
Configuração do acesso à rede sem fio via PEAP
O procedimento  de  configuração  do  acesso  à  rede  wireless  via  PEAP é  bastante  simples.  Os  guias
ilustrados passo-a-passo disponíveis são:

• Windows 8

• Windows 7 e Vista

• Linux (distribuição Ubuntu) 

• An  droid



Windows 8
Este guia passo-a-passo orienta os usuários na configuração de acesso à rede wireless do IFSP campus 
Presidente Epitácio. Todos os passos devem ser executados com precisão para que o acesso a rede Wi-Fi 
funcione adequadamente.

1 – Acesse Painel de Controle  Todos os itens do Painel de Controle  Central de Rede e → →
Compartilhamento. Clique em Configurar uma nova conexão ou rede

2 – Na tela Configurar uma Conexão ou uma Rede, clique em Conectar-se manualmente a uma rede sem
fio. 



3 - Na tela Conectar-se manualmente a uma rede sem fio que se abre, clique em Criar um perfil de rede 
manualmente.

4 - Ainda na tela Conectar-se manualmente a uma rede sem fio, em Nome da rede:, preencha com o 
nome da rede adequada (no caso dos docentes IFSP-Docente). Em Tipo de segurança: selecione a opção 
WPA2-Enterprise, em seguida clique em Avançar.



5 - Continuando na tela Conectar-se manualmente a uma rede sem fio, acesse Alterar configurações de 
conexão.

6 - Na tela IFSP-Docentes Propriedade de Rede sem Fio que se abre, na guia Segurança, clique em 
Configurações.



7 - Na tela Propriedades EAP Protegidas que se abre, desmarque a opção Validar certificado do servidor. 
Feito isso, clique em Configurar....

8 - Na tela Propriedades EAP MSCHAPv2 que se abre, desmarque a opção Usar automaticamente meu 
nome e senha de logon do Windows (e o domínio, se houver), em seguida, clique no botão OK.



9 - De volta a tela Propriedades EAP Protegidas, Clique no botão OK.

10 - Agora na tela IFSP-Docentes Propriedade de Rede sem Fio, clique em Configurações Avançadas.



11 - Na tela Configurações Avançadas que se abre, Marque a opção Especificar o modo de autenticação:, 
selecione Autenticação de usuário e, clique em OK;

12 - Nas telas seguintes, clique em OK para concluir a configuração

13 - Aguarde solicitação de login e senha para acesso. Forneça as informações solicitadas de acordo com 
o exemplo abaixo e clique em OK.



Windows 7 e Vista 
Este guia passo-a-passo orienta os usuários na configuração de acesso à rede wireless do IFSP campus 
Presidente Epitácio. Todos os passos devem ser executados com precisão para que o acesso a rede Wi-Fi 
funcione adequadamente.

1 – Acesse Painel de Controle  Central de Rede e Compartilhamento→ . Clique em Gerenciar redes sem fio.

2 - Na tela seguinte,clique em Adicionar.



3 - Na tela Conectar-se manualmente a uma rede sem fio que se abre, clique em Criar um perfil de rede 
manualmente.

4 - Ainda na tela Conectar-se manualmente a uma rede sem fio, em Nome da rede:, preencha com o 
nome da rede adequada (no caso dos docentes IFSP-Docente). Em Tipo de segurança: selecione a opção 
WPA2-Enterprise, em seguida clique em Avançar.



5 - Continuando na tela Conectar-se manualmente a uma rede sem fio, acesse Alterar configurações de 
conexão.

6 - Na tela IFSP-Docentes Propriedade de Rede sem Fio que se abre, na guia Segurança, clique em 
Configurações.



7 - Na tela Propriedades EAP Protegidas que se abre, desmarque a opção Validar certificado do servidor. 
Feito isso, clique em Configurar....

8 - Na tela Propriedades EAP MSCHAPv2 que se abre, desmarque a opção Usar automaticamente meu 
nome e senha de logon do Windows (e o domínio, se houver), em seguida, clique no botão OK.



9 - De volta a tela Propriedades EAP Protegidas, Clique no botão OK.

10 - Agora na tela IFSP-Docentes Propriedade de Rede sem Fio, clique em Configurações Avançadas.



11 - Na tela Configurações Avançadas que se abre, Marque a opção Especificar o modo de autenticação:, 
selecione Autenticação de usuário e, clique em OK;

12 - Nas telas seguintes, clique em OK para concluir a configuração

13 - Aguarde solicitação de login e senha para acesso. Forneça as informações solicitadas de acordo com 
o exemplo abaixo e clique em OK.



Linux (distribuição Ubuntu) 
Este guia passo-a-passo orienta os usuários na configuração de acesso à rede wireless do IFSP campus 
Presidente Epitácio. Todos os passos devem ser executados com precisão para que o acesso a rede Wi-Fi 
funcione adequadamente.

1 - Clique no ícone  no painel, próximo ao relógio.

2 - Selecione a rede sem fio “IFSP-Docente”.

3 - Para a versão do Ubuntu 14.04, preencha os campos como no exemplo abaixo.

4 - Na tela Miniaplicativo Gerenciador de Redes, marque a opção Não me avise novamente. Em seguida 
clique em Ignorar.

Após esse procedimento, sua rede wireless estará configurada e o acesso permitido.



Android 
Este guia passo-a-passo orienta os usuários na configuração de acesso à rede wireless do IFSP campus 
Presidente Epitácio. Todos os passos devem ser executados com precisão para que o acesso a rede Wi-Fi 
funcione adequadamente.

1 - Acesse Configurações->Conexões sem fio e rede-> Configuração Wi-Fi e slecione Ativar Wi-Fi.

2 - Aguarde pela listagem dos SSIDs das redes Wi-Fi presentes na área.

3 - Clique sobre a rede Wi-Fi desejada, no caso de docentes “IFSP-Docente”.

4 - Selecione a opção PEAP para o item método de autenticação.

5 - Selecione a opção MSCHAPv2 para o item Autenticação fase 2.

6 - Selecione a opção Não especificado para o item Certificado de CA.

7 - Selecione a opção Não especificado para o item Certificado de usuário.

8 - Digite o login fornecido no item Identidade.

9 - Deixe, vazio, o item Identidade anônima.

10 - Digite a senha fornecida no item Senha.

11 -Confirme os dados fornecidos clicando em Conectar.
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