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Sistema Acadêmico - Egresso

Nesse tutorial, você encontrará informações sobre:

Página 1 - Como realizar o primeiro acesso e alterar a senha; 
Página 2 - Como emitir declaração de conclusão e histórico;

1) Acesse o Sistema Acadêmico Web
Egresso pelo site do Ifes, no link acesso a
sistemas.
Ou pelo endereço: 
https://academico.ifes.edu.br/ 
e clique na opção Egresso:

2) Digite a matrícula e a senha que utilizava no Sistema
Acadêmico Web aluno e clique em OK.
Caso não lembre a sua senha ou nunca tenha acessado 
o Sistema Acadêmico, envie e-mail para Secretaria Escolar
do DocentEPT (docentept.se@ifes.edu.br) e solicite a sua
matrícula e a senha de acesso (a matrícula não é o CPF).

3) Na página inicial estão disponíveis:
- Solicitar documentos:
Para emitir declaração de conclusão e histórico.

- Pedido de alteração de dados cadastrais:
Ao emitir a declaração e histórico, caso verifique
que tenha algum dado errado, informe por 
e-mail para Secretaria Escolar do 
DocentEPT (docentept.se@ifes.edu.br)

- Alterar senha:
Para cadastrar nova senha.
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- Solicitar Documentos
Para emitir documentos, clique em “Solicitar Documentos”. O sistema abrirá o módulo de 
solicitação de documentos. Para emitir um documento, clique em “Nova Solicitação”: 

O sistema exibirá a tela abaixo, selecione o documento desejado.
Para declaração de conclusão selecione “DEPT – Certidão – Pós lato sensu”.
Para histórico escolar selecione “Histórico Escolar Parcial para Simples conferência” 

Ao selecionar o documento de sua preferência, clique em “Solicitar Documento”: 

Após isso, o sistema processará a solicitação e, em seguida, iniciará o download do documento 
automaticamente. Caso o download não se inicie, clique em “Download” no documento gerado: 

Procure o arquivo gerado na pasta de download do seu computador ou na pasta escolhida por 
você para receber o download. Os documentos emitidos apresentam uma chave digital (na lateral 
esquerda) que confirmam a autenticidade dos mesmos.
Se houver alguma alteração posterior de dados, clique em “Nova Solicitação” para gerar novo 
documento atualizado. 
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