
   
 

www.etecpinhal.com.br 
Rod. SP 346 (Espírito Santo do Pinhal / Andradas), Km 204  -  Cx.P. 44 

CEP 13990-970 – Tel.: (19) 3651 1229 / 3651 5386 – email: secretaria@etepinhal.com.br 

POP (Procedimento Operacional Padrão)  

ALUNO – NSA ONLINE DADOS CADASTRAIS 
 
Objetivo: Instruir os alunos a realizarem seu acesso ao NSA-Online e manterem seus dados cadastrais sempre 
atualizados.   
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1. Introdução 
O NSA (Novo Sistema Acadêmico) é o sistema de gestão acadêmica e pedagógica da Etec. Ele foi 
desenvolvido especialmente para Etecs. Seu mentor foi aluno de uma Etec. Hoje ele atende muitas 
Etecs e é de grande ajuda nos processos acadêmicos e pedagógicos da escola desde a matrícula 
inicial, passando pelo registro de chamadas e notas, registrando ocorrências pedagógicas, 
registrando o Boletim Eletrônico e até a emissão de Histórico Escolar e Diplomas. 
 

 
2. Redefinir Senha 

Para redefinir sua senha existem várias formas: 
a. Pelos canais de suporte técnico (veja o item suporte Técnico/Acadêmico). 
b. Pela tela de Login do NSA-Online. Atenção: para que este item funcione é preciso que seu e-

mail particular esteja corretamente atualizado no sistema NSA. É preciso informar também 
seu CPF. 
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3. Atualização Cadastral 

Sempre que necessário mantenha seus dados cadastrais atualizados. Para acessar seus dados 
utilize o Menu Cadastro > Dados Pessoais. Nesta tela é possível alterar seu e-mail particular, senha 
e dados pessoais como endereço e telefones. É possível também consultar outros dados como RG, 
CPF e RA (registro acadêmico estadual). 

 
 

Para alterar dados clique no botão ALTERAR próximo dos dados que deseja atualizar, modifique os 
dados necessários e clique em SALVAR. 
A tela está dividida em três partes: 

• Alterar e-mail; 

• Alterar senha; 

• Alterar Dados Pessoais.  
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Os dados em azul claro podem ser modificados pelo aluno nesta tela. Outros dados devem ser atualizados 
pessoalmente e com apresentação de documentos na Secretaria da SEDE. 

 
 

4. Arquitetura 
A arquitetura computacional do sistema NSA está estruturada em manter a base de dados principal 
nos servidores da Etec Sede e a oferecer aplicativos Client-Server para acesso local ou remoto. Para 
este último a base de dados fica na nuvem (Cloud Computing) para acesso através dos aplicativos 
Clientes (alunos, professores e secretaria) remotamente com atualização instantânea dos dados na 
base principal localizada no servidor da Etec Sede. Todos estes serviços são mantidos pela APM 
(Associação de Pais e Mestres) da Etec. 
 

 
 
 

5. Suporte Técnico/Acadêmico 
Suporte técnico para alunos: 

• Pessoalmente na secretaria acadêmica da sede; 

• Pessoalmente na coordenação (CCD) da Extensão Cardeal Leme; 

• Por e-mail: secretaria@etecpinhal.com.br ; 

• Por telefone (19)3651-1229 Ramais 200 e 203 (secretaria acadêmica); 

• Professores e Coordenadores podem ajudar a tirar dúvidas. 
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