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1

Objetivo
Orientar os alunos e professores do SENAI-SP a navegar na internet nos
ambientes educacionais (laboratórios, bibliotecas e demais) utilizando
autenticação.

2

Campo de aplicação
Todos os alunos e professores que irão acessar à internet de qualquer
ambiente educacional das Unidades do SENAI.

3

Criação das credenciais de acesso (login e senha)
Observação: Caso o aluno já esteja cadastrado no Portal Educacional, ir para

o item 4 deste procedimento.
3.1

Entrar no Portal Educacional através do endereço:
https://pess.portal.senaisp.edu.br
3.2

Na tela abaixo clique no link O que
fazer?
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3.3

Na tela seguinte clique no botão REGISTRAR SENHA.

3.4

Insira o seu CPF

3.5

Em seguida, deverão ser respondidas três perguntas aleatórias para
confirmar a identidade do usuário, no exemplo abaixo é solicitado o ultimo
nome do sobrenome. Respondida a questão clique no botão Próximo.
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3.6

Após a validação das informações, será exibido o “Termo e Condições de
Uso”. Após ler o Termo e, se estiver de acordo com as premissas, clicar na
caixa de seleção “Estou de acordo com os termos e condições de uso”.
Caso não esteja de acordo, clicar no botão “Não Concordo”.
Ao selecionar uma das opções, será exibido o botão Próximo, que o usuário
deverá pressionar a fim de seguir para a tela seguinte:.

3.7

Após isso, será exibida a tela “Registrar Senha”. Nessa tela, o usuário
deverá digitar uma senha no campo “Nova Senha”. A senha deve ter no
mínimo oito dígitos e incluir na sua composição letras maiúsculas e
minúsculas. Em seguida, digitar a mesma senha no campo “Confirmar
Senha” e clicar no botão “Registrar Senha”.
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3.8

O sistema apresentará a mensagem “Senha registrada com sucesso”. O
usuário deverá clicar no botão “Finalizar” para concluir o registro.

3.9

Ao clicar no botão “Finalizar”, o usuário será direcionado para a página de
acesso ao Portal Educacional, conforme imagem abaixo.

Importante: O primeiro acesso à internet após o cadastramento no Portal
Educacional, deve ocorrer somente quinze minutos após a criação do Login
e senha.
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4
4.1

Acesso a Internet nos ambientes educacionais
Autenticação
Ao acessar à internet aparecerá a tela de autenticação abaixo:
Alunos: No campo “Usuário” entrar com o CPF e a senha. Caso
você já seja usuário do Portal Educacional, utilizar as mesmas
credenciais de acesso.
Professores: No campo “Usuário” entrar com as credenciais de
acesso à rede corporativa SN+NIF e a senha.

4.2

Término da navegação (Logout)
Ao término da navegação é necessário desconectar as credênciais de
acesso a internet. Conforme segue o exemplo abaixo clicar no usuário
autenticado (SN+NIF ou CFP do aluno), clicar na opção Sign Out:
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5

Controle de alterações

VER.
01

DATA
20/06/16

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira emissão.

02
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