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Apresentação
◦ Somos gratos por tê-lo como nosso aluno(a), e saber que você 

busca conhecimento pelo zelo e desejo de expansão do Reino, para 
cumprir seu chamado na missão de Deus.

◦ Por meio da parceria com a Microsoft estamos fornecendo aos 
alunos um e-mail institucional gratuito - @aluno.ftsa.edu.br - que irá 
garantir acesso a plataforma de programas Microsoft Office 365. 
Com isso, você poderá acessar os programas Office, Excel, 
PowerPoint, Outlook e também OneDrive para guardar seus 
documentos e trabalhos seguros na nuvem.

◦ Em seu primeiro acesso na plataforma será necessário realizar o 
cadastramento de uma nova senha e de um número de celular (para 
recuperação dessa senha em caso de esquecimento ou troca).

◦ Este pequeno e-book mostrará passo a passo como proceder.

◦ At.te
◦ A. Christian Alves
◦ Gerente de Tecnologias



Primeiro acesso

Faça o acesso à plataforma de e-mail online por meio 

de um navegador de internet (Microsoft Edge, Microsoft 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox, 

Safari, etc...) em 

https://mail.office365.com

Ou

https://mail.ftsa.edu.br

Digite seu novo endereço de e-mail recebido:
Nome.sobrenome@aluno.ftsa.edu.br

Ex.:
Paulo.detarso@aluno.ftsa.edu.br

https://mail.office365.com/
https://mail.office365.com/
https://mail.ftsa.edu.br/
mailto:Nome.sobrenome@aluno.ftsa.edu.br


Na nova tela, você verá seu endereço de e-mail e abaixo o campo 

para inserir a senha provisória recebida.

Tecle em ENTRAR e vamos seguir.

A senha é importante...

Repita sua senha provisória recebida e cadastre uma nova senha que tenha:
§ Pelo menos 6 caracteres

§ Uma letra MAIÚSCULA

§ Um número – 0123456789 

§ Um símbolo - (!@#$%&*)

Não se esqueça de repeti-la!

... E também particular



Então, clique no botão AVANÇAR

Atenção, que ainda tem mais alguns 
passos antes de concluir

Escolha o BRAZIL (+55) ou o país onde reside, depois digite seu número de celular 
completo ddd + número no formato:

dd9nnnnnnnn – 43987654321 (como exemplo)

Selecione ENVIAR-ME um código por mensagem de texto para confirmar que o 
número digitado é realmente o seu celular, assim receberá um código SMS para 
digitar na próxima tela.

Clique no botão PRÓXIMO...

...Segurança para sua conta.



Digite o código recebido na mensagem SMS no campo 
obrigatório.

Caso demore muito, você poderá clicar no REENVIAR 
CÓDIGO para gerar um novo SMS.

Após preencher o código clique no botão PRÓXIMO...

Informe o Código...

Se apareceu uma tela igual a esta então tudo está 
confirmado e seu número de celular registrado, 
podemos avançar.

E por último a tela de confirmação - Clique em 
concluído.

... Garantindo que tudo deu certo



E pronto! Seu novo e-mail 
configurado e ativo para ser usado.

Lembre-se de verificá-lo sempre, 
pois será o novo canal de 
comunicação com a FTSA.

Só confirmar no SIM...



Office 365
Pelo navegador de internet entre no link 
https://office365.com

Clique no botão ENTRAR no canto superior 
direito e realize seu login com seu novo e-
mail institucional da FTSA e a nova senha 
cadastrada anteriormente.

https://office365.com/


Office 365

Instalando Office seu computador...

Clique no botão INSTALAR APLICATIVOS 
para fazer o download do Instalador do Word, 
Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook e 
Microsoft OneDrive.



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


