
Como criar conta do Portal de Identificação 

 

1º) Acessar o site da UNIRIO (www.unirio.br) e entrar no link 

“Portal de Identificação”. 

 

 

 

2º) Acessar o link de “Primeiro Acesso” como mostrado abaixo. 

 

http://www.unirio.br/


 

3º) O usuário deve informar os seguintes dados: 

 Se é Professor/Servidor ou Aluno; 

 O CPF (Sem pontuação); 

 A data de nascimento; 

 

 

 

 

- - POSSÍVEIS ERROS NA 3ª ETAPA - - 
a) O usuário não informou seu tipo (Professor/Servidor ou Aluno); 

 - Favor informar seu tipo. 
 
b) Data de Nascimento pode estar errada no SIE; 
         -  Se Professor/Servidor: O usuário deve entrar em contato com a 
PROGEPE (Ramal 7321 ou 7307) e verificar os dados. 
 
         - Se for aluno: O usuário deve conferir seus dados com a 
Secretaria do seu curso. 
 
 



 

4º) O sistema irá enviar uma mensagem para o email 

cadastrado, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

- - POSSÍVEIS ERROS NA 4ª ETAPA - - 
a) Email não cadastrado no SIE. 
           - No caso de Professor: O usuário deve acessar o link indicado na 
mensagem. Em caso de não conseguir acesso o Professor deve entrar 
em contato com  a PROGEPE (Ramal 7321 ou 7307) e atualizar seus 
dados. 
 
          - No caso de Servidor: O usuário deve  entrar em contato com  a 
PROGEPE (Ramal 7321 ou 7307) e atualizar seus dados. 
 
          - No caso de aluno: O usuário deve alterar seus dados no Portal 
do Aluno. Caso persista algum erro, o usuário deve entrar em contato 
com a Secretaria do curso. 
 



 

5º) O usuário deve, acessar o email cadastrado no SIE, anotar 

ou copiar a senha temporária e clicar no LINK conforme 

mostrado abaixo. 

 

 

- - POSSÍVEIS ERROS NA 5ª ETAPA - - 
a) Usuário informa a senha Temporária no site do Portal de 
Identidade mas não consegue logar. 
           -  O usuário deve primeiro acessar o LINK informado no email 
para utilizar a senha temporária. 
 

b) Ao clicar no LINK o usuário recebe uma mensagem de erro. 
           -  No caso de Servidor/Professor: O usuário deve entrar em 
contato com a PROGEPE e verificar os seus dados cadastrais. Qualquer 
dado errado ou faltoso pode prejudicar o funcionamento 
(nacionalidade, órgão emissor de documento e etc). 
          - No caso de Aluno: O usuário deve entrar em contato com a 



 

 

 

6º) Após clicar no LINK, o usuário deve acessar novamente o 

Portal de Identidade e digitar seu CPF e a Senha Temporária. 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de seu curso e verificar seus dados. Qualquer dado errado 
ou faltoso pode prejudicar o funcionamento (nacionalidade, órgão 
emissor de documento e etc). 

- - POSSÍVEIS ERROS NA 6ª ETAPA - - 
a) O usuário é informado que a senha está incorreta. 

      - Favor clicar no LINK do email recebido do portal. 
      - Verificar se todas as etapas do manual foram seguidas. 
 



7º) O usuário deve primeiro informar a senha atual (neste caso, 

a senha temporária) e entrar com uma nova senha, duas vezes. 

As regras informadas na parte direita do site deve ser 

respeitadas. 

 


