Configuração Cat eduroam - iPhone/iPad
ATENÇÃO: se você já possui o perfil instalado, é necessário desinstalar antes de prosseguir. Clique aqui para visualizar o procedimento.

Guia passo a passo
Para configurar a Rede sem fio eduroam, você pode estar conectado com seu celular ou tablet usando 3G ou Wi-Fi, preferencialmente na rede da sua
instituição.
1. Baixe o perfil de configuração em seu iPhone/iPad/iPod Touch clicando aqui.
2. Siga os passos indicados em sua tela.
3. Se for solicitado "CÓDIGO/SENHA DO SEU DISPOSITIVO”, digite a senha de acesso ao seu aparelho, que é a senha para destravar a tela. Caso você
não tenha uma senha de acesso, você precisará criá-la. Essa senha/código NÃO é sua senha do usuário da sua instituição.
4. Após instalar o perfil, será solicitado seu usuário da instituição e senha (*) para acesso à Rede sem fio eduroam.
5. Termine a instalação normalmente, e, ao final, a rede eduroam estará conectada. Caso não esteja, volte a área das conexões de rede sem fio, e
conecte-se manualmente à rede. CERTIFIQUE-SE QUE O CERTIFICADO JÁ FOI INSTALADO E ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE.
*IMPORTANTE: Quando você clica em "Conectar" o dispositivo, automaticamente, salva sua senha. Toda a vez que você, por algum motivo, trocar sua
senha do usuário da sua instituição, deverá lembrar de trocar a antiga senha salva no serviço Rede sem fio Eduroam pela nova que você criou. Caso
isso não seja feito, a rede apresentará uma falha no momento da conexão.
Certifique-se de sempre utilizar o perfil obtido NESTE SITE. Utilizar arquivos disponibilizados por terceiros pode comprometer a segurança do seu acesso
e de sua senha.
ONDE ACESSAR ? Baixe gratuitamente o aplicativo Eduroam Companion para saber o local mais próximo com acesso Rede sem fio eduroam.
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