
Como Ter Acesso ao Microsoft 365 Education

Quem tem acesso ao Microsoft 365
Todos os estudantes matriculados, docentes e técnicos administrativos podem
acessar as ferramentas do Microsoft 365 Education.

Quais ferramentas podem ser acessadas

Estudantes, Docentes e Técnicos Administrativos:

Podem acessar todas as ferramentas do Microsoft 365, exceto o Outlook, pois
continuarão utilizando as plataformas Gmail e ufbam@il, atualmente fornecidas pela
UFBA.

Abaixo tabela resumo de acesso a ferramenta de E-mail:

Vínculo ativo com a Universidade Ferramenta de E-mail

Estudante Gmail

Docente ufbam@il

Técnico Administrativo ufbam@il
Tabela 1.  Resumo de acesso a ferramenta de E-mail

Como acessar o Microsoft 365
O portal do Microsoft Office 365 requer a utilização da credencial de acesso da
UFBA, formada pelo usuário e senha do domínio UFBA. Caso a credencial de
acesso seja desconhecida, consulte o tópico “Como Saber Sua Credencial de
Acesso” no link
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/uso_do_ambi
ente_virtual_de_aprendizagem_ufba_integrado_a_plataformas_de_ensinov3.pdf.

https://docs.google.com/document/d/1O1BihQxZ2mPyQm3WGuyRfqW7NalB1d0N72s3QnAtBZc/edit#heading=h.1g4s3h5ur69q
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/uso_do_ambiente_virtual_de_aprendizagem_ufba_integrado_a_plataformas_de_ensinov3.pdf
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/uso_do_ambiente_virtual_de_aprendizagem_ufba_integrado_a_plataformas_de_ensinov3.pdf


Acesse o portal Microsoft 365 UFBA (http://msuite.ufba.br), utilizando a mesma
forma de autenticação da UFBA via a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)1

(https://cafe.ufba.br/conta), com seu login e senha para acessar as ferramentas do
Microsoft 365.

Ao acessar o link http://msuite.ufba.br uma tela semelhante a imagem abaixo será
exibida. Clique em “Entrar” em seguida, na janela que surgirá insira sua credencial
de acesso da UFBA.

Você será redirecionado para a página de autenticação da CAFe. Insira novamento
suas credenciais de acesso UFBA e clique em “Acessar”.

Feita a autenticação, será realizado o redirecionamento para a página de
aplicativos, onde as ferramentas se encontram disponíveis para o uso. Para utilizar
basta clicar no ícone da ferramenta desejada.

1 Maiores informações sobre a CAFe disponíveis em https://cafe.ufba.br.
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Atenção: apesar do Outlook estar na lista de aplicativos, para as contas
institucionais, esta ferramenta não está habilitada para uso. Ao tentar utilizá-la, você
deve se deparar com o seguinte aviso.


