Ativação das contas nas plataformas de serviço em nuvem (G Suite e Office 365).
Alguns pontos merecem atenção antes:
1) Será necessário alterar a senha do Ifes;
2) Orientamos aos servidores que utilizam o QAcademico (web ou desktop) a alterar sua senha
também nesse ambiente
3) Além do QAcadêmico, os dispositivos configurados com a senha do Ifes (cliente de e-mail,
principalmente) devem ter a senha atualizada para pleno funcionamento.
Os passos a serem seguidos são:
1) Acessar o endereço https://sistemas.ifes.edu.br/nuvem
2) Realizar a autenticação no sistema (siape e senha) e ler o termo de consentimento;
3) Estando de acordo com o termo de consentimento, clicar em aceitar;
Realizado os passos, clique em sair.
O acesso à plataforma GSuite e Office 365 estará liberado por meio de login e senha, onde o
login é o endereço de e-mail <seu e-mail>@ifes.edu.br e a senha (a mesma utilizada na rede).
Para confirmar o acesso à plataforma GSuite será necessária a troca da senha atual no Webmail
Institucional.
*Aguarde 10 minutos após o aceite do termo de consentimento.
Os passos são:
1. Acessar https://webmail.ifes.edu.br
2. Autenticar no sistema com siape e senha;
3. Escolher no menu Opções (no alto à direita) a opção "Alterar sua senha"
4. Realizar a troca da senha (A senha deve conter no mínimo 6 caracteres e ter a combinação de
ao menos 3 das 4 opções possíveis, entre "Números", "Letras Maiúsculas", "Letras Minúsculas"
e "Caracteres especiais #@!".
5. Após a troca da senha, realizar o acesso em https://accounts.google.com com o endereço de
e-mail <seu email>@ifes.edu.br e a senha (a nova senha).
Para acesso ao ambiente do Office 365 o endereço é https://login.microsoftonline.com.
Concluída a validação de acesso, as contas estarão disponíveis para acesso. Os aplicativos
estarão disponíveis para uso a medida que sua normatização avance.
Lembre-se de não inserir, trafegar ou transmitir informações sigilosas ou não-classificadas nesse
ambiente de nuvem.

