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Acesso aos recursos de tecnologia da informação

O acesso aos diversos recursos de tecnologia da informação, tais como: intranet, e-mail institucional (@unifesp.br), 
rede wi-fi (UNIFESP_WIFI), Moodle, computadores do Campus e sistema reserva de salas é realizado através da 
utilização de usuário e senha da intranet. Através de intranet também é possível visualizar informações acadêmicas, 
como, por exemplo, sua nota.
 

1. Cadastro na intranet e ativação de e-mail institucional
Para se cadastrar na intranet é necessário ter em mãos o número do crachá UNIFESP, que é disponibilizado pela 
Secretaria Acadêmica de Graduação. Caso já possua o número do crachá, basta:

a) Acesse https://intranet.unifesp.br/ e clique no item Cadastre-se, localizado no canto superior esquerdo, logo 
abaixo de Login e Senha;

b) Leia atentamente o Termo de Uso e clique em Concordo;

c) Preencha seus dados e clique em Avançar.

Qualquer dado incorreto poderá resultar em uma mensagem de usuário não cadastrado;

ATENÇÃO: O crachá-Unifesp possui (Prefixo + Dígitos). Assim, deve-se inserir o prefixo antes dos cinco dígitos 
que compõem seu número de crachá.

d) Cadastre uma senha, preferencialmente alfanumérica, ou seja, que contenha letras e números e cadastre um 
lembrete, que poderá ser utilizado caso você esqueça a senha.
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e) Selecione um login desejado, que será seu login de Intranet e também a primeira parte de seu e-mail, ou seja, seu e-
mail ficará: login  @u  nifesp.br;

f) Após realizar os procedimentos acima já será possível acessar a internet e ativar seu e-mail institucional, digitando 
seu usuário e senha, conforme 

1.1 Agora ative seu e-mail institucional. Para isso:

a) Será necessário que você entre em contato com a Central de Serviços em TI (CSTI), responsável pela administração 
dos recursos de intranet e e-mail institucional. O contato pode ser realizado através de um dos canais abaixo:

Central de Serviços em TI (Campus SP)
Telefone: 5089-9222;
Chat online: Acesse o site https://intranet.unifesp.br→ Informática → Atendimento Online;
Formulário de contato: Acesse o site https://intranet.unifesp.br → Informática →Mande uma mensagem para a 
Central de Serviços em TI.

Observação: Para realizar o contato via Formulário/Chat é necessário desabilitar o bloqueador de pop-up de seu 
navegador.

1.2. Acessando seu e-mail institucional (@unifesp.br)

A partir do momento que seu e-mail for ativado junto à CSTI, faça:

a) Acesse: http://email.unifesp.br com seu login e senha de intranet.

Observação: Caso seja apresentada alguma mensagem de erro, será necessário entrar em contato com a CSTI para 
reportá-lo.

2. WI-FI

Seguem informações sobre as redes wi-fi disponíveis:

• UNIFESP_WIFI: Conexão para atender pessoas que possuem vínculo com a instituição (discentes, docentes e 
técnicos administrativos) utilizando qualquer tipo de dispositivo móvel com conexão Wi-Fi. O acesso à esta 
rede é realizado através da utilização de usuário e senha da intranet.

• UNIFESP_CONVIDADOS: Esta rede pode ser utilizada por convidados na instituição. A conexão é estabelecida

livremente e a autenticação (usuário/senha) é requerida apenas no início da navegação. Para receber usuário e 
senha temporário é necessário entrar em contato com a Central de Serviços, tel: 5089-9222. O acesso é restrito 
somente a navegação WEB, com limitação de velocidade. 

3. Acesso aos computadores do Campus

O acesso à utilização dos computadores do Campus, destinados ao ensino, à pesquisa e à extensão localizados na 
biblioteca, sala de estudos, salas de aula e laboratórios de informática é realizado através da utilização de login 
(usuário/senha) da intranet.

Login de Acesso

Usuário: O mesmo utilizado para acessar a INTRANET;

Senha: A mesma utilizada para acessar a INTRANET.

Reset de senha

Caso tenha esquecido sua senha, será necessário entrar em contato com a Central de Serviços em TI (CSTI - Campus 
SP) através de um dos canais de comunicação abaixo:
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Central de Serviços em TI (Campus SP)
Telefone: 5089-9222;
Chat online: Através da intranet → Informática → Atendimento Online;
Formulário de contato: Através da intranet → Informática →Mande uma mensagem para a Central de Serviços em 
TI.

Observação: Para realizar o contato via Formulário/Chat é necessário desabilitar o bloqueador de pop-up de seu 
navegador.

4. Reserva de salas

A reserva de salas de aula, salas de reuniões e sala de videoconferência deverá ser realizada exclusivamente através do 
sistema de agendamento. Para a realização de reserva, basta acessar o sistema de agendamento, disponível em  
http://agenda.unifesp.br, e seguir os procedimentos apresentados no vídeo.

Observação: O acesso ao sistema de agendamento está diretamente vinculado à ativação do e-mail institucional 
(@unifesp.br). Você não conseguirá acessar o sistema caso ainda não tenha ativado seu e-mail. 

Para que seu e-mail institucional seja ativado, é necessário entrar em contato com a Central de Serviços em TI (CSTI - 
Campus SP) através de um dos canais de comunicação abaixo:

Central de Serviços em TI (Campus SP)
Telefone: 5089-9222;
Chat online: Acesse o site https://intranet.unifesp.br→ Informática → Atendimento Online;
Formulário de contato: Acesse o site https://intranet.unifesp.br→ Informática →Manda uma mensagem para a Central
de Serviços em TI.

Observação: Para realizar o contato via Formulário/Chat é necessário desabilitar o bloqueador de pop-up de seu 
navegador.

5. Moodle – Graduação

O acesso ao Ambiente de Educação a Distância, destinado aos alunos dos cursos de graduação, pode ser realizado 
através do endereço:  http  s  ://  grad.sead.  unifesp.br. Para logar é necessário utilizar seu usuário e senha da intranet.

Observação: O acesso ao ambiente EAD está diretamente vinculado à ativação do e-mail institucional (@unifesp.br). 
Você não conseguirá acessar o Moodle caso ainda não tenha ativado seu e-mail. 

Para que seu e-mail institucional seja ativado é necessário entrar em contato com a Central de Serviços em TI (CSTI - 
Campus SP), através de um dos canais de comunicação abaixo:

Central de Serviços em TI (Campus SP)
Telefone: 5089-9222;
Chat online: Acesse o site https://intranet.unifesp.br→ Informática → Atendimento Online;
Formulário de contato: Acesse o site https://intranet.unifesp.br→ Informática →Manda uma mensagem para a Central
de Serviços em TI.

Observação: Para realizar o contato via Formulário/Chat é necessário desabilitar o bloqueador de pop-up de seu 
navegador.
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