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SISTEMA DE VACINAÇÃO 

Perfil: Aluno 

DATA: 08/02/2022 
 
 

a) O aluno deverá acessar o Sistema de Vacinação da UEFS através do seguinte 
endereço: 
 
 

https://vacinacao.uefs.br 
 

 
 

b) Selecione a opção “Cadastre-se aqui” para iniciar o cadastro no sistema: 

 
Há também a opção “Esqueci minha senha” caso o estudante já possua cadastro e queira redefinir sua senha de acesso. 
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c) Digite sua matrícula de estudante e pressione o botão “Cadastrar” para receber as 

credenciais de acesso ao sistema por email. É de extrema importância que o email do 
aluno esteja atualizado no sistema SAGRES: 

 
d) Ao cadastrar, caso o estudante esteja matriculado na instituição, ele receberá um email 

automático do sistema com seu Login e Senha de acesso e a seguinte mensagem será 
exibida: 
 

“Envio realizado para o email do estudante cadastrado no SAGRES”. 
 

e) Verifique a caixa de spam caso o email não esteja em sua caixa de entrada. Acessando 
o link de confirmação que consta no email enviado pelo sistema, você deverá definir sua 
senha de acesso ao sistema e pressionar o botão “Registrar”: 
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f) Caso não seja redirecionado para dentro do sistema, insira o Login e Senha de acesso e 

pressione o botão “Entrar” na tela inicial do sistema de vacinação: 

 
g) Selecionando o menu lateral esquerdo, “Vacinação”, será exibido um formulário para 

submissão de sua documentação de comprovação: 
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h) Os campos Nome, CPF e Matrícula são apenas para visualização. Já o campo “Tipo de 

Comprovação” deve ser preenchido com uma das seguintes opções: 

 
i) Se o “Tipo de Comprovação” for “Primeira/Segunda Dose/Terceira”, preencha as datas 

das doses de vacinação: 

j) Se o “Tipo de Comprovação” for “Dose Única”, preencha a data da vacinação: 

 
 

k) Se o “Tipo de Comprovação” for “Não vacinado(a) por prescrição médica”, basta seguir 
para próxima etapa: 
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l) No campo “Comprovante”, acionando o botão “Escolher arquivo”, anexe o seu 

documento de comprovação no sistema (seja comprovante de vacinação ou relatório 
médico), marque as declarações e pressione o botão “Gravar”: 

m) O sistema exibirá uma mensagem de sucesso. Agora basta aguardar a homologação de 
seu comprovante de vacinação ou relatório médico. 

 


