
 Acesso ao Portal do Professor / Servidor  
 

O Núcleo de Processamento de Dados (NPD) está disponibilizando a todos os 

usuários uma senha única. 

Em um futuro próximo, essa senha será única para todos os serviços do 

NPD. 

Por motivo de segurança não será permitido ao usuário criar uma senha: o 

próprio sistema irá sugerir senhas seguras e o usuário escolherá uma delas.  

Se você não possui seu login único (LU) ou deseja obter uma nova senha, 

clique em RECUPERAR ACESSO. 

É com esta senha que você conseguirá acessar os serviços já lançados:  

1) Portal do Servidor - http://servidor.ufes.br 

2) Portal do Professor - http://professor.ufes.br  

3) Novo E-mail - http://mail.ufes.br 

O NPD lançou novo serviço de E-mail, mais fácil e eficiente que, 

gradativamente, substituirá completamente o anterior. A caixa postal de cada 

usuário comporta 2 GB. Todos os servidores (técnico-administrativos e 

docentes) e alunos de pós-graduação têm direito a uma caixa postal com 

endereço no formato nome.sobrenome@ufes.br (conforme a norma X400) 

4) AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem - http://ava.ufes.br 

Foi lançado um “Ambiente de Aprendizagem” virtual (AVA), com utilização da 

plataforma Moodle. Já em funcionamento pleno, O AVA permite a interação 

entre docente e discentes. O docente pode, entre outros, postar informações 

para os alunos, criar fóruns, esclarecer dúvidas, especificar e receber trabalhos 

e/ou tarefas e avaliá-los. 

5) Blog UFES - http://blog.ufes.br 

O "blog" atua como um canal de divulgação para docentes da UFES. A criação 

de um blog deverá ser solicitada ao NPD, detalhando nome, tema e 

responsável(is). 

 

https://senha.ufes.br/
https://senha.ufes.br/site/recuperaCredenciais
http://servidor.ufes.br/
http://professor.ufes.br/
http://mail.ufes.br/
http://ava.ufes.br/
http://blog.ufes.br/


6) Acesso remoto ao Portal de Periódicos da CAPES 

O serviço de periódicos CAPES também pode ser acessado em redes externas 

à UFES através de um serviço “proxy”, configurando-se o navegador conforme 

descrito neste tutorial. 

Pode-se acessar o Portal através do serviço CAFE da RNP, conforme descrito 

neste tutorial (neste caso, o aviso de “falta de certificado”, no navegador, pode 

ser ignorado). 

7) Acesso a outros serviços disponibilizados através do CAFE 

Atualmente estão disponíveis os serviços Atlases (que possibilitam a 

visualização de imagens de patologia em alta resolução) e Dreamspark (da 

Microsoft, que disponibiliza programas e servidores para desenvolvedores de 

sistemas). (neste caso, o aviso de falta de certificado, no navegador, pode ser 

ignorado) 

8) Confecção de atas eletrônicas - http://atas.ufes.br 

Sistema disponível para gestão de reuniões, que possibilita a convocação, 

controle de presença e impressão da ATA da reunião.   

9) Sistema de enquetes - http://enquetes.ufes.br 

Sistema que permite o usuário elaborar pesquisa eletrônica à comunidade 

universtária e externa. O sistema permite acompanhar o resultado da pesquisa 

online. 

 

  

Obs.: Em caso de dúvidas e/ou problemas, favor entrar em 

contato com o suporte técnico, por email 

(suporte@npd.ufes.br) ou telefone ((27) 4009-2322 / 

4009-2325) 

http://www.npd.ufes.br/sites/default/files/SAR%20-%20Portal%20do%20Professor.pdf
http://www.rnp.br/servicos/cafe.html
http://www.periodicos.capes.gov.br.ez43.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_CAFe.pdf
http://atlases.muni.cz/
http://www.dreamspark.com/
http://atas.ufes.br/
http://enquetes.ufes.br/
mailto:suporte@npd.ufes.br

