Configuração Cat eduroam - Linux
ATENÇÃO: Compatível a partir do ubuntu 14.04 ou superior, dependendo do seu sistema, alguns comandos podem ser diferentes daqueles aqui
relatados.

Guia passo a passo
1 - Clique aqui para configurar o acesso a Rede sem fio eduroam, você deve obter o perfil de configuração para o Linux.
2 - Salve o arquivo na sua área de trabalho ou em alguma pasta que desejar;
3 - Entre no terminal e digite, na ordem, os seguintes comandos:
sudo su (comando para acionar o root. Varia de versão nos Linux)
(Digite a senha de root do seu computador)
4 - Com o comando "cd" , vá até o diretório da "Área de trabalho" (Se o seu Linux for em inglês, o diretório se chamará "Desktop") onde está guardado
seu arquivo eduroam;
5 - Se você não sabe como chegar lá, vá até o diretório "/home" usando o seguinte comando:
cd /home
6 - Lá você deve encontrar o diretório que tem o nome do seu usuário. Após encontrar seu usuário, continue o comando até que ele fique assim:
cd /home/seuusuario/Área\de\Trabalho/
cd /home/seuusuario/Desktop

(Se o seu linux for em português)
(Se o seu linux for em inglês)

Observação: este nome "seuusuario" é só um exemplo. Você deve saber o nome do diretório do seu usuário que está dentro do "/home". Caso você não
saiba, execute o comando "cd /home" e depois o comando "ls". Com ele você verá todos os diretórios dos usuários que utilizam sua máquina. Lá você
encontrará o seu;
7- Após isso, digite o seguinte comando:
sh eduroam-linux-RNP-GlobalSign.py
8 - Uma tela de instalação será aberta e digite OK ;

9 - Selecione a opção YES ;

10 - Digite seu usuário e clique em OK ;

11 - Repita sua senha e clique em OK ;

12 - A instalação será concluída com sucesso. Clique em OK.

13 - Após isso, clique em "Network Manager" e selecione eduroam para conectar-se.

Caso você não consiga se conectar, é possível que os pacotes da sua maquina não estejam atualizados para as novas versões.
Recomendamos que você atualize os pacotes do seu Linux e refaça esse tutorial.
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