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O sistema Intranet – UNIFESP 

 

 

O que é a Intranet? 

Intranet é uma forma de disponibilizar informações dentro de uma rede institucional utilizando as 

tecnologias da Internet. 

 

Qual a diferença entre a página principal da instituição e a página da Intranet? 

A página principal da instituição contém informações de interesse público, podendo ser acessada 

por qualquer pessoa com acesso à Internet - apresenta a forma como queremos ser vistos pela 

comunidade externa. Já a página da Intranet é utilizada como meio de comunicação interna, 

contendo informações dirigidas especialmente aos funcionários, servidores, alunos e pessoas 

autorizadas por meio de identificação e senha de acesso próprias. 

 

Quem tem direito de acessar a intranet? 

Todos os servidores, funcionários, estudantes e autorizados que constam na base de dados 

institucional serão aceitos para registro na intranet.  

 

Enviei os dados para me cadastrar e foram apresentadas várias alternativas de nomes. Por 

que não posso selecionar um apelido, ou outra forma de identificação? 

O sistema da intranet tem um mecanismo para fazer diversas combinações com seu nome, 

sobrenomes e iniciais para formar uma identificação única, com caráter corporativo, e que pode 

vir a ser o seu e-mail na instituição. 

 
Como posso alterar a minha senha? 
Qualquer usuário tem a opção de trocar sua senha após o ingresso na intranet. Para isso, basta 
acionar a opção Alterar Senha ("Painel de Controle/Alterar Senha"). 
 
Eu esqueci meu nome de usuário e/ou minha senha. Como faço para recuperá-los?  
A equipe da intranet não tem como recuperar as senhas dos usuários. Para maior agilidade, a 
Intranet dispõe de um módulo que envia, por e-mail, seu nome de usuário e o lembrete relativo a 
senha digitados no cadastramento inicial. Para utilizar esse serviço, acesse: "Sobre a 
Intranet/Recuperação de Login e Lembrete". 

Fonte: https://intranet.unifesp.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.unifesp.br/
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Tutorial para cadastramento na Intranet - UNIFESP 

 

1º - No portal do Campus SJC (http://www.unifesp.br/campus/sjc), clique sobre o link de acesso à 

INTRANET, visível no canto superior direito: 

 

 

 
 

 Ou então acesse diretamente: https://intranet.unifesp.br/ 

 

2º - Na tela da INTRANET, clique em “Cadastre-se”. Se necessário, confirme os alertas de 

segurança. 

 

 
 

 

http://www.unifesp.br/campus/sjc
https://intranet.unifesp.br/
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3º - Na tela seguinte, será apresentado um termo com as normas de condutas para os usuários 

da intranet, informações sobre segurança e privacidade e as consequências do não cumprimento 

dessas normas. Leia esse termo com atenção e, para continuar o cadastramento, clique no botão 

CONCORDO. 

 

 
 

4º - Em seguida, complete todos os dados no formato apresentado à direita e clique em ENVIAR. 

 

Atenção: Preencha seus dados com muita atenção. Qualquer dado incorreto resultará em uma 

mensagem de usuário não cadastrado. Não deixe vazio o campo “Seu e-mail na instituição”. 

Informe neste campo o seu e-mail pessoal mais utilizado. No campo “Seu e-mail externo à 

instituição” você poderá inserir um e-mail adicional, caso tenha outro, ou poderá deixar o campo 

em branco. 
 

 
 

No campo “Crachá UNIFESP / SPDM 

(Funcional)”, você deverá preencher 

o número do seu crachá sem barra 

nem traço, e sem o dígito verificador. 

Ex.: Se seu número de crachá é 

15/99999-1, você deverá preencher 

“1599999”. 
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5º - A tela que aparecerá na sequência trará algumas opções de nome de usuário (seu 

identificador na INTRANET). Marque a opção preferida. 

 

 
 

6º - A tela seguinte solicitará que você cadastre uma senha. Crie sua senha, confirme digitando 

novamente no campo seguinte; e no campo lembrete, deixe alguma dica sobre a sua senha que 

possa ser útil futuramente para recuperá-la, caso você a esqueça. Para finalizar, clique no botão 

GRAVAR. 

