
Acesso ao e-mail UFBA a ao ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA) Google Sala 

de Aula 



Olá, estudantes do Pós-Cultura,

Sejam bem-vind@s!

Este material tem como objetivo auxiliar o acesso ao e-mail corporativo UFBA e ao ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) Google Sala de Aula (ou Google Classroom).

Contatos para esclarecimentos estão ao longo do material e ao final.

Desejamos a tod@s boas-vindas e ótimo semestre.

Salvador, fevereiro de 2021

Pós-Cultura Digital

Comissão de Monitoria

Comissão de Comunicação



A partir da efetivação da 
matrícula é criado login para 
@ estudante. Caso não 
saiba seu login, acesse 
https://sius.ufba.br/ e 
verifique a informação.

Basta clicar em “Criação de 
conta de aluno”.

Informar CPF + clicar em 
“buscar”

O login aparecerá na parte 
inferior da tela.

https://sius.ufba.br/


Caso não recorde ou não 
saiba sua senha, solicite 
redefinição no senha, no 
mesmo site.

Basta selecionar a opção 
“Senha dos Sistemas Web”.

Solicitar “Envio via e-mail”.

Acessar seu e-mail pessoal 
(cadastrado no ato da 
matrícula) e seguir as 
orientações recebidas por e-
mails para redefinição de 
senha.



Com login e senha 
disponíveis, acesse: 
http://gsuite.ufba.br/

Lembre que a extensão/ 
domínio do e-mail será 
@ufba.br

Ao digitar seu login UFBA 
(seuloginsius@ufba.br) 
você será redirecionad@ 
para a página CAFe

http://gsuite.ufba.br/


Na página CAFe, basta fazer 
login com o e-mail + senha 
SIUS. 

Caso haja algum conflito de 
informações, será 
necessário entrar em 
contato com a STI pelo 
telefone: (71) 71 3283-
6100, das 7h às 22h.



Caso seu cadastro esteja correto 
você conseguirá efetuar login e 
ter acesso aos serviços GSuíte.

O painel inicial exibirá vários 
aplicativos disponíveis.



O ambiente virtual de 
aprendizagem Google Sala de 
Aula (ou Classroom) estará 
disponível para 
acompanhamento dos 
encontros síncronos e acesso 
aos materiais de apoio.

Clicando no ícone, você terá 
acesso a todo material 
disponível na sala virtual.



Aparecerão todas as 
turmas com a quais você 
tem vínculo. 

E as principais 
funcionalidades do app 
estão brevemente 
indicadas a seguir:



Opcional

1. Menu – menu geral para 
informações sobre o app
Google Sala de Aula 
(Classroom)

2. Mural – onde ficam os 
informes, avisos e postagens 
mais recentes da turma.

3. Atividades – onde ficam 
registradas as atividades 
solicitadas ou agendadas à 
turma. Neste espaço 
também é possível adicionar 
comentários.

1
5432

6

7



3. Atividades – Ainda na aba 
“Atividades” há alguns 
aplicativos integrados, para 
facilitar o acesso, como:

Meet (aplicativo para 
videoconferências);

Agenda (aplicativo para 
planejamento da agenda de 
demandas e compromissos) e;

Pasta da turma no Google
Drive da turma (espaço em 
que serão disponibilizados 
textos e demais material de 
apoio para os encontros 
síncronos e assíncronos).
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Opcional

4. Pessoas – listagem das 
pessoas matriculadas na 
turma exibida.

5. Notas – sincroniza as notas/ 
avaliações e feedbacks. Uso 
opcional. 

6. Código da turma – link de 
acesso permanente para a 
turma.  Cada turma/ sala tem 
um código específico.

7. Código do Meet (opcional) 
– pode ser adicionado um link 
fixo do Meet no descritivo 
geral da turma. Cada turma/ 
sala tem seu código 
específico.
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Ao acessar a pasta da turma 
no Google Drive (disponível na 
aba Atividades), a pessoa 
matriculada terá acesso ao 
material de apoio. 

Cada docente tem autonomia 
para definir como organizará/ 
disponibilizará seu material de 
apoio.

Assim sendo, é possível que 
tenhamos variações (materiais 
organizados por aula, por eixo 
temático, por mídia etc.)



Em caso de dúvidas, entre em contato com:

Comissão de Comunicação comunicacao.poscultura@gmail.com

Secretaria do Pós-Cultura poscultura.ufba@gmail.com

STI 71 3283- 6100, das 7h às 22h.

Bom semestre!

mailto:comunicacao.poscultura@gmail.com
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