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Apresentação
A FTSA – Faculdade Teológica Sul Americana procurou um novo 
sistema para sua GESTÃO ACADÊMICA E FINANCEIRA durante 
o ano de 2021 e encontrou um novo fornecedor: EDUSOFT. O 
Processo de implantação e migração iniciou-se em 2022 com a 
transferência de dados do antigo sistema e todas as 
configurações para o novo sistema, agora chamado de 
MENTORWEB.

Com a graça de Deus conseguimos finalizar o processo e iniciar 
2023 com o novo sistema em operação. São diversas novidades 
em processo de implantação que serão liberadas aos poucos 
durante todo o ano.

O NOVO PORTAL DO ALUNO é uma central de relacionamento 
entre a FTSA e seus estudantes, por onde poderão acessar 
calendário de aula, disciplinas, boletos de parcelas, abertura de 
requerimentos, controle de livros emprestados e muitas outras 
funcionalidades.

Este pequeno e-book mostrará passo a passo como proceder 
para acessar o novo portal do aluno.

At.te

A. Christian Alves

Gerente de Tecnologias



Primeiro acesso
O Acesso ao NOVO PORTAL DO ALUNO 

poderá ser feito pelo site da FTSA ou 

digitando em um navegador de internet 

(Preferencialmente o Mozilla Firefox que tem 

maior compatibilidade com o sistema) o 

endereço digital:

https://ftsa.mentorweb.ws

Para seus dados de acesso digite seu novo 
endereço de e-mail institucional recebido:

Nome.sobrenome@aluno.ftsa.edu.br

A Senha inicial é – Alunos@FTSA.2023 que 
deverá ser trocada no primeiro acesso.

Obs.: Caso tenha recebido um e-mail de troca
de senha e efetuado pode utilizar a mesma e 
se precisar pode clicar no link NÃO TEM OU 
ESQUECEU A SUA SENHA? Para recupera-
la.

https://ftsa.edu.br/
https://ftsa.mentorweb.ws/
mailto:Nome.sobrenome@aluno.ftsa.edu.br
mailto:Alunos@FTSA.2023


Em seu primeiro acesso usamos uma senha 

padrão – Alunos@FTSA.2023 e precisamos agora 

configurar uma NOVA SENHA seguindo as regras 

abaixo com pelo menos:

• Uma letra maiúscula

• Um número

• Um caractere especial (!@#$%&*)

• Mínimo de 6 caracteres

• Máximo de 24 caracteres

Vamos cadastrar sua senha

mailto:Alunos@FTSA.2023


Novo Portal do Aluno

• M

• O Aplicativo para Celular já esta disponibilizado e pode ser baixado conforme as instruções do Portal do Aluno.



Acesso Rápido
O novo portal tem um designer fácil e por meio dos ícones de Acesso Rápido 

podemos visualizar rapidamente informações importantes como:

• MINHAS OCORRÊNCIAS – são registros dos requerimentos de solicitações 

do aluno à FTSA

• CAIXA DE MENSAGEM – Central de mensagens enviadas pela FTSA ao 

aluno, que podem ser também mensagem do Sistema MentorWeb

• CALENDÁRIO DE AULA – O Aluno consegue visualizar seu calendário de 

aula e disciplinas

• NOTAS E FALTAS – Acompanhamento de Notas e Faltas por semestre e 

curso.

• FINANCEIRO – Onde são disponibilizados os boletos de pagamento das 

parcelas mensais do curso.



Acesso Rápido - Financeiro

• M

• Aqui são listadas suas parcelas, e na coluna OPÇÕES ao clicar consegue visualizar o BOLETO DE PAGAMENTO.



Acesso Rápido – Notas e Faltas

• M

• Selecione o Período e Curso para visualizar suas notas e faltas.



Navegação no Novo Portal

Sempre que precisar voltar ao Menu Principal clique na barra azul – PORTAL DO 
ALUNO.

Para outras Opções – Menu Lateral – Clique nas 3 BARRAS do lado 
esquerdo para acessar outras opções

No lado superior direito temos o SINO para alerta-los sobre novas 
mensagens e o MENU LATERAL DIREITO para visualizar seus dispositivos 
conectados, alterar a senha ou sair do sistema.



Muito obrigado!
◦ Este é mais um benefício oferecido pela FTSA –

Faculdade Teológica Sul Americana, que a cada 
ano investe em melhorias para ajudar você no 
desenvolvimento de sua jornada acadêmica e 
no cumprimento da sua missão.

◦ Aproveite este tempo, aproveite os recursos e 
bons estudos!

◦ Em caso de dúvidas, fale pelo e-mail 
suporte.ti@ftsa.edu.br

◦ At.te

◦ A. Christian Alves

◦ Gerente de Tecnologias


