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Prezado(a) Candidato(a) 
 
 

A Diretoria Acadêmica por meio da Divisão de Matrícula orienta em relação aos 
procedimentos abaixo: 

 
 

Para gerar login e senha siga os seguintes passos: 
 
 

PASSO 1: E-mail que o candidato(a) recebe do Sistema de Matrícula Calouro: 
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PASSO 2: Você será redirecionado para a tela abaixo, onde você deve clicar no botão 
redefinir senha logo abaixo do seu número de usuário: 
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PASSO 3: Digite seu número de Usuário no campo específico e em seguida clique em 
Enviar, escolha a opção e-mail para receber o código de verificação de redefinição de 
senha e após clique em enviar: 
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PASSO 4: Abra a mensagem enviada pelo SGI em sua caixa de entrada no email ou a 
sms em seu celular; anote o código numérico em negrito presente na mensagem e clique 
em Redefinir senha, ao clicar em Redefinir Senha você será redirecionado ao site SGI; 

 

 
 

Passo 5: insira seu número de usuário, e logo abaixo, no campo correspondente o código 
de verificação, por exemplo: 9595. Na sequência, nos campos correspondentes, cadastre 
sua senha com 8 caracteres que e logo abaixo repita sua senha. 
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PASSO 6: na página oficial da UEPG, clique no menu... 
 

 

 
Passo 7: Cique em matrícula EaD 
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PASSO 8: Você será redirecionado para a página abaixo, clique em AREA DO 
CANDIDATO 

 

 

 
 
 

PASSO 9: clique novamente em área do candidato e insira seu número de usuário e 

sua senha. 

 
 


