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ACESSO VIA COMPUTADOR 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: 
1º passo) acesse o site da faculdade: www.fsaa.edu.br 

 

2º passo) se já tiver a senha validada, pule para o 8º passo, mas caso seja a primeira vez clique em Esqueceu a senha: 

 

 

http://www.fsaa.edu.br/
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3º passo) no campo Usuário, digite seu e-mail pessoal, o mesmo que você informou no dia da sua matrícula: 

 

4º passo) após digitar seu e-mail, clique no botão Enviar: 

 

5º passo) o sistema Sagres irá mostrar uma mensagem de confirmação de envio da senha para o seu e-mail, na cor 

verde, conforme imagem abaixo. Agora pode fechar a janela: 
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6º passo) Acesse seu e-mail e procure pelo e-mail: sagres@fsaa.edu.br, na qual terá as informações de acesso, como a 
SENHA, a qual deverá ser anotada em local seguro. Agora clique no link de nome AQUI para validar a senha: 
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7º passo) irá surgir a mensagem de alteração de senha e nesta mesma janela, clique em Acessar o Portal: 

8º passo) digite seu e-mail pessoal e a senha que foi validada anteriormente e depois clique em Entrar: 

 

Pronto, agora você já está dentro do Portal do Aluno, o qual é bem intuitivo e de fácil navegação, foque à vontade em 

navegar pelo local que contém todos os seus dados acadêmicos e financeiros. 



 

Criado por: 
Professor Cleantes Actis 

cleantes@fsaa.edu.br 

Apresentamos a tela principal de seu PORTAL ACADÊMICO, no qual vai aparecer seu NOME COMPLETO, mas para ficar 

mais simples ainda, clique no link Portal do aluno, conforme destaque abaixo: 
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Assim que aparecer o Portal do aluno, você já vai ter algumas informações, tais como: NOTÍCIAS, RESUMO ACADÊMICO 

(sua média geral das disciplinas), ACERVO (informações de sua movimentação na biblioteca), PLANOS DE ENSINOS 

LIBERADOS (ementas das disciplinas), MURAL DE RECADOS (mensagens dos professores) e etc. 

 

Vamos destacar os itens mais usados: MINHAS TURMAS, AULAS, NÃO DIVULGADA, MÉDIA, CALENDÁRIO ACADÊMICO e 
MEUS HORÁRIOS, porém temos muito mais do que estes, então clique no botão MENU ao lado: 

 
 

Exibe todas as suas 

disciplinas 

matriculadas no 

semestre atual 

Mostra todas os eventos 

importantes do mês, 

podendo avançar ou 

recuar entre os meses. 

Clicando terá acesso 

a média da disciplina 

e suas notas. 

Também chamado de 

FALTAS, aqui terá acesso as 

suas faltas, caso as tenham. 

Aqui terá acesso à 

todo o conteúdo de 

cada aula registrada 

pelo seu professor(a) 

Exibe recados enviados pelos 

professores, coordenadores, 

secretária acadêmica e diretores. 

Exibe todos os seus 

horários por dia da 

semana e horário. 
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Ao clicar em MENU, terá acesso à mais recursos do Portal do aluno, conforme imagem abaixo, explore todos:  

 

É possível também ter acesso as suas informações financeiras, clicando em Financeiro. Ao clicar, o sistema irá exibir as 

informações em 3 categorias: TÍTULOS ATRASADOS, TÍTULO A VENCER e TÍTULOS PAGOS, e clicando em cada uma terá 

acesso aos dados de suas respectivas mensalidades: 

 

Para fechar o portal, basta clicar no botão Sair: 

 

 


