
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO
CAMPUS CEDETEG

INFORMATIVO SOBRE SENHAS DE ACESSO AOS SISTEMAS E REDE

1. Usuário e senha de rede
Usuários autorizados: professores, funcionários e estagiários.
Usuário e senha para acesso à internet, às impressoras de rede e aos computadores 
ligados a rede lógica da Universidade.
A solicitação da criação do usuário e senha  para rede pode ser feita pessoalmente na 
Divisão de Suporte da Coordenadoria de Tecnologia e Informação do Campus Cedeteg – 
COORTI/C  ou  via  ordem  de  serviço  do  SguWeb,  feita  pela  chefia  imediata,  para  o 
prestador COORTI/C.
A ordem de serviço deve informar o nome completo do servidor (professor ou funcionário) 
ou estagiário.
Informações: Divisão de Suporte da COORTI/C – Ramal 8124

2. Senha de telefone
Usuários autorizados: professores, funcionários e estagiários.
Senha para servidores e estagiários realizarem ligações telefônicas externas.
A solicitação da criação da senha de telefone deve ser feita pela chefia imediata, via 
Ordem de Serviço do SguWeb, para o prestador COORTI/C, informando o nome completo 
do servidor e função.
Após criada a senha e finalizada a ordem de serviço o servidor ou estagiário poderá 
retirar o envelope com a senha e orientações para uso na Central de Informações (central 
telefônica) e/ou Direção-Geral do Campus Cedeteg – DIRCAMP/C.
Informações: Divisão de Suporte da COORTI/C – Ramal 8124.

3. Senha para acesso ao Sistema de Gestão Universitária – SGU
Usuários autorizados: professores, funcionários e estagiários.
Senha para servidores e estagiários utilizarem os módulos e o sistema web do Sistema de 
Gestão Universitária – SGU.
A solicitação da criação do usuário e senha para o SGU pode ser feita pessoalmente pelo 
usuário na Divisão de Suporte da COORTI/C ou via ordem de serviço do SguWeb, feita  
pela chefia imediata, para o prestador COORTI/C.
A ordem de serviço deve informar o nome completo do servidor ou estagiário, CPF e 
endereço de e.mail.
Observação: se o professor, funcionário ou estagiário acessar o SguWeb e notar a falta 
de algum item no painel de controle que utilizará em suas atividades, deve contatar a 
Divisão  de  Suporte  da  COORTI/C  para  orientação  para  qual  unidade  administrativa 
encaminhar a solicitação de liberação de acesso.
Informações: Divisão de Suporte da COORTI/C – Ramal 8124



4. Criação de e-mail institucional – webmail
Usuários autorizados: professores, funcionários e estagiários.
A solicitação de criação de endereço de e.mail institucional e senha deve ser feita via 
Ordem de Serviço do SguWeb, para o prestador COORTI/C, pelo servidor ou por sua 
chefia imediata.
A ordem de serviço deve informar o nome completo do servidor ou estagiário.
Informações: Divisão de Suporte da COORTI/C – Ramal 8124

5. Matrícula e senha do docente on.line (cadastro de notas e faltas)
Usuários autorizados: somente professores.
A criação  e  manutenção  deste  cadastro  e  senha  são  feitas  pelo  Setor  ao  qual  o 
Departamento Pedagógico do professor está vinculado.
Setor de Ciências Agrárias e Ambientais – SEAA/G – Ramal 8111: Agronomia, Ciências 
Biológicas, Geografia e Medicina Veterinária.
Setor  de  Ciências  Exatas  e  de  Tecnologia  –  SEET  –  Ramal  8104:  Ciência  da 
Computação, Engenharia de Alimentos, Física e Matemática.
Setor  de  Ciências  da  Saúde  –  SES  –  Ramal  8131:  Educação  Física,  Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Nutrição.

6. Matrícula e senha do aluno on.line (verificação de notas e faltas e outros dados)
Usuários autorizados: somente acadêmicos.
Graduação: a criação e manutenção deste cadastro e senha são feitas pela Divisão de 
Apoio Acadêmico do Campus Cedeteg, DIAP/C. Informações: DIAP/C – Ramal 8109.
Pós-Graduação:  a  criação  e  manutenção  deste  cadastro  e  senha  são  feitas  pela 
Secretaria de Pós-Graduação de cada Programa Stricto Sensu.

7. Configuração de computador para acesso à rede sem fio (wireless)
Usuários autorizados: professores, funcionários, estagiários, acadêmicos e visitantes.
O usuário deve comparecer à Divisão de Tecnologia e Informação da COORTI/C com o 
equipamento (notebook, tablet e/ou smartphone) para configuração e orientações sobre o 
uso da rede sem fio.
O usuário também pode acessar o link http://wiki.unicentro.br/index.php/Rede_sem_fio e 
verificar o passo-a-passo para realizar a configuração.
Informações: Divisão de Suporte da COORTI/C – Ramal 8124

8. Senha para acesso ao demonstrativo de pagamento (contra-cheque)
Usuários autorizados: professores e funcionários.
Contatar a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, PRORH, para informações – Ramal 1468 
e 1911.


