
PROCESSO DE TROCA DE SENHA 

 

[1] INÍCIO DO PROCESSO: Clique no link “Esqueceu sua senha?” disponível na tela de login do 

sistema SUAP. 

 

 

 

 

[2] INFORME NÚMERO SIAPE: Você será redirecionado para a tela abaixo, onde deve informar 

o número SIAPE e preencher com o código de autenticação gerado aleatoriamente. Ao clicar 

em “Enviar requisição”, aguarde até o sistema finalizar o processamento. 

 

 

 

 



[3] DISPARO DE E-MAIL: Nesse momento, o sistema efetuou um disparo de e-mail para sua 

conta cadastrada na base de dados do SUAP (e-mail do destinatário é informado na tela, 

conforme imagem abaixo). Acesse sua conta de e-mail e verifique o link que foi enviado. Ele 

será necessário para a troca da senha. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique sua caixa de 

spam. 

IMPORTANTE: O link enviado é valido somente até o final do dia. O processo deve ser 

reiniciado, caso ultrapasse esse período. 

 

 

 

[4] LINK PARA TROCA: O e-mail enviado possui o conteúdo semelhante ao da imagem abaixo: 

 

 

 



[5] TROCA DE SENHA! Ao clicar no link enviado por e-mail, você será redirecionado para a tela 

abaixo. Agora é só preencher os dados requisitados e sua senha será alterada! 

 

 

 

[6] Qual e-mail será utilizado para receber o link de troca de senha? 

O envio do e-mail será da seguinte forma: 

- Caso o campo Email Secundário conter “@<campus>.ifrs.edu.br”, o disparo será feito para 

essa conta. Caso contrário, será enviado para a conta definida no campo Email SIAPE. 

Os e-mails citados podem ser visualizados no SUAP no cadastro do servidor, conforme mostra 

imagem abaixo:  

 

 



[7] É possível a troca dos e-mails cadastrados no SUAP? 

O campo Email SIAPE só pode ser modificado via alteração no sistema SIAPE. A alteração 

realizada só irá aparecer no SUAP, quando for realizada a próxima importação do sistema 

SIAPE. 

Já o campo Email Secundário, pode ser alterado diretamente via SUAP. 


