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TUTORIAL DE ACESSO AO SIGAA 
 

Acesse https://sigaa.unifesspa.edu.br.  

Caso seja seu primeiro acesso, vá em ENTRAR NO SISTEMA > CADASTRE-SE AQUI 

ALUNO 

 

 

Será necessário inserir seus dados pessoais, assim como seu número de matrícula (que consta 

no comprovante de matrícula entregue a vocês). Vocês deverão criar um LOGIN (seu nome e 

sobrenome, de preferência) e uma senha.  

https://sigaa.unifesspa.edu.br/


 

Caso já exista um usuário com mesmo login que o seu, aparecerá a mensagem abaixo e será 

necessário criar outro login, até que haja algum disponível. 

 

 

 

 

 



Caso você já possua um login no SIGAA Unifesspa, aparecerá a mensagem abaixo, contendo qual é o seu 

login já existente, ANOTE O LOGIN QUE APARECER. 

 

Nesse caso, será preciso inserir a sua senha, e caso você não se lembre da senha, clique em esqueceu a 

senha?, conforme imagem abaixo: 

 

Aparecerá a seguinte imagem: 



 

Insira o login que apareceu antes e o email cadastrado (seu email pessoal, gmail, Hotmail, yahoo, etc). 

Digite o conteúdo da imagem e clique em recuperar senha. 

Será enviado um link para seu email pessoal, onde você criará uma nova senha e a utilizará para 

acessar o sistema! 

Após realizado seu cadastro e criado o LOGIN E A SENHA, você já poderá acessar o sistema. 

No SIGAA você terá acesso ao histórico e atestado de matrícula, assim com atestado de vínculo e notícias 

relacionadas à disciplina qual você está matriculado.  Peço que quando acessar, confira seus dados 

cadastrais e, o que estiver errado e não puder ser editado por você, seja informado à secretaria. 

COM A CRIAÇÃO DO SIGAA, TAMBÉM FOI CRIADO UM E-MAIL INSTITUCIONAL. 

O endereço é: https://correio.unifesspa.edu.br 

login@unifesspa.edu.br  

 

A senha também é a mesma do sigaa, portanto, ela só poderá ser mudada no SIGAA. 

https://correio.unifesspa.edu.br/
mailto:veralima@unifesspa.edu.br


PEDIMOS QUE AO ACESSAR O EMAIL INSTITUCIONAL ENVIE UM EMAIL 

PARA pdtsa@unifesspa.edu.br, POIS NOS COMUNICAREMOS EXCLUSIVAMENTE PELO 

EMAIL INSTITUCIONAL.  

Agora você também tem o acesso à internet WIFI da UNIFESSPA, que funciona em todos os 

03 campi da universidade. 

Para acessar a internet você deve conectar a rede  UNIFESSPA, depois abrir o navegador, que 

pedirá o login e senha, que será o mesmo do EMAIL 

INSTITUCIONAL (login@unifesspa.edu.br) 

LEMBRAMOS QUE VOCÊ SOMENTE TERÁ ACESSO À INTERNET APÓS 

ACESSAR O EMAIL PELO MENOS 01 VEZ! 

 Ressalto que, após ativado o email institucional, essa será nossa via de comunicação, então é 

essencial que abra seu e-mail pelo menos uma vez ao dia. 

Qualquer dúvida que tiver em relação ao sistema poderá ser esclarecida 

em http://wiki.unifesspa.edu.br/index.php/P%C3%A1gina_principal 

 

https://correio.unifesspa.edu.br/undefined/compose?to=pdtsa@unifesspa.edu.br
mailto:login@unifesspa.edu.br
http://wiki.unifesspa.edu.br/index.php/P%C3%A1gina_principal

