
Como acessar o 

no 
CANVAS
AVA 



Acesse o SGA e clique no 
menu ‘Serviços Acadêmicos 
> Credenciais de Acesso'

1

Na página Credencial de 
Acesso identifique seu 
código de pessoa
(ele é diferente de seu 
número de matrícula),
ele será importante para 
realizar o login nos
sistemas sistemas da PUC Minas

2

https://www.sistemas.pucminas.br/sgaaluno4/SilverStream/Pages/pgAln_LoginSSL.html


3

Em seu primeiro acesso ao 
Canvas você deverá criar 
sua senha, então na página 
‘Credenciais de Acesso’, na 
sessão ‘Canvas’ clique em 
‘Trocar Senha’
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Na tela Credencial de Acesso 
você poderá consultar todas 
as suas credenciais de 
acesso aos sistemas da PUC 
Minas, além de conseguir
aalterar suas senhas e 
também poder solicitar 
suporte para cada sistema, 
caso necessite.



5 Na tela que se abrir digite 
seu **Código de Pessoa** 
(que você identificou no 
Passo 2).

Você receberá um email com 
um link para realizar
a criação de sua senha
(caso primeiro (caso primeiro acesso) ou
atualização da senha
(caso tenha esquecido).

Alunos da graduação
receberreceberão esse email em seu 
PUC Mail, clique aqui e saiba 
como acessar. alunos da pós 
graduação receberão esse 
email no endereço cadastra-
do no momento da inscrição.

https://conteudo.virtual.pucminas.br/pmv/comunicacao/pdfs/Tutorial_PUCmail.pdf?_ga=2.52396969.1840791731.1608120099-1645045995.1608120099
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7Na página de login do 
Canvas, clique no botão 
‘Fazer login com Microsoft’

Após criar sua senha, volte 
ao SGA na sessão 'Canvas', 
identifique seu Login
Microsoft  e clique no botão 
‘Acessar’ para logar no 
Canvas



Digite seu Login Microsoft
visualizado no SGA (padrão:
codigo_pessoa@sga.pucminas.br)
e clique em Avançar

Insira sua Senha criada no
Passo 5 e clique em Entrar



8 Ao acessar o Canvas você 
terá acesso ao seu Painel
de Controle. Nele serão
exibidas todas as disciplinas 
em que você está atualmente 
matriculado e que se
encontram disponíveis
ppara você. 



Você também pode visualizar 
suas disciplinas através do menu 
'Cursos > Todos os cursos'.
NesNesta área estarão disponíveis 
todas as disciplinas que você 
tem e já teve acesso à medida 
que avança em sua jornada na 
PUC Minas.



No espaço ‘Guia do Canvas’ você 
terá acesso a vários tutoriais 
que poderão te ajudar durante 
sua jornada de estudo.



Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pela

Central de Informações: (31) 3319-4444 ou pelo seu SGA,

através do menu **Serviços Acadêmicos > CredEnciais de Acesso.**

Bons Estudos!

PUC Minas Virtual.






