
Cadastrando-se no 
CAFe
Comunidade Acadêmica Federada

A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)
é um Serviço de gestão de identidade que
reúne instituições de ensino e pesquisa
brasileiras por meio da integração de suas
bases de dados. Seu objetivo é facilitar a
disponibilização e o acesso a serviços web.
Utilizando uma conta única, o usuário pode
acessar, de onde estiver, os serviços de sua
própria instituição e os oferecidos pelas
outras organizações que participam da
federação.

A UFRJ é instituição participante da
Comunidade Acadêmica Federada (CAFe).

Tutorial: Coordenação de TIC – UFRJ Macaé Contato: suportemacae@tic.ufrj.br



Acesse a página da Intranet da UFRJ

https://intranet.ufrj.br/

https://intranet.ufrj.br/


1) Utilizar seu CPF e sua senha para logar-
se em seu cadastro na intranet
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Não consegue 
acessar?

Esqueci a senha

https://intranet.ufrj.br/recuperar-senha

Outros problemas

intranet@tic.ufrj.br

https://intranet.ufrj.br/recuperar-senha


1) Utilizar seu CPF e sua senha para logar-
se em seu cadastro na intranet

2) Clicar no ícone café à direita da tela
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12345678910



1) Utilizar seu CPF e sua senha para logar-
se em seu cadastro na intranet

2) Clicar no ícone café à direita da tela
3) Clicar no link indicado para configurar

seu cadastro
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1) Utilizar seu CPF e sua senha para logar-
se em seu cadastro na intranet

2) Clicar no ícone café à direita da tela
3) Clicar no link indicado para configurar

seu cadastro
4) Informe um e-mail institucional próprio

e válido para usar como seu login cafe
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Não possui um 
E-mail institucional ?

Obs

Obs.: caso não possua um e-mail
institucional válido, você pode criar seu e-
mail @ufrj.br e logo após utilizá-lo para
cadastrar no café (continuar o passo nº 4).
Basta clicar no link mostrado pela seta
“Obs” na imagem ao lado e seguir as
orientações da plataforma corretamente.



1) Utilizar seu CPF e sua senha para logar-
se em seu cadastro na intranet

2) Clicar no ícone café à direita da tela
3) Clicar no link indicado para configurar

seu cadastro
4) Informe um e-mail institucional próprio

e válido para usar como seu login café
5) Digite sua senha da intranet e clique

para confirmar sua ação
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1) Utilizar seu CPF e sua senha para logar-
se em seu cadastro na intranet

2) Clicar no ícone café à direita da tela
3) Clicar no link indicado para configurar

seu cadastro
4) Informe um e-mail institucional próprio

e válido para usar como seu login café
5) Digite sua senha da intranet e clique

para confirmar sua ação
6) Você deverá receber uma mensagem de

confirmação. Em seguida, caso apareça
o botão, clique em Ok para finalizar.

Seu e-mail foi cadastrado com sucesso OK 6



Após concluir com êxito este simples cadastro, você deverá
aguardar um período de pelo menos 30 min até que sua solicitação
seja homologada pela RNP.

A partir deste período, você poderá utilizar o endereço de e-mail
institucional que acabou de cadastrar como seu ID (seu login) e sua
senha da intranet como password em qualquer plataforma do
mundo que utilize o cafe como método de inscrição/login.


