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Plataforma SIGA
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Plataforma SIGA
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 Sistema de Gestão Acadêmica Oficial Centro Paula Souza;

 Site de acesso: https://siga.fatectatuape.edu.br

 Usuário: CPF

 O usuário é seu CPF SEM pontos ou traços:

Ex.: 12345678900

 Senha: Necessário solicitar uma nova no 1º acesso;

 A senha deve ser solicitada clicando em “Solução para problemas de acesso”

 Verifique sua caixa de SPAM / Lixo Eletrônico.

*Alunos que já tiveram matrícula em alguma Fatec podem possuir problemas no usuário.

Entre em contato via e-mail.

E-mail de Suporte: f250.ti@fatec.sp.gov.br

https://siga.fatectatuape.edu.br/
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E-mail Institucional

Parceria CPS e Microsoft
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E-mail Institucional
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 Dados de acesso enviados para o e-mail cadastrado;

 Parceria entre o Centro Paula Souza e Microsoft;

 Possibilita aos alunos / docentes o uso de TODOS os

aplicativos Microsoft ™ de maneira GRATUITA;

 Principais aplicativos para download e uso:

 Microsoft Office 365;

 Windows 10;

 Armazenamento em nuvem (OneDrive) com 1TB de espaço.

E-mail de Suporte: f250.ti@fatec.sp.gov.br



E-mail Institucional
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Observações:

 Softwares para uso PESSOAL;

 Permissão de uso em até 5 dispositivos;

 Válido enquanto possuir matrícula ativa. Alunos cancelados,

trancados e concluídos perdem os acessos.

 Site de acesso: http://www.fatec.sp.gov.br

Suporte na Unidade Fatec Tatuapé:

 LEONARDO ITIKI através do e-mail: f250.ti@fatec.sp.gov.br

http://www.fatec.sp.gov.br/
mailto:f250.ti@fatec.sp.gov.br


Site da Fatec Tatuapé
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No site da Fatec Tatuapé, você pode visualizar:

 Últimas notícias (página inicial OU menu acadêmico -> notícias);

 Visualizar o Regimento Comum das Faculdades de Tecnologia;

 Acessar o acervo da biblioteca;

 Acessar a lista com contato de todos os professores;

 Calendário Escolar;

 Entre outras informações.



Microsoft Teams
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Plataforma utilizada para aula online.

 Utilize o seu e-mail institucional @fatec para acessar;

 Disponível aplicativo para Android / iOS / Windows;

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=pt_BR&gl=US

 iOS: https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706

 Suporte: f250.ti@fatec.sp.gov.br

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706
mailto:f250.ti@fatec.sp.gov.br


DÚVIDAS OU PROBLEMAS?
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Manuais:

https://ti.fatectatuape.edu.br

Leonardo Itiki

Auxiliar de Docente de Informática

E-mail: f250.ti@fatec.sp.gov.br

Whatsapp: https://wa.me/551122931220

Sala 54 – 5º andar

https://ti.fatectatuape.edu.br/
mailto:f250.ti@fatec.sp.gov.br
https://wa.me/551122931220

