Quem é
Ifap
tá sempre
conectado.

O que é a Rede Eduroam?

Prezado usuário, o Instituto Federal do Amapá (Ifap) agora faz parte da Rede Education Roaming
(Eduroam), que conecta pesquisadores, professores e estudantes de instituições de ensino superior em
mais de 60 países diferentes.
No Brasil, a rede Eduroam é gerenciada pela Superintendência de
Tecnologia da Informação (STI) da Universidade de São Paulo
(USP), em parceria com a Rede Nacional de Pesquisas (RNP). A
iniciativa permite aos membros das instituições que fazem parte
da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) ter conectividade à
Internet, através de conexão sem ﬁo (wi-ﬁ), dentro de seus campi
e em qualquer localidade onde o serviço está disponível.
A rede pode ser acessada através de
qualquer dispositivo, seja mobile ou desktop,
com os sistemas operacionais Android,
IOS ou Windows.

Acesso à EDUROAM utilizando dispositivo IOS
1º Passo
Em seu dispositivo
IOS, acesse a opção
Conﬁgurações > Wi-Fi
Na lista de redes
disponíveis, habilite a
rede Eduroam

5234022

3º Passo
Na tela seguinte, de
certiﬁcação, selecione
a opção “conﬁar”
(trust)

5º Passo
Pronto! Agora
você está conectado
pela rede Eduroam

ifap.edu.br

/institutofederaldoamapa

@ifap_oﬁcial
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2º Passo
No campo username
insira seu nome de
usuário do Suap.
No campo password
insira sua senha do
Suap

4º Passo
Você será redirecionado
para uma página onde
deverá ler com atenção e
aceitar o termo de
compromisso
de uso da Eduroam
no Ifap.

Acesso à EDUROAM utilizando dispositivo Android
1º Passo
Em seu dispositivo
Android, acesse
a opção
Conﬁgurações > Wi-Fi.
Na lista de redes
disponíveis, habilite a
rede Eduroam

5234022

2º Passo
Em método, selecione
a opção PEAP
3º Passo
No campo
“Autenticação da fase
2” selecione
MSCHARPV2

4º Passo
No campo Certiﬁcado
CA, escolha
“Não validar”
5º Passo
No campo destinado ao
nome do usuário entre
com sua matrícula do
Suap

6º Passo
No campo Identidade
Anônima, não selecionar
nada
7º Passo
No campo Senha, entre
com sua senha do Suap
8º Passo
Pressione o botão
“Conectar”

9º Passo
Você será redirecionado
para uma página onde
deverá ler com atenção
e aceitar o termo de
compromisso de uso da
Eduroam no Ifap.
Pronto! Agora
você está conectado
pela rede Eduroam

ifap.edu.br
/institutofederaldoamapa

@ifap_oﬁcial
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Acesso à EDUROAM utilizando Windows
1º Passo
Em seu computador,
acesse a opção
Conﬁgurações > Wi-Fi
Na lista de redes
disponíveis, habilite a
rede Eduroam e
aperte em “Conectar”

2º Passo
No campo destinado ao
nome do usuário entre
com sua matrícula do
Suap.
No campo Senha, entre
com sua senha do Suap.
Clique em “Ok”

3º Passo
Clique em “Conectar”.

Pronto! Agora
você está conectado
pela rede Eduroam

ifap.edu.br
/institutofederaldoamapa

@ifap_oﬁcial
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