
● Manual de Estudantes 5 - Como realizar o resgate de senha

1º) Acesse o site do CIEE, em seguida informe o seu código ou CPF e clique em “Próximo”.
(Imagem 1)

2º) Clique no campo “Esqueci minha senha”. (Imagem 2)



3º) Feito isso, informe o seu CPF, e-mail ou Código. Em seguida, clique em “Solicitar”.
(Imagem 3)



4º) Será enviado para o seu e-mail, um link para recuperação de senha e será exibida a
mensagem desta forma, com uma barrinha verde. (Imagem 4)



SITUAÇÃO 1: O estudante possui acesso ao e-mail cadastrado.

1º) O estudante deve acessar o seu e-mail cadastrado, que será exibido com alguns dados
omitidos, a fim de que o mesmo saiba qual foi o e-mail que utilizou para fazer o cadastro no
Portal, ex: “bre*********z@ciee.ong.br”.   (Imagem 5)

2º) Após acessar o seu e-mail, será necessário clicar no link informado para efetuar a
atualização da senha de acesso. (Imagem 6)



3º) Cadastre uma nova senha de acesso e em seguida clique em “confirmar”. (Imagem 7)

OBS 1: A nova senha de acesso deve ter o tamanho máximo de cinco caracteres.



4º) A senha será redefinida e o estudante deverá realizar login para acessar o Portal CIEE.
(Imagem 8)

SITUAÇÃO 2: O estudante não possui acesso ao e-mail cadastrado.

1º) Após ser exibida a mensagem com orientações e você identificar que não possui mais
acesso ao e-mail que foi cadastrado anteriormente, clique no campo “Fale com o CIEE”.
(Imagem 9)

2º) Você será direcionado para a página do “Fale com o CIEE”, no Portal CIEE. (Imagem
10)



3º) Logo após, desça a tela e clique no campo “Criar novo Ticket”. (Imagem 11)

4º) Para realizar a abertura da solicitação, realize o preenchimento de todos os campos
requisitados. (Imagem 12)



5º) Em seguida, clique em “Enviar chamado”. (Imagem 13)

6º) Será exibida a mensagem que o ticket foi criado com sucesso e que foi enviado um
e-mail contendo as informações do ticket. (Imagem 14)



7º) Em seu e-mail, será possível visualizar além de orientações, o número do ticket e o link
em que poderá verificar o andamento da solicitação . (Imagem 15)

Para verificar o andamento da tratativa:

1º) Após clicar no link, você será direcionado para esta página e deve clicar no campo
“Verificar andamento do Ticket”. (Imagem 16)



2º) Preencha os campos solicitados e em seguida clique em “Verificar”. (Imagem 17)

3º) Para visualizar o histórico da solicitação, clique na seta indicada (em destaque na
imagem), logo acima do campo “sair”. (Imagem 18)



4º) Feito isso, será possível verificar o andamento da solicitação. (Imagem 19)


