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O Centro Paula Souza (CPS) tem uma parceria
com a Microsoft, que fornece e-mail para todos

os alunos e funcionários do CPS, além de
acesso a vários softwares da Microsoft.

E-mail Institucional1.

Estes e-mails são gerados pelo sistema NSA, da
nossa escola, desde que alguns requisitos

mínimos de informação estejam preenchidos
corretamente. Quando o e-mail é criado, uma
senha provisória é enviada ao e-mail pessoal

cadastrado no sistema.

Uma lista com os e-mails pessoais e
institucionais deve ter sido passada para os

alunos.

No próximo capítulo, será explicado como
redefinir sua senha para ter acesso ao e-mail

institucional.
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Para redefinir sua senha do e-mail institucional
(@etec), você deve entrar no site:

http://etec.sp.gov.br/
 

Lá você deve clicar em "E-mail Institucional", irá
aparecer três opções, selecione a "Redefinir

Senha".

2. Redefinição de senha
E-mail Institucional

Você será redirecionado para uma nova tela,
onde você deverá colocar o seu CPF e e-mail

institucional.
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http://etec.sp.gov.br/


Se o CPF e o e-mail institucional forem
colocados corretamente, você deve ir para uma
tela dizendo que a mensagem foi enviado para

um e-mail seu, cadastrado no sistema.

O e-mail de redefinição pode demorar entre 5
minutos a 24 horas para ser enviado,

dependendo da quantidade de solicitações no
servidor.
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Para usar o NSA, você deve acessar o site:
https://nsa.cps.sp.gov.br/

 
Lá você deve preencher os campos pedidos:

 

3. Acesso ao NSA

Entrar como: Aluno
Código da Etec: 055

RM: 
Senha do NSA:

Marque a opção: Não sou um robô
Clicar em Entrar
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Ele irá te redirecionar para a página inicial do
NSA.

 



Caso você não saiba sua senha, clique em
"Esqueci minha senha (gerar nova senha)"

O NSA irá te redirecionar para a seguinte tela:
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4. Redefinição senha do
NSA

Enviar como: Aluno
Código da Etec: 055

CPF do aluno
Marque a opção: Não sou um robô

Clicar em Enviar

Um link para redefinir a senha será enviado
para o seu e-mail pessoal e institucional

cadastrado.



 

Caso ocorra algum problema, entre em contato
com a nossa Etec:

Whatsapp: (18) 99649-3169
E-mail: eudecioluizvicente@gmail.com


