MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
ASSESSORIA TÉCNICA
Memorando-Circular nº 001/2016-ASSTEC

Em 22 de junho de 2016.

«Unidade»
Centro de Ciências Sociais Aplicadas / UFRN
Assunto: dados para o acesso da sua Unidade à Área Privativa do PortalCCSA / SRGCCSA

Informamos a V. S.ª que os sistemas de acesso à área privativa de cada Unidade deste
Centro – o PortalCCSA e o SRGCCSA – foram unificados. O projeto vinha sendo desenvolvido
há alguns meses e foi viabilizado e concretizado com a colaboração da equipe de Bolsistas de
Apoio Técnico na área de TI da Assessoria Técnica deste Centro, cujo trabalho não pode
deixar de ser reconhecido: Victor Schinaider, Maradona Morais e Marcell Guilherme.
Oportunamente, informamos que o login para a área privativa unificada deve ser feito
a partir da página inicial do PortalCCSA, acessível pelo endereço <www.ccsa.ufrn.br>, canto
direito no alto da tela, repousando o cursor sobre “Área Privativa”, quando será exibida uma
“caixa” solicitando os dados de acesso. Abaixo, seguem o usuário e senha da sua Unidade:
(a) Usuário:

«Usuário»

(b) Senha:

«Senha»

Registramos que é fortemente recomendada a alteração da senha logo após o
primeiro login no sistema, que pode ser efetuada clicando no menu “Perfil”, na coluna à
esquerda e, em seguida, em “Gerar senha”, ao final da página. Após a alteração,
recomendamos que a senha seja anotada, compartilhada com os colegas da Unidade e
guardada em local seguro.
O Sistema de Relatório de Gestão do CCSA (SRGCCSA) está acessível no topo da coluna
à esquerda na Área Privativa e conta com o Banco de Dados completo da sua Unidade,
resgatado do sistema anterior como uma solução de continuidade.
Permanecendo

à

disposição

em

caso

de

dúvidas

pelo

e-mail

<assessoriatecnica@ccsa.ufrn.br> ou pelo telefone +55 (84) 9 9474-6757, subscrevemos.
Atenciosamente,

Marconi Neves Macedo
Assessoria Técnica / CCSA
Av. Sen. Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970.
Campus Universitário Central, Prédio Administrativo do CCSA, Ala A, Sala 06.

