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Apresentação
O presente tutorial visa explicar como funciona o acesso ao portal do aluno,
disponível no endereço https://aluno.ufes.br/.

Informações Gerais
O Portal do Aluno pode ser acessado pelos alunos de cursos de graduação da
Universidade Federal do Espírito Santo, mediante inserção de identificação e senha,
conforme Figura 1 abaixo:

Figura 1 – Acesso ao Portal do Aluno
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OBS:
1 – Os alunos que ingressaram mais de uma vez na universidade poderão
escolher a matrícula que desejam visualizar ao entrar no portal (Figura 2):

Figura 2 – Selecionando uma matrícula para ingressar no portal.

Assim como podem também alternar entre as matrículas, depois de terem
ingressado no portal usando uma delas (Figura 3):

Figura 3 – Selecionando uma nova matrícula no portal
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Obtenção da Senha
Os alunos, após serem cadastrados pela Prograd, devem acessar a página
(https://senha.ufes.br/site/recuperaCredenciais) para criarem a sua senha única para
acesso ao Portal do Aluno, onde deverá inserir seu CPF e o email cadastrado para
receber as instruções para o cadastro da nova senha, conforme a Figura 4. Caso o aluno
não tenha email cadastrado, será preciso se dirigir a um dos guichês da Prograd para
fazer esse cadastro.

Figura 4 – Inserindo CPF para receber senha via e-mail

Após acessar o Portal do Aluno, o aluno poderá mudar a sua senha ao clicar no
link “Alterar senha”, conforme a Figura 5.
Será aberta então uma nova página (https://senha.ufes.br/site/alteraSenha) que
permite a alteração da senha, conforme a Figura 6.
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Figura 5 – Página com o link para alteração da senha do aluno

Figura 6 – Página para alteração da senha do Portal do Aluno

Em caso de perda da senha, o aluno poderá gerar uma nova via Portal. Para isso,
deve acessar essa funcionalidade na página de acesso inicial. O acesso a essa
funcionalidade está indicado na Figura 7:
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Figura 7 – Gerando senha no Portal do Aluno

Acessando o link anteriormente indicado, o aluno será redirecionado para
https://senha.ufes.br/site/recuperaCredenciais onde deverá seguir o mesmo processo já
explicado no início desta seção, para criar uma nova senha.

Dicas:
Lembre-se que as mensagens enviadas pelo portal são automáticas; caso sejam
respondidas, o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) poderá não recebê-las. Assim,
em caso de dúvida, ligar para o SAU do NTI (4009-2325) ou ir diretamente para a
Prograd.
Lembre-se também de verificar sua caixa de spam; muitos serviços de e-mail
encaminham mensagens automáticas para essa caixa. Atenção usuários do UOL: o
serviço de email desse provedor não aceita mensagens automáticas; nesse caso,
sugerimos usar conta de email de outro servidor no cadastro do portal do aluno.
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