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Tutorial para configuração da rede “eduroam” 
 

ATENÇÃO: Os passos descritos abaixo devem ser seguidos após ter cadastro na 
Central de Acessos;  
 

De posse de suas credenciais de conexão ao eduroam conforme segue: 
• Usuário ou Identidade: o mesmo da Central de Acesso aos Sistemas com 

sufixo @unesp.br (exemplo: fulano.tal@unesp.br) 
• Senha: corresponde à senha de seu usuário na Central de Acesso aos 

Sistemas 
 

1. Entrar no site http://www.unesp.br/portal#!/eduroam/instrucoes-gerais/ e 
escolher a opção de CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA, conforme tela abaixo. 

 

 
 
 
 

2. Você será direcionado para 
https://cat.eduroam.org/?idp=2069 e 
quando aparecer a tela ao lado, clicar 
no botão indicando seu sistema 
operacional. O site identificará 
automaticamente o sistema operacional 
em seu dispositivo (Notebook, celular, 
etc); 
 
 
Observação: As telas a seguir mudam 
de acordo com o dispositivo utilizado 
para acessar.  

 

 

http://www.unesp.br/portal#!/eduroam/instrucoes-gerais/
https://cat.eduroam.org/?idp=2069
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3. Caso o sistema operacional esteja 

incorreto, escolha o instalador 

correto para o seu sistema, 

conforme tela a seguir e  

 

4. clique em Concluir 

 

 
  

5. Confira as informações e clique em 

OK para fazer o donwload; 

 

 
  

6. Aparecerá a tela abaixo e escolha a 

opção “COMO DOWLOAD LOCAL” 
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7. Observe, deslizando para baixo a 

parte superior da tela do seu 

dispositivo que o download foi 

realizado em seu dispositivo.  

Clique no NOME DO ARQUIVO para 

executá-lo.  
  

8. Clique em INSTALAR; 

 
  

9. Aparecerá a tela ao lado enquanto 

as configurações são instaladas. 

 

10. Clique em ABRIR; 
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11. Escolha a opção “UNESP – 

Universidade Estadual Paulista 

“Julio de Mesquita Filho”; 

 
  

12. Na tela que mostra as 

configurações que serão aplicadas, 

clique em INSTALAR; 

 
  

13. Confirme a instalação do perfil, 

clicando em “SIM”; 

 
  

14. No campo USERNAME: colocar o 

usuário completo utilizado na 

Central de Acessos, incluindo 

“@unesp.br”; 

No campo PASSWORD: utilizar a 

senha da Central de Acessos; 

15. Clique em “INSTALAR; 
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16. Observe que na tela ao lado 

aparecerá a mensagem “Status: 

Trying SSID ‘eduroam’”. Aguarde; 

 
  

17. Quando aparecer o Status 

“CONNECTED”, a configuração 

estará finalizada e você conectado à 

rede eduroam. 
 

  

18. Confira na barra superior de status 

de seu dispositivo. 

 
 

Observação: Essa configuração é válida em todas as unidades da Unesp.  
Maiores informações poderão ser obtidas em http://www.unesp.br/portal#!/eduroam/ 

http://www.unesp.br/portal#!/eduroam/