 

 
 

Atenção: Lembre-se de memorizar ou de anotar o seu nome de usuário e a sua senha 

cadastrados. 
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E-mail Institucional @unifesp.br 

 

Introdução 

 

O sistema de correio eletrônico da UNIFESP permite a seus usuários a troca de 

mensagens eletrônicas pela internet. 

A cada usuário é concedido um endereço eletrônico e uma caixa postal, local onde são 

armazenadas as mensagens, mantidos em servidor institucional (uso geral) ou departamental 

(uso restrito).  

 

Domínio @unifesp.br 

 

A nomenclatura utilizada pelos endereços eletrônicos da rede UNIFESP foi alterada em 

2006 para "@unifesp.br", de modo a atender à unificação, em base única, de todas as pessoas 

que fazem uso da rede institucional. Os endereços de e-mail dos usuários da rede UNIFESP 

devem obrigatoriamente seguir a seguinte nomenclatura: <usuario_intranet@unifesp.br>. 

  

Requisitos para utilização do correio eletrônico 

  

Todo usuário do sistema de correio precisa, obrigatoriamente, possuir registro de matrícula 

ativo na instituição, manter uma conta de usuário na Intranet UNIFESP e uma caixa postal ativa. 

A ativação da caixa postal de cada usuário é feita pessoal e exclusivamente através do ambiente 

da intranet, acessível pelo endereço https://intranet.unifesp.br. 

O sistema de correio eletrônico atende a todas as categorias de pessoas mantidas na 

instituição, como funcionários, servidores, pesquisadores, estudantes em curso e egressos. 

  

  

Direcionamento: todo usuário tem a possibilidade de configurar o redirecionamento automático de 

suas mensagens para um endereço eletrônico pessoal. Esta configuração só pode ser realizada 

pelo próprio usuário, através da utilização do webmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.unifesp.br/
https://correio.unifesp.br/
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Tutorial para criação do e-mail institucional 

 

1º - Depois de concluído o cadastramento, acesse a intranet com o nome de usuário e a senha 

cadastrados por você. 

 

 
 

 

2º - Vá até a guia lateral e clique na opção “Informática”.  

 

 
 

 



Divisão de Assuntos Educacionais (DAE) 
ICT - UNIFESP 

 

3º - Clique na opção “Criação de e-mail institucional HSP/Unifesp”. 

 

 
 

 

4º - O sistema verificará se você já possui um e-mail cadastrado. Caso não tenha, será criado 
automaticamente um novo e-mail. Deverá aparecer uma mensagem de que o e-mail foi criado 
com sucesso. Isto significa que sua cota de email foi criada. 
 

5º - Para utilizar seu e-mail institucional, basta acessar o link http://email.unifesp.br/. Esse link 

também está disponível no portal do Campus SJC. 

 

 
 

http://email.unifesp.br/
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6º - Em seguida, entre com seu nome de usuário e senha da intranet. 

 

 
 

IMPORTANTE:  

 

Toda a circulação de informações institucionais se dá por meio de mensagens encaminhadas 

para e-mails com domínio @unifesp.br. Por essa razão, é de grande importância que você se 

habitue a verificar a caixa de entrada do seu e-mail institucional com frequência. Contudo, se 

quiser, você poderá redirecionar seus e-mails (@unifesp.br) para a caixa de entrada do seu e-

mail usual. A seguir, são apresentados os passos para configurar esse direcionamento: 

 

1º - Entre no e-mail com domínio da Unifesp: http://email.unifesp.br/. 

 

2º - Na página principal, escolha a opção “Filtros” no menu superior horizontal. 

 

3º - Na nova tela que será aberta, escolha a opção “Encaminhar”. 

 

4º - Nesta tela, você poderá optar por manter ou não uma cópia das mensagens na conta original 

(@unifesp.br). Digite o endereço de e-mail para o qual você deseja que as mensagens sejam 

redirecionadas e clique em salvar. Feito isso, você deverá acessar seu outro e-mail (aquele que 

você escolheu para receber as mensagens redirecionadas) e configurar esse redirecionamento. 

 

 

 
 

 

Nesse campo você deverá inserir 

apenas o nome de usuário da intranet. 

Não use @unifesp.br. 

http://email.unifesp.br/

