
Tutoriais CTIC
Criação dos logins institucionais



Conta Institucional da UFPA
Pré-requisitos de adesão

Para iniciar o processo de criação da 
institucional da UFPA, o aluno precisa 
ter seus dados atualizados em mãos 

(RG, CPF, endereço e afins) 
e já ter recebido seu 

NÚMERO DE MATRICULA. O número de 
matrícula é entregue PELAS 

FACULDADES após a homologação das 
matrículas dos calouros.

O login do sistema SIG é a 
porta de entrada do aluno 

aos serviços de rede da 
Universidade. Assim, antes 

de cadastrar sua conta 
institucional, o aluno deve 

criar seu perfil no SIGAA.

Ao cadastrar-se na rede 
institucional, o aluno tem 

acesso a rede wi-fi do seu 
campus, aos periódicos da 

CAPES, aos serviços das 
subunidades via SAGITTA, aos 
dados acadêmicos via SIGAA, 

entre outros.

O login da rede institucional da 
UFPA também possibilita, agora, 
que os alunos tenham acesso 
aos serviços do G Suite. Entre 
eles estão o email, o drive, o 

docs, a agenda e o classroom, 
por exemplo.

Matrícula

1
Login do SIGAA

2
Vantagens

3
G Suite

4



CRIAR PERFIL DO SIGAA
01

Para criar teu perfil no sistema da 
UFPA, tenha todos os seus dados 

pessoais em mãos e acesse 
sigaa.ufpa.br/sigaa

e clique em cadastre-se. Após 
preencher os seus dados, clique 

em cadastrar. Não te esqueça de 
anotar a senha do SIGAA, ok?! 

Se tu já tens cadastro no SIGAA, 
mas não conhece o SAGITTA, vá 

para o passo 02. Caso já 
conheças o SAGITTA, pule para o 

passo 03. 

https://sigaa.ufpa.br/sigaa
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/
http://sagitta.ufpa.br/sagitta/


CRIAR PERFIL DO SIGAA
01

Caso você tenha criado seu perfil no SIGAA, mas tenha 
esquecido seu usuário ou sua senha, use as caixas de 

recuperação disponíveis na página inicial do SIGAA. É preciso 
ter acesso ao endereço de e-mail cadastrado na habilitação.



CONHECENDO O SAGITTA
01

02
Após criar seu login na 

página do SIGAA, o aluno 
deve clicar em “abrir 
chamado”, no canto 

superior direito (abaixo do 
relógio do tempo da sessão) 

para ser encaminhado ao 
SAGITTA: sistema de 

atendimento ao usuário da 
UFPA. Para entrar, use o login 

e a senha que acabou de 
criar no SIGAA.

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/
https://sagitta.ufpa.br/sagitta/


SELECIONANDO O SERVIÇO
01

02

03
Selecione o CTIC como unidade 
prestadora do serviço, ou seja, 

quem vai fornecer o 
atendimento de que precisas. 
Clique em conta institucional

na seleção de serviço.



SELECIONANDO O SERVIÇO
01

02

03
Clique em criação de conta 
institucional na seleção do 

assunto para criar a sua 
conta (primeiro acesso). 

Clique em redefinir senha 
se você criou sua conta 
institucional, mas não 
consegue acessá-la.



CRIANDO SUA CONTA
01

02

03

04

Leia com atenção os 
termos de uso antes de 

aceitá-los. O sistema gera 
automaticamente a sua 
conta combinando seu 
nome e o seu instituto. 
Crie uma senha para a 
sua conta institucional.

A sua senha dever ter NO 
MÍNIMO 8 DÍGITOS, ou a rede 

sem fio irá recusar seu acesso. O 
CTIC recomenda que os alunos 

utilizem a mesma senha do 
sistema SIG nas contas 

institucionais, diminuindo assim 
a quantidade de informações a 

serem decoradas.



ENCERRE A CHAMADA
01

02

03

04

05
O sistema irá notificar o aluno da 
criação da conta e dos serviços 
disponíveis. Comente encerre a 
chamada antes de começar a 

configurar sua conta.

O CTIC informa que sua 
conta institucional é de uso 
pessoal e intransferível, ou 

seja, não deve ser 
emprestada para terceiros. 



ACESSO AO G SUITE

Para acessar os serviços disponibilizados no G Suite da UFPA, 
basta logar com sua conta Institucional nos serviços Google 
(ex: usuario@unidade.ufpa.br). A página do Google vai 
detectar que você é um usuário G Suite e reencaminhar seu 
login para a página da CAFe/RNP, onde a autenticação do 
seu usuário será processada.

Para informações mais detalhadas e tutoriais, acesse 
http://gsuite.ufpa.br .

http://gsuite.ufpa.br/


ACESSO A REDE SEM FIO

Para logar na rede Institucional 2.0 ou na rede Eduroam, 
proceda da seguinte forma:
1. Ligue a conexão wireless do seu aparelho.
2. Preencha seu usuário e senha conforme o exemplo.
3. Clique em configurações avançadas e configure 

conforme o exemplo.
4. Salve as configurações avançadas.
5. Faça o login e desfrute da rede institucional. O 

procedimento de login só precisa ser realizado e salvo 
uma vez em cada dispositivo.

Obs: se tu fores para outra IFES, pode se conectar na rede 
Eduroam de lá com seu usuário e senha da Conta 
Institucional UFPA, pois esta é uma rede nacional.

Para informações mais detalhadas, acesse os tutoriais 
disponíveis na Wiki do CTIC.

https://wiki.ctic.ufpa.br/index.php/Categoria:Rede_sem_Fio


PRINCIPAIS SERVIÇOS DA REDE INSTITUCIONAL

02

01

03

G Suite: e-mail, agenda, 
drive, documentos 
compartilhados, planilhas, 
apresentações e afins.

DIVULGA UFPA, Beira do Rio, 
Periódicos CAPES, rede 

Institucional 2.0, rede Eduroam.

Sistema SIG: SIGAA 
(acadêmico) e SAGITTA 

(atendimento ao usuário), 
SIGEleição e afins.

UFPA 2020



CTIC
UFPA

SERVIÇO

Coordenadoria de Atendimento ao Usuário
Ramais: 

(91) 3201- 7288 / 8280 / 7808 / 7391 /
7802 / 7800 / 2073

Horário de Atendimento: 8h às 17h30

Endereços:
www.ctic.ufpa.br
wiki.ctic.ufpa.br

sagitta.ufpa.br/sagitta
http://gsuite.ufpa.br
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