 
você deve gerar a sua carteira estudantil no SUAP.
  O estudante que optar por uma segunda refeição 
deverá pagar o valor do prato feito do aluno R$ 14,00.
       Horário de funcionamento do almoço:
  Integrado Matutino: 12h30 às 14h   
  Integrado Vespertino: 11h às 13h
  Concomitante:  11h às 14h00
    Horário de funcionamento do jantar:  17h às 19h30

Informações importantes

   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.

Para ter acesso ao acervo da Biblioteca Tebyreçá de 
Oliveira, você deverá apresentar no BALCÃO DE ATENDI-
MENTO o documento de identidade. Sendo que, para 
solicitar o empréstimo de livros será necessário fazer seu 
cadastro, preenchendo o formulário eletrônico que fica 
na PÁGINA DA BIBLIOTECA, no site: https://montecaste-
lo.ifma.edu.br/biblioteca/  ou no instagram @bibliote-
ca.mc.ifma  (Link na Bio).
Os alunos podem levar emprestados até 04 livros técni-
cos ou didáticos por 15 dias e 03 obras literárias por 30 
dias. Podendo fazer a renovação do empréstimo por 05 
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Acesso à carteira de meia-passagemJ
  O Departamento de Assuntos Estudantis – DAE gera e 
envia a listagem com os alunos matriculados para o SET.
Para que seu nome apareça na listagem você deve:
  1. Estar matriculado no ano e período correntes;
  2. Ter preenchido o nome da sua mãe e endereço com-
pleto e correto no SUAP;
  Atenção: Antes de dirigir-se à Central de Estudante,


