
Manual de Acesso ao

Google Classroom

Pelo GSuite

IFFluminense – Campus Campos Centro



Passos

 1º Passo: Criar a senha do idIFF;

 2º Passo: Criar e-mail GSuite no SUAP;

 3º Passo: Acessar o Google Classroom.
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1º Passo

Criar senha do idIFF
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1º Passo

 Acessar o endereço: https://id.iff.edu.br

 O idIFF é um local (site) para a criação da senha de

acesso ao SUAP e GSuite.
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Criar senha pela primeira vez

Reativar senha



1º Passo

 Opções:

 Obter seu idIFF: deve ser utilizada na criação da

primeira senha de acesso.

 Gerar nova senha: deve ser utilizada quando for

necessário alterar a senha já criada.
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1º Passo

 Informar o CPF e clicar no botão abaixo (Solicitar

Senha ou Solicitar Alteração).

 Será enviado um e-mail, para o e-mail cadastrado

no sistema Acadêmico, com instruções e um link

para criar/alterar a senha do idIFF.
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1º Passo

 Deve ser acessado o e-mail cadastrado no

Acadêmico;

 Deve ser localizado o e-mail com o identificador

[idIFF];

 Nesse e-mail, existirão links para a página de

criação/alteração de senha.
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1º Passo

 A senha precisa conter pelo menos:

 8 caracteres no total;

 1 letra maiúscula;

 1 letra minúscula;

 1 número;

 1 carácter de pontuação (. ; !).

 A senha NÃO pode conter:

 Nome ou sobrenome do aluno que está criando a senha.
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1º Passo

 Ao digitar a senha, deve aparecer na barra abaixo

escrito “Suficiente” para que a senha informada

seja aceita;

 Em seguida, deve-se confirmar a senha e clicar no

botão “Salvar Senha”.
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Possíveis problemas

 O idIFF informa problema com o e-mail cadastrado

ou o e-mail com as instruções e link para criação ou

reativação da senha nunca chega;

 O idIFF envia o e-mail para o e-mail cadastrado no

sistema Acadêmico do aluno. Logo, deve ser

verificado se este e-mail está correto no Acadêmico.
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Possíveis problemas

 Caso haja algum problema com o e-mail

cadastrado no Acadêmico, deve ser solicitada a

correção ao setor de Registro Acadêmico;

 A correção pode ser solicitada pelo próprio aluno

no sistema Acadêmico ou enviando um e-mail para

mpaazevedo@iff.edu.br.
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Solicitação pelo Acadêmico

 Acessar: https://academico.iff.edu.br

 Clicar na opção “Aluno”;

 Informar matrícula (campo Login) e senha própria
do Acadêmico. Em seguida, clicar no botão “OK”;

 Selecionar a opção: Pedido de Alteração de
Dados Cadastrais.
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Solicitação pelo Acadêmico

 Informar o e-mail correto no campo “E-mail”;

 Inserir uma justificativa no final da página e clicar

no botão “Enviar”;

 É necessário aguardar que o setor de Registro

Acadêmico confirme a alteração.
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2º Passo

Criar e-mail GSuite no SUAP
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2º Passo

 Acessar o SUAP: https://suap.iff.edu.br

 Informar a matrícula e a senha criada no idIFF

(Criada no Passo 1);

 Clicar no botão “Acessar”.
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2º Passo

 Na página inicial do SUAP, clicar no aviso: “Para ter

acesso aos recursos GSuite, defina seu login

aqui”.
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2º Passo
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2º Passo

 Na tela seguinte, deve ser escolhido o e-mail

GSuite (terão várias opções baseadas no nome e

sobrenomes);

 Após selecionar o e-mail desejado, clicar no botão

“Enviar”.
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2º Passo
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2º Passo
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Possíveis problemas

 SUAP exibe mensagem de erro ao selecionar o e-

mail GSuite e clicar em “Enviar”;

 Neste caso, é necessário enviar um e-mail para

suporte.ti.centro@iff.edu.br, informando nome

completo do aluno, CPF, matrícula e a tela com o

erro.
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3º Passo

Acessar o Google Classroom

(Sala de Aula)
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3º Passo

 Abrir um navegador web (preferencialmente o

Google Chrome) e acessar o site do Google:

www.google.com

 Clicar em “Fazer login” na lateral superior direita do

site.

35



36



3º Passo

 Caso já tenha alguma conta conectada no

navegador, clicar sobre ela e selecionar a opção

“Adicionar outra conta”.
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3º Passo

 Informar o e-mail Gsuite criado no SUAP (Passo 2)

e clicar em “Próxima”.
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3º Passo

 Será feito um redirecionamento para uma página

do IFF;

 Informar o CPF (somente números) e a senha do

idIFF (criada no Passo 1);

 Em seguida, clicar no botão “Entrar”.
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3º Passo

 Caso os dados informados estejam corretos, será

conectada a conta GSuite no navegador;

 Clicar em Google Apps e selecionar a ferramenta

Classroom (Google Sala de Aula) para ter acesso

às turmas em que o aluno está cadastrado.
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3º Passo

 Clicar sobre a turma que deseja acessar;

 Obs.: Ao ser adicionado em uma turma no

Classroom, o aluno receberá um e-mail com o

convite para acessá-la.
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Outras Informações

 idIFF:

 http://portal1.iff.edu.br/tic/guias-e-

tutoriais/identificacao-unificada-idiff

 GSuite:

http://portal1.iff.edu.br/tic/guias-e-tutoriais/conta-g-

suite
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