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GUIA PARA UTILIZAÇÃO DO E-MAIL EDUCACIONAL E TEAMS 

 

O processo da criação das contas de e-mail educacional é automático. O aluno deve aguardar até uma 

semana após a matrícula. O e-mail educacional será enviado para o endereço de e-mail cadastrado no 

momento da matrícula.   

Após o recebimento do e-mail educacional o estudante deverá cadastrar uma senha no Portal 

Educacional (https://pess.portalsesisp.org.br) e clicar na opção “Não tenho acesso. O que fazer?”: 

 

 

 

Em seguida o aluno deverá digitar o seu CPF, confirmar data de nascimento, ler e concordar com o 

“Termo de uso de usuário final”. Na tela seguinte aparecerá após a confirmação dos dados: 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
mailto:faculdadesesisp@sesisp.org.br
https://pess.portalsesisp.org.br/
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O campo “E-mail Pessoal” e “Confirmar e-mail” devem conter um e-mail válido e de fácil acesso. Em 

caso de esquecimento da senha o Portal utilizará este endereço para enviar uma senha temporária. 

O Portal Educacional é uma plataforma utilizada somente para a criação da senha do e-mail 

educacional. Portanto, não há conteúdos relacionados ao curso.  

Em caso de esquecimento da senha o aluno deverá acessar o Portal Educacional e clicar na opção 

“Esqueci a senha”: 
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Após confirmar o CPF, uma senha temporária será enviada ao e-mail que o estudante cadastrou no 

momento da criação da senha do e-mail educacional.  

 

Utilize a senha temporária enviada no e-mail pessoal e o CPF para fazer login no Portal Educacional. A 

seguinte mensagem aparecerá: 

 

 

Clique em trocar senha. 

Digite a senha enviada no e-mail pessoal no campo “Senha Atual” e siga as instruções do Portal para 

criar uma senha forte e válida. 
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Clicando em “Alterar Senha” você já pode acessar o seu e-mail educacional. 

Para acessar o e-mail educacional acesse: http://mail.sesisenaispedu.org.br/ 

 

 

 

Utilize o endereço recebido em seu e-mail pessoal e a senha criada no Portal Educacional. 
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Em caso de problemas com acessos às plataformas o estudante deverá enviar um e-mail para 

luan.mendes@sesisp.org.br informando o problema e o CPF.  
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