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Para ter acesso aos benefícios do Office365 realize os passos abaixo para ativar sua conta: 

1. Acesse o link https://www.office.com/ para ter acesso ao portal do Office365; 

2. Clique em Entrar, no canto superior direito; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informe o seu usuário de acesso seguindo o padrão CPF@aluno.ifro.edu.br, como no 

exemplo abaixo: 99999999999@aluno.ifro.edu.br (CPF somente com número), após isso 

clique em Avançar: 
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4. Informe sua senha de acesso do IFRO, a mesma usada no AVA ou na rede eduroam: 

 

 

5. Após isso você terá acesso a todos os recursos do Office365 
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Observações importantes 

 

 Os alunos do IFRO possuem acesso totalmente gratuito aos recursos disponibilizados no portal 

do Office365. Entretanto, caso o aluno perca o vínculo com a instituição, o acesso será 

bloqueado; 

 O login de acesso ao Office365 (CPF@aluno.ifro.edu.br) também serve como endereço de e-

mail, pelo qual você pode enviar e receber mensagens eletrônicas. Para administrar seu e-mail 

utilize o aplicativo Outlook; 

 O Office365 oferece acesso aos softwares Word, Excel, PowerPoint, entre outros, não sendo 

disponibilizadas versões para instalar em seu computador, somente a versão online; 

 O OneDrive fornece aos alunos do IFRO o armazenamento de 1TB totalmente gratuito; 

 Não é possível alterar a senha de acesso através do portal do Office365. Caso queira trocar a 

senha ou tenha esquecido a mesma, você deverá dirigir-se à CGTI munido de documento oficial 

com foto, conforme cronograma pré-estabelecidos fixados na frente da sala para realizar o 

procedimento de alteração de senha; 

 A senha do Office365 é a mesma usada no AVA, rede eduroam, computadores do IFRO e Portal 

do Aluno; 

 Se por algum motivo você não conseguir acessar o Office365 com seu usuário e senha, dirija-se 

à CGTI para a verificação do problema, de preferência com uma foto ou print que exiba o erro 

apresentando no site para facilitar o suporte; 

 Principais problemas que podem impedir o acesso ao Office365: 

 E-mail pessoal não foi informado na matrícula do aluno; 

 Login ou senha digitados incorretamente. 


