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E-mail de Aplicação
Para alterar a senha de um endereço de e-mail de aplicação utilizar o link
http://servicos.ifsp.edu.br/pwrecover.php.

As instruções serão enviadas para o e-mail institucional do responsável

Configuração de envio email ("Enviar como")
1. Configuração para envio.
Para a configuração de "enviar como grupo" siga as instruções da etapa 1 do link LINK .

2. Confirmação e autorização pelo administrador
O primeiro passo para confirmar/autorizar o envio de e-mail como grupo é acessar a interface de
grupos do Google no LINK.
Em seguida basta selecionar o grupo desejado na lista de grupos.
Agora clique em "Conversas" no menu lateral esquerdo. Devem aparecer todas as mensagens
enviadas para o grupo em questão, dentre elas a mensagem com o pedido de autorização do
usuário. Abra esta mensagem e siga os passos indicados para autorizar o pedido.

3. Revogação de autorização
A revogação da autorização de envio como grupo deve ser feita pelo administrador do grupo
utilizando a mesma mensagem citada acima. Caso não localize a mensagem envie um chamado
para suporte@ifsp.edu.br solicitando a exclusão.

Alteração de senha e-mail
institucional (@ifsp.edu.br)
Alteração da senha da conta IFSP
Quem faz? Todos os servidores

Este tutorial é para todos os servidores que precisem alterar a senha do e-mail institucional.
Lembrando que essa senha será a mesma utilizada no sistema Suap.

Solicitando a alteração
Acesse a página inicial do Suap ( https://suap.ifsp.edu.br/ ) e clique em Esqueceu ou deseja alterar
sua senha? , logo abaixo do botão Acessar

Confirmando Dados
Após clicar no link, informe a matrícula SIAPE e CP, marque a opção Não sou um robô e clique em
Enviar .

Uma nova mensagem será enviada para seu e-mail com o novo link para a definição de senha.

E-mail para Redefinição
Uma mensagem com um link para a confirmação de definição de senha será enviado para
seu e-mail.

Acesse esse link.

Definindo Senha
Digite a senha desejada 2 vezes e acione o botão Enviar .
Importante: siga as regras para criar uma senha forte e mais segura.

Pronto!

Se tudo seu certo, uma mensagem será exibida indicando o sucesso da operação.
Agora é só acessar os sistemas com suas credenciais IFSP.

Obs.: a alteração da senha pode demorar até 30 minutos para ter efeito no
sistema de e-mail

