Para acessar à rede wireless WLAN_UNIARP ou WIFI-UNIARP
é necessário dispor de um equipamento compatível com as
normas IEEE 802.11a/b/g/n, WPA2-AES e 802.1X.
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OBS: Se caso não conectar, procure o setor de TI da
UNIARP.

1 – Configurar Wi-Fi no WINDOWS 8, 8.1 ou 10 (Versão Pro)
Versões inferiores necessitam ser atualizados
Segue o passo a passo de como configurar seu computador no
WI-FI da UNIARP:
Passo 1 – Na barra de tarefas do Windows, clique no ícone de
internet
Passo 2 – Clique “WLAN_UNIARP ou WIFI-UNIARP”
Passo 3 – Digite seu usuário e senha do Portal Educacional
Passo 4 – Clique em Conectar
Após seguir estes passos, aguarde a conexão ser efetivada.
Obs: Caso seu computador for Windows 7, indicamos a
atualização para o Windows 10.

2 – Configurar WI-FI no LINUX (Ubuntu)
Segue o passo a passo de como configurar seu computador no
WI-FI da UNIARP:
Passo 1 – Na barra de tarefas do Linux, clique no ícone de
internet;
Passo 2 – Clique “WLAN_UNIARP ou WIFI-UNIARP”;
Passo 3 – Um menu será aberto para que sejam ajustadas as
configurações da rede. Abaixo estão os dados a serem
preenchidos:
Wireless security: WPA & WPA2 Enterprise
Authentication: Protected EAP (PEAP)
Anonymous identity: <deixar em branco/vazio>
CA certificate: (None)
PEAP version: Automatic
Inner authentication: MSCHAPv2
Username: usuário do portal eduacional
Password: senha do portal eduacional
Passo 4 – Após clicar em Connect, uma janela aparecerá
avisando-lhe que a conexão pode não ser segura devido à
ausência de um certificado digital. Ignore o aviso.
A conexão à rede “WLAN_UNIARP ou WIFI-UNIARP” deverá
ser estabelecida com sucesso.

3 – Configurar WI-FI no MACBOOK
Segue o passo a passo de como configurar seu macbook no
WI-FI da UNIARP:
Passo 1 – Acesse as “Preferencias do Sistema”;
Passo 2 – Clique em “Rede”;
Passo 3 – Escolha a(s) rede(s) “WLAN_UNIARP ou WIFIUNIARP” para entrar nas configurações;
Passo 4 – Insira o usuário e senha do Portal Educacional;
Passo 5 – Clique em “Permitir Sempre;
Passo 6 – Verifique se está conectado.

