
Olá cursista Redefor, seja bem-vindo! 
 
Todas as inscrições aprovadas já estão cadastradas em nosso portal. 
Siga atentamente ou imprima se desejar, as instruções para obter sua senha de acesso: 
 
1) Para acessar o curso, acesse nosso portal no endereço: http://edutec.unesp.br/  
   Você verá a tela a seguir: 
 

 
 



2) Siga os procedimentos abaixo para obter a senha de acesso ao Portal Edutec: 
- Clicar  em "Esqueceu sua senha?" conforme a imagem a seguir: 
 

 
 
- Digite o e-mail que informou na inscrição, no campo "E-mail" conforme a figura a seguir: 
- Clique no botão "Enviar". 
 

 
 
 



 3) Verifique seu e-mail, onde você receberá uma mensagem com um código de 
verificação. O assunto da mensagem é "UNESP Edutec - Educação e tecnologia 
pedido de redefinição de senha" 
 
     Uma mensagem de exemplo: 

 
 

Atenção: Alguns serviços de e-mails como o yahoo e hotmail, demoram até 10 
minutos para receber esta mensagem. AGUARDE O RECEBIMENTO.  
Se não recebeu em sua caixa de entrada, verifique também a caixa de spam ou 
quarentena. 

− Abra a mensagem,  SELECIONE e COPIE (CTRL+C) o código de verificação que 
recebeu em seu e-mail, conforme ilustrado na figura acima. 



Uma vez copiado o código de verificação, clicar no atalho localizado abaixo do 
mesmo, para abrir o Portal Edutec e inserir os seguintes dados: 
Nome de usuário = somente os números de seu CPF  
Código de verificação = o código que recebeu no email  
Clique no botão "Enviar" 
 

 
 
 Se os dados fornecidos estiverem corretos, será apresentada a tela para digitar sua 
senha. 
 Digite uma senha de sua preferência, nos dois campos solicitados, conforme 
ilustrado abaixo e clique em "Enviar". 
 

 
 
PRONTO! Agora você pode acessar o portal Edutec, digitando o seu CPF no campo 
"Nome de usuário" e a senha que acabou de criar no campo senha. 



Siga os procedimentos abaixo para efetuar o login de acesso ao Portal Edutec: 
 
- Digite no campo "Usuário" o seu CPF (somente os números), conforme ilustrado na 
figura; 
- Digite no campo abaixo a sua senha (a que foi criada na etapa anterior); 
- Clique em "Entrar"; 
 

 
 
OBSERVAÇÃO Importante: No primeiro acesso será exibido um formulário para que 
complete os dados de seu perfil. Preencha corretamente e clique em "enviar". 

 



 
- Após completar seu perfil, acesse o menu "Ambiente Redefor Aluno" e clique em "AVA-
UNESP" para ter acesso ao seu curso. 
 

 
 
 
- Você será redirecionado para a seu Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) e seu curso será listado. 
- Clique em "Entrar". 
 

 
 



Ao clicar em entrar, o ambiente será exibido: 
 

 
 

 
 
Consulte o Manual AVA-UNESP disponível em: 
http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/210/4/Redefor_Manual_AVA.pdf 
 
A análise deste manual é importante para que você possa participar do curso. 
 
Caso tenha alguma dúvida sobre os procedimentos acima, entre em contato 
conosco através do e-mail: portal@nead.unesp.br 
 
 
Para outras informações entre em contato: 
 
Secretaria Acadêmica do Curso 
redefor@reitoria.unesp.br 


