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ACESSO VIA CELULAR AO PORTAL DO ALUNO 
 

Passo a passo para acessar e usar o Portal do Aluno (Portal SAGRES). 
 
Acompanhe as telas a seguir e suas marcações que irá conseguir acessar e usar nosso Portal do Aluno, via CELULAR. 
1º passo) abra sua loja de aplicativos, localize o aplicativo SAGRES Mobile, instale e abra ele: 
 

 
2º passo) ao abrir o aplicativo você precisará preencher a informação da URL de nossa instituição: 
https://sagres.caeliseducacional.com.br/Api/SagresApi 

 
 

Dica: copie o link 

e cole no campo 

indicado. https://sagres.caeliseducacional.com.br/Api/SagresApi 

https://sagres.caeliseducacional.com.br/Api/SagresApi
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3º passo) depois que preencher o campo da URL, clique no botão SALVAR: 

 
Aguarde o aplicativo carregar os dados da nossa instituição... 

 

 

LOGOMARCA DO 
PORTAL AQUI 

https://sagres.caeliseducacional.com.br/Api/SagresApi 

LOGOMARCA DO 
PORTAL AQUI 
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4º passo) assim que o aplicativo carregar os dados da faculdade, ele irá exibir a logomarca do portal Sagres e irá solicitar 
que preencha seus dados de acesso: Usuário e Senha: 

 
 
5º passo) digite os dados de acesso e clique em ENTRAR: 
Dica: os dados são os mesmos usados no acesso via computador, ou seja seu e-mail pessoal e a senha enviada ao e-mail. 

 
  

LOGOMARCA DO 
PORTAL AQUI 
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Pronto, ao clicar em Entrar, você estará dentro do Portal do Aluno via celular, e esta é a tela inicial do aplicativo, 
exibindo o Calendário Acadêmico: 

 
Para ter acesso aos demais recursos, é só clicar no botão com 3 traços na lateral esquerda e será exibido todos os itens: 

 
  

Volta à tela inicial, ou seja o 

Calendário Acadêmico. 

Exibirá todas as suas disciplinas 

matriculadas 

Exibe suas informações financeiras. 

Mostra seus requerimentos 

solicitados. 

Exibirá todos os seus recados 

recebidos. 

Mostrará toda à sua movimentação 

dentro da biblioiteca. 

Fecha sua conta do portal do aluno. 
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Vamos mostrar como ver suas disciplinas, para isso clique em MINHAS TURMAS e aguarde o aplicativo carregar seus 
dados: 

 
Após a página ser carregada ela irá exibir suas disciplinas, conforme imagem abaixo: 
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Para acessar suas informações financeiras, clique em FINANCEIRO, e poderá consultar por 3 categorias os seus títulos de 
pagamentos, conforme imagem abaixo, são elas:  A PAGAR, ATRADOS e PAGOS 

 
 

Caso queira fechar sua conta é só clicar em SAIR e depois clicar em SIM: 

 


