
INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA

IMPORTANTE:
Antes de  realizar os procedimentos  a seguir, tenha certeza de que seu endereço de  e-mail  está
atualizado junto ao Registro Acadêmico.

ETAPA 1: Fazendo a sua idIFF
A idIFF é a identidade digital do IFF, com a qual os alunos e os servidores têm acesso à rede de internet do
ambiente  escolar  e  ao  Sistema  Unificado  de  Administração  Pública  (SUAP),  onde  se  inscreverão  para
concorrer a bolsas e participarão da Avaliação Institucional Anual.
Caso você já tenha a sua idIFF, passe para a Etapa 2.

PASSO 1. Acessar o endereço eletrônico: id.iff.edu.br
PASSO 2. Clicar no botão Obter seu idIFF:

PASSO 3. Na tela que se abrirá, informe seu CPF (apenas os números) e clique no botão Solicitar
Senha. Note que o botão Solicitar Senha só estará habilitado após informar seu CPF.

https://id.iff.edu.br/


Caso aconteça alguma coisa dê errado, volte à página principal do id.iff.edu.br e clique no botão
Gerar nova senha.

PASSO  4. Acesse seu endereço de  e-mail (aquele que foi informado no dia da sua matrícula ou
cadastrado depois junto ao Registro Acadêmico).

PASSO 5. Abra o e-mail encaminhado pelo IFF e clique no link de geração de senha.

PASSO 6. Na página que se abrir, informe a senha que você deseja criar para seu idIFF no campo
Digite sua nova senha, mas atenção:

• Utilize no mínimo de 8 caracteres;

• Misture os caracteres: a senha precisa conter no mínimo
◦ algum número;
◦ alguma letra maiúscula;
◦ alguma letra minúscula; e
◦ algum símbolo (@, !, *, #, $, entre outros); e

• Não pode conter parte do seu nome ou do seu sobrenome.

http://id.iff.edu.br/


PASSO  7. Depois repita a mesma senha que você criou no campo anterior no campo  Confirmar
Senha:

PASSO  8. Se você seguiu corretamente as instruções dos passos 6 e 7, a barra de qualidade de
senha informará Suficiente e o botão Salvar Senha ficará habilitado. Clique no botão Salvar Senha.

PASSO 9. Uma vez concluídos esses passos, aguarde um dia para a inclusão de sua conta no banco
de dados do IFF (os dados novos são incluídos sempre à meia-noite).



ETAPA 2: Inscrevendo-se para concorrer a alguma bolsa.

PASSO 1. Acesse o endereço suap.iff.edu.br, informe seu usuário (a sua MATRÍCULA) e a sua senha
(a mesma senha do seu idIFF).

PASSO 2. Depois de logado, clique na caixa com fundo amarelo onde está escrito Candidate-se a
uma bolsa nos projetos de pesquisa ou outra mensagem similar.

http://suap.iff.edu.br/


PASSO 3. Na tela seguinte (Inscrição em Vagas de Bolsista), estarão listados os projetos disponíveis
para  inscrição  dos  alunos.  O(A)  aluno(a)  deve  fazer  sua(s)  escolha(s)  e  clicar  em  Inscrever-se,
conforme mostrado a seguir.

PASSO 4. O sistema, então, abrirá uma caixa em que será necessária a escolha da Vaga de Bolsista
desejada, por meio de uma caixa de seleção, conforme mostrado a seguir.

PASSO 5. O sistema, então, retornará para a tela Inscrição em Vagas de Bolsista (item 3).
Caso  o(a) aluno(a) queira atualizar  seus  contatos  de  e-mail e  telefone  (formas  pelas  quais  o
coordenador  fará  contato  com os  inscritos  em seu projeto),  pode  clicar  em  Clique  aqui  para
atualizar seu e-mail e/ou em Clique aqui para atualizar seu telefone de contato, preenchendo as
caixas mostradas nas telas a seguir.

Os títulos e os nomes de coordenadores de projetos desta imagem são meramente ilustrativos.



Etapa 3: Aceitando a bolsa.
IMPORTANTE: Este passo só estará disponível após o término do prazo de seleção de bolsistas.
PASSO 1. Caso você tenha sido selecionado(a) como bolsista, ao acessar o SUAP (conferir ETAPA 2, 
PASSO 1), você visualizará uma mensagem com fundo amarelo, conforme a seguir.

Fique atento(a) aos canais de informação do IFF. Além disso, você poderá consultar a sua situação junto
ao(s) projeto(s) no(s) qual(ais) se inscreveu. Para tanto basta acessar o SUAP (conferir ETAPA 2, PASSO 1) e,
no menu lateral, clicar em Pesquisa e Extensão, em Projetos, em Bolsas, e em Minhas Inscrições, conforme
tela abaixo.



PASSO 2. Ao clicar no texto com o fundo amarelo, o sistema o encaminhará para outra tela, onde
será possível Aceitar ou Recusar a indicação para a bolsa.

A)  Caso  você recuse a  bolsa,  o  sistema  direcionará  a  bolsa  para  o(a)  próximo(a)  aluno(a)
classificado(a).

B) Caso você aceite a bolsa, o sistema o(a) encaminhará para uma tela como a da figura a seguir,
onde você terá acesso ao Termo de compromisso.
IMPORTANTE: O Termo de Compromisso possui um resumo de todas as suas obrigações como
bolsista.  Você deverá  lê-lo  integralmente e,  por  fim,  caso  ainda  aceite  a  bolsa, registrar  sua
clicando em  Li e aceito o termo de compromisso.  Se após ler o termo de compromisso, você
desistir da bolsa, clique no X para fechar o pop-up e volte para o passo A.

Se você concordou com o Termo de Compromisso, a tela a seguir será mostrada, informando que
a vaga para a bolsa foi aceita e você já poderá fazer logout no sistema.
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