
 PERGUNTAS FREQUENTES 

 
  

1. O que é o IFG-ID? 

Para utilizar os sistemas e serviços de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Goiás, a 

verificação de identidade da pessoa interessada deve ser comprovada. Essa verificação é feita 

por meio de um identificador único, composto por um número e uma senha. 

O número/login é atribuído à pessoa conforme a maneira pela qual ela se relaciona com a 

Instituição. Assim: 

 Servidores: matrícula SIAPE e a senha cadastrada no SUAP; 

 Alunos: matrícula acadêmica e a senha cadastrada no SUAP; 

 Prestadores de serviço: CPF e senha cadastrada pelo servidor de T.I 

 

2. COMO FAÇO PARA OBTER A MINHA SENHA PARA ACESSAR A INTERNET? 

É necessário realizar os procedimentos abaixo para ativação da conta e definição de nova senha. 

1. Acesse o SUAP: http://suap.ifg.edu.br 

1.1. Clique na opção: “Troca de Senha”; 

1.1.1. Informe o usuário (Aluno: matrícula) 

1.1.2.  CPF, 

1.1.3.  Insira o código de segurança da imagem; 

 

Ao término do processo, um link para definição de nova senha será enviado para o seu e-mail 

cadastrado. 

Aluno Caso não tenha email cadastrado ou o mesmo esteja incorreto, deverá solicitar a 

mudança do mesmo na Coordenação de Registro Acadêmica e Escolar (CORAE); 

A senha deve ter no mínimo 8 dígitos com pelo menos três das seguintes características: 

1 maiúscula, 1 minúscula, 1 numérica, 1 caractere especial; 

Em caso de dificuldades entre em contato conosco. ti.formosa@ifg.edu.br 

 

http://suap.ifg.edu.br/
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3. Como obtenho acesso à rede IFG-Aluno? 

Voltada para os alunos do IFG.  

Para a rede IFG-ALUNOS, o usuário deverá, após se conectar na rede, abrir o navegador e 

informar seu IFG-ID. 

 

4. Como obtenho acesso a rede IFG-Visitantes? 

Voltada para visitantes esporádicos e eventos. 

 

Para rede IFG-Visitantes, o usuário deverá solicitar uma senha temporária junto a 

Coordenação de TI dos Câmpus ou no atendimento da Biblioteca.  

 

Ao se conectar na rede, o usuário deverá abrir o navegador e, na página que abrirá 

automaticamente, inserir a senha temporária. 

 

5. Como obtenho acesso a rede EDUROAM? 

EDUROAM Voltada para servidores e alunos do IFG e de qualquer outra instituição de 

ensino e pesquisa que faça parte da federação eduroam. 

 

A rede EDUROAM o usuário faz uso de sua conta institucional (incluindo o @ifg.edu.br ou 

domínio de sua instituição no nome de usuário). Instruções e mais informações sobre a rede 

EDUROAM neste página. 

 

Abaixo, link do instalador da rede EDUROAM no Sistema Operacional Windows 7: 

Download 

 

http://ifg.edu.br/dti/ifg-id
http://ifg.edu.br/dti/eduroam-wifi
http://ifg.edu.br/dti/downloads/install/ifg_instalar_redes_sem_fio.exe

