
Instruções para recuperar dados para acessar o SEstatNet 

O objetivo desta ferramenta é caso o usuário perca seus dados deve ser dada a opção 

para que o mesmo possa cadastrar novos dados, sempre que necessário. 

Sendo assim, inserimos tais ferramentas no sistema para que nosso usuário, depois de 

cadastrado, pudesse voltar a ter acesso sem a necessidade de preencher o formulário de 

registro novamente com seus dados. 

Etapas básicas 

1º Passo: 

Acesse o site: http://sestatnet.ufsc.br 

Clique no botão indicado para mostrar a tela de Acesso 

 

2º Passo: 

Para iniciar o processo para recuperar dados, isto é, recuperação de senha sem precisar 

fazer um novo cadastro, você deve proceder conforme indicado na figura abaixo. 

http://sestatnet.ufsc.br/


 

 

3º Passo: 

Para garantir a segurança do ambiente SEstatNet o processo de recuperação de dados do 

usuário foi dividido em duas etapas. O passo três refere-se a primeira etapa da 

recuperação dos dados onde você terá três oportunidades para realizar. Se não conseguir 

o serviço ficará bloqueado por um dia. 

Você deverá fornecer primeiramente o endereço de e-mail que especificou quando fez o 

registro no SEstatNet seguido de duas informações cadastrais. 

Na primeira tentativa será solicitado a data de nascimento e o nome de usuário (login). 

Se o nome de usuário estiver errado, na segunda tentativa será pedido o nome curto ou 

apelido que você registrou no cadastro. E se o erro continuar, na terceira vez será pedido 

a Sigla da Organização (sigla do seu local de trabalho ou estudo) que você especificou 

ao se registrar. 

Como forma de segurança foi introduzida no último campo do formulário uma 

ferramenta chamada CAPTCHA, que é uma das formas de prevenção contra ataques 

denominados de força bruta. Ela bloqueia contas de usuários e acrescenta um atraso às 

tentativas fracassadas de recuperação de dados que o usuário possa tentar de novo pelos 

próximos 30 segundos. 



O formulário deve ser preenchido com seus dados conforme mostra a figura abaixo (na 

primeira tentativa) e o botão Enviar senha deve ser clicado para finalizar esta primeira 

etapa da recuperação de dados do usuário. 

 

4º Passo: 

Se nenhum problema ocorrer uma tela de confirmação da primeira etapa da recuperação 

de dados será apresentada.  

 

Você pode clicar no botão Voltar ou no link para retornar a tela de Acesso.  



5º Passo: 

O pedido para recuperar dados do usuário é temporário e tem validade de dois dias. 

Passado este período ele será descartado. Então para continuar o processo de 

recuperação de dados o usuário precisa acessar seu Webmail e abrir a mensagem que 

lhe foi enviada pelo sistema conforme mostra a figura seguinte. 

Ao clicar no link da mensagem você inicia o processo de atualização de dados.  

 

6º Passo: 

A segunda etapa do processo de recuperação de dados refere-se a atualização de dados 

cadastrais. O formulário de atualização deve ser preenchido com seus novos dados 

conforme mostra a figura abaixo e o botão Cadastrar deve ser clicado para finalizar o 

processo de recuperação de dados do usuário. 

 

As restrições de cada campo são idênticas ao cadastro de usuário na primeira etapa e 

estão descritas na parte superior do formulário. 



7º Passo: 

Se nenhum problema ocorrer uma tela de confirmação da segunda etapa da recuperação 

de dados, ou seja, da atualização de dados cadastrais será apresentada.  

 

Você deve clicar no botão Voltar ou no link para retornar a tela de Acesso. 

 

8º Passo: 

Agora na tela de Acesso você pode realizar um novo Acesso utilizando os dados 

atualizados. 

Digite seu E-mail e sua Senha e clique no botão Entrar conforme mostra a figura abaixo. 

 


