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Para acesso à rede eduroam siga os passos descritos neste manual.
1 – Alterar senha no SUAP (pode ser a mesma): usar o SIAPE quando for servidor para alteração da
senha no SUAP. Se for aluno use seu prontuário com a sigla do Campus, no nosso caso “MT”.
2 - Página de instalação do cliente (caso precise): https://cat.eduroam.org/
3 – Para acesso colocar prontuário conforme exemplo: mtxxxxxx@ifsp.edu.br
Página explicativa eduroam: https://www.eduroam.org/
Os passos neste manual referem-se aos sistemas: Android e Windows 7. Nos sistemas; Windows 10,
iOS e macOS não foi preciso realizar configurações adicionais.

Android

Windows 7
✔ Próximo ao relógio, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de redes na área
de notificação do Windows.
✔ Após isso clique na opção
“Abrir a Central de Rede e
Compartilhamento

✔ Na central de rede e
compartilhamento clique em
“Gerenciador de Redes Sem
Fio, localizado no canto
superior esquerdo.

✔ Com
Redes

o

gerenciador
Sem

Fio

de

aberto

clique em Adicionar.

✔ Será aberta uma janela de para
configuração de uma rede sem fio
“Conectar-se manualmente a uma
rede sem fio”. Escolha a opção
“Criar um perfil de rede
manualmente.”
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✔ Na janela de configuração
“Conectar-se manualmente a
uma rede sem fio” preencha
os campos com os dados
abaixo.
preenchimento

Após
clique

o
em

Avançar.

Nome da rede: “eduroam”;
Tipo de Segurança: WAP2-Enterprise;
Tipo de criptografia: AES;
Chave de Segurança: Deixe em branco.
O restante das opções deixe conforme a figura ao lado.

✔ Ainda

faltam

algumas

configurações

de

segurança

em

clique

“Alterar configurações de
conexão”.

Pág. 3 de 7

✔ Na janela “eduroam Propriedades de Redes Sem
Fio” vá até a aba “Segurança”, selecione as
seguintes opções em Tipo de segurança: WPA2Enterprise e Tipo de criptografia: AES. Depois
clique em “Configurações”.

✔ Na janela “Propriedades EAP Protegidas
desmarque a opção “Validar certificado do
servidor” e depois clique em “Configurar”.
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✔ Nessa nova janela que abrir
desmarque

a

opção

“Usar

automaticamente meu nome e senha de
logon do Windows (e o domínio, se
houver), depois clique em OK.

✔

Clique em OK.

Pág. 5 de 7

✔ De volta na janela “eduroam Propriedades
de

Rede

Sem

Fio”

vá

agora

em

“Configurações avançadas”

✔ Na aba “Configuração 802.1X, marque a
opção “Especificar o modo de autenticação” e
selecione a opção “Autenticação de usuário”,
desmarque a opção “Habilitar logon único
para esta rede”. Depois clique em OK.

✔ De volta na janela “eduroam Propriedades
de Rede Sem Fio” clique em OK.
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✔ Feche o Gerenciador de Redes Sem Fio
✔ Após fechar o Gerenciador de Redes Sem Fio você será notificado com a seguinte informação:
“Informações adicionais são necessárias para conectar eduroam”, clique neste balão.

✔ Será aberta uma janela pedindo suas
credenciais. No nome de usuário digite
seu login do SUAP acompanhado de
@ifsp.edu.br e no campo de senha
digite a senha que você utiliza para
acessar o SUAP
✔ Com isso a conexão é efetivada e já pode navegar normalmente.
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