
ATENÇÃO: A senha a que se refere às informações abaixo é válida APENAS para acesso ao 
portal acadêmico. 
PRIMEIRO ACESSO: 

1- Para obter sua senha de acesso ao Portal Acadêmico: 
a) Acesse Serviços > Portal Acadêmico na parte superior da página da UESC, 
www.uesc.br, ou Portal Acadêmico no Menu vertical do lado esquerdo da tela; 

b) Selecione o item “Primeiro Acesso”.  
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c) Digite seu endereço de e-mail > Enviar.  
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d) Você receberá usuário e senha no endereço de e-mail informado, que deverá ser o 

mesmo cadastrado na UESC. 

Siga atentamente as instruções abaixo. 
FIGURA 3 

 
 



e) Será exibida a informação abaixo ao ativar sua conta 

FIGURA 4 
 

 
 

f) Caso o endereço de e-mail informado não seja válido ou não seja aquele cadastrado 

na UESC, procure a **SECREGE/SERES/SEPOG/SEGRAD para a correção, ou 

atualização. 

Obs¹.: O endereço de e-mail cadastrado na UESC, para os ingressantes, é obtido 

através dos dados informados pelo candidato aprovado através do respectivo 

Processo Seletivo (ENEM/Sisu ou Transferência Externa), portanto, desejando 

alteração, procure o**Órgão/Setor acima informado, ou através dos endereços: 
secrege@uesc.br; seres@uesc.br; sepog@uesc.br; segrad@uesc.br;  

 

2- Acessando e utilizando o Portal Acadêmico: 
a) Preencha o campo “usuário” com o usuário e a senha recebidos no endereço de 

e-mail, FIGURA 3. 
Obs².: Por motivo de segurança, solicitamos que a senha seja alterada no primeiro acesso, 
selecionado configurações > alterar senha 
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b) Selecione “portal do aluno”, FIGURA 6, para visualizar o Menu, disponível do lado 

direito da tela” e registrar a solicitação de documentos acadêmicos, FIGURA 7   
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FIGURA 7 
 

 
 

 

3- Solicitando nova senha: 
 

a) Acesse Serviços > Portal Acadêmico na parte superior da página da UESC, 
www.uesc.br, ou Portal Acadêmico no Menu vertical do lado esquerdo da tela; 

b) Selecione o item “Esqueceu a senha?” FIGURA 1.  

c) Digite seu usuário ou seu endereço de e-mail > enviar 

FIGURA 8 

 
d) Você receberá usuário e senha no endereço de e-mail informado, que deverá ser o 

mesmo cadastrado na UESC. 

FIGURA 9 

 
 
 

Os inativos e egressos que não tenham endereço de e-mail cadastrado nesta UESC, ou 

não válido, deverão solicitar o registro ou atualização, através de um dos endereços: 

secrege@uesc.br; seres@uesc.br; sepog@uesc.br; segrad@uesc.br, para posterior 

recebimento das instruções de acesso ao Portal Acadêmico > Portal do Aluno. 

UESC/SECREGE 


