
PASSO A PASSO
• Acesso ao login e reset de senha



COMO IDENTIFICAR MEU LOGIN?

1. Acesse o portal da PUC: https://www.pucpr.br

2. Passe o mouse até o link Estudante/Professor e clique sob a opção Portal do Aluno

https://www.pucpr.br/


COMO IDENTIFICAR MEU LOGIN?

3. Nesta página,  seleciona o botão ALUNO

4. Você será direcionado para o portal Web Aluno

5. Para pesquisar seu login, selecione a opção, 
“Esqueceu seu login?”



COMO IDENTIFICAR MEU LOGIN?

6. Indique seu CPF ou Documento estrangeiro e 
depois clique em Recuperar Login

7. Você receberá em seu e-mail o login de acesso ao WebAluno.
Caso não tenha mais acesso a esta conta, você ir ao final deste 
tutorial para orientação sobre alteração dos dados cadastrais

xxxx@xxxxx.com.br!



COMO RESETAR SUA SENHA?

9. Você será direcionado para a página da Microsoft, onde deverá informar 
seu e-mail, o qual é composto pelo seu login + o domínio pucpr.edu.br

Exemplo: Maria da Silva tem como login “m.silva”, logo seu e-mail será 
m.silva@pucpr.edu.br

Em seguida, cliquem em Avançar

8. Para  resetar sua senha, clique na opção, 
“Esqueceu sua senha?”



COMO RESETAR SUA SENHA?

11. Você deve inserir os caracteres da imagens na caixa de diálogo 
10. Na próxima tela clique novamente em, 
“Esqueci minha senha”



12. Você será direcionado a responder o motivo pelo qual deseja 
resetar a senha e deve selecionar a opção.

Esqueci minha senha

COMO RESETAR SUA SENHA?

13. Serão disponibilizadas três opções de reset. Em todas elas seu 
cadastro deve estar atualizado na Instituição. Caso nenhum dos dados 
estejam atualizados, vá para a última página deste tutorial

a) Inserir o e-mail alternativo cadastrado

b) Enviar um SMS para seu Celular

c) Receber uma ligação da Microsoft para reset



COMO RESETAR SUA SENHA?

14. Você receberá no canal escolhido (e-mail, SMS, etc.), um 
código para reset. Nessa tela, você deve digitar o código recebido 
e clicar em Avançar

15. Nesta tela, cadastre sua nova senha e clique em Concluir



COMO RESETAR SUA SENHA?

16. Caso seus dados estejam desatualizados, você deve entrar em contato com a Instituição no Portal da PUCPR, por 
meio do chat bot “Mari”, informação a opção:

a) Alteração de dados cadastrais
b) Falar com um atendente 

Maria da Silva



ATENDIMENTO
AO ESTUDANTE
PUCPR
Chat
www.pucpr.br

Curitiba:  41 3271 1555
Londrina: 43 3372 6000
Maringá: (44) 3025-8700
Toledo: (45) 3277-8600


