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Configuração da Rede UNB Wireless 

Configurar sistema operacional WINDOWS 7 

 

É necessário verificar se existe alguma configuração existente na placa de rede sem fio. 

1. Abra as configurações da “Central de Redes e Compartilhamento”, clicando com o botão direito do mouse no 

ícone da rede Wifi (localizado na parte inferior a direita na barra de tarefas do Windows) e selecionando “Abrir 

a Central de Rede e Compartilhamento”. 

 

 

2. Em seguida, selecione a opção “Gerenciar redes sem fio”. 
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3. Procure na lista de redes configuradas se uma ou ambas as redes (UnB Wireless/eduroam) então listadas. Caso 

estejam, selecione uma delas e clique em “Remover” e em seguida “Criar um Perfil de Rede Manualmente”. 

Faça isso para cada uma das redes. 

 

 

 

4. Com as devidas informações prévias removidas, podemos agora fazer a nova configuração manual de ambas 

as redes.   
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5. Ainda na sessão de Gerenciar Redes sem Fio, escolha a opção “Adicionar” 
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6. Configure cada item de acordo com a imagem abaixo e selecione “Avançar”. 

 

 

7. Clique em “Alterar configurações de conexão”, 
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8. Navegue para a aba “Segurança” e entre na opção “Configurações”.  

 
9. Desmarque a opção “Validar certificado do servidor” e entre na opção “Configurar”... e desmarque a opção 

mostrada a seguir.  
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10. Após fechar a janela, clique em “OK” novamente. 
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11. Agora navegue para a opção “Configurações Avançadas”. 

  

12. Na aba “Configurações 802.1x”, inserir as seguintes configurações de acordo com a imagem abaixo e clicar 

em “Salvar Credenciais”. 
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13. Preencher com os dados do usuário e confirmar clicando em “OK”. 

 

Observação: 

- Lembrando que, se você for usuário convidado sem vínculo algum com a UnB suas “Credenciais de Acesso” serão o 

seu número de CPF (sem traços e pontos) ou o seu Passaporte (sem traços e pontos) e a senha cadastrada no sistema 

de cadastramento de usuários convidados. 

- Se você for aluno da UnB, suas “Credenciais de Acesso” serão a matrícula de aluno regular e a senha do seu e-mail 

acadêmico do domínio @aluno.unb.br da mesma maneira que você acessa seu e-mail acadêmico. 

- Se você for servidor, professor, prestador de serviço autorizado ou possuir e-mail institucional do domínio @unb.br 

suas “Credenciais de Acesso” serão o seu e-mail /senha institucional da UnB. 

 

Pronto!  

Agora a sua conexão está configurada corretamente. Basta confirmar novamente e fechar a sessão de configurações 

avançadas. 

Caso a rede não entre automaticamente, desconecte da rede e entre novamente, se o problema persistir reinicie o 

computador. 


