ATUALIZAÇÃO DE SENHAS NO PORTAL CEAD
“ESQUECEU SUA SENHA?”
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1. Objetivo
Demonstrar de maneira detalhada os passos para recuperação de senha no portal CEAD.

2. O que precisamos?
1. Computador + Internet + e-mail válido
2. Ser um usuário do moodle
3. Estar integrado ao portal CEAD

3. Público Alvo
Material destinado a todos que possuem um cadastro no portal do CEAD, que possuem
email válido, mesmo que este e-mail seja usado para mais de uma conta no Moodle.
Sendo assim englobamos o universo dos alunos, professores, tutores e coordenadores de
curso.

4. Procedimento de alteração de senha
1. Acesse o site e clique no item “Esqueceu sua senha” localizado na página inicial do
portal CEAD (www.cead.ifes.edu.br) ou clique aqui.
2. Insira o e-mail que o(a) senhor(a) utiliza para acesso ao Moodle no campo
“Endereço de e-mail”. Feito isso o(a) senhor(a) receberá um e-mail do sistema.
3. Acesse a caixa de entrada do seu e-mail e visualize a mensagem(s) com o assunto
“Mudança de senha Portal CEAD”.
•

ATENÇÃO: Caso tenha recebido mais de um e-mail, significa que o(a)
senhor(a) possui mais de uma conta de usuário (login) vinculados ao mesmo
e-mail. (ex: jose@gmail.com – vinculado as contas - “jose” e josealuno)

4. Insira o nome do usuário vinculado ao e-mail e escolha a sua nova senha.
5. Verifique se a mensagem de alteração de senha realizada com sucesso foi
mostrada para o senhor(a).
6. A partir deste momento sua nova senha já estará ativa, contudo visando atender
melhor nossos usuários, um e-mail será enviado para o(a) senhor(a) confirmando a
alteração da senha.
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5. Demonstrativo do procedimento de alteração de senha(passo a
passo).
1. Acesse o portal CEAD (www.cead.ifes.edu.br) e clique em “Esqueceu sua senha”
localizado no topo da página.

2. Insira o e-mail que o(a) senhor(a) utiliza para acesso ao Moodle (vinculado a sua
conta). Feito isso, o(a) senhor(a) receberá uma mensagem de alteração de senha
CEAD em sua caixa de entrada, dando seguimento ao processo de alteração de
senha.
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3. Verifique se a mensagem de confirmação de envio de e-mail apareceu na tela do
seu computador:

4. Verifique se o email(s) chegou em sua caixa de entrada. O assunto do e-mail é
“Mudança de senha Portal CEAD”:
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5. Verifique o(s) usuários(s) vinculado(s) ao e-mail. Note que para esta situação
existiam 3 usuários do Moodle/Portal vinculados a este e-mail.
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6. Escolha o usuário para mudar a senha, clicando na URL em destaque no e-mail.
Note que para esta situação a URL referente a usuário “alunoteste” foi escolhida,
ou seja a senha do usuário “alunoteste”. Identifique o usuário e clique no link para
mudança de senha:
◦ ATENÇÃO: Caso o(a) senhor(a) insira o nome de um usuário incorreto ou
diferente do escolhido no email, uma mensagem de erro será informada.

7. Identifique o usuário e escolha sua nova senha.
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8. A partir de agora o(a) senhor(a) já pode usar sua nova senha:

9. Um e-mail com confirmação de mudança de senha alterada é enviado para que
o(a) senhor(a) tenha total certeza que o processo foi realizado com sucesso.
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