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Informações Iniciais 
 

O Sistema ICMC WiFi Visitante proporciona uma interface para que um Anfitrião (ICMC) possa 

gerenciar contas de acesso à rede WiFi ICMC GUEST temporárias sem a intervenção da STI-ICMC. 

 

Este sistema está integrado com o Sistema de Visitantes do ICMC In-Out            

(https://visitante.icmc.usp.br). Esta funcionalidade será explicada em tópico oportuno. 

 

Convém lembrar que a Rede ICMC-GUEST é destinada aos visitantes que não possuem em sua               

Instituição Eduroam .  1

 

Assim, caso o visitante tenha Eduroam, ele deve utilizá-la. 

 

Esta rede também não está vinculada a nenhuma outra Rede da USP fora dos domínios do ICMC.                 

Com isto, logins como da antiga USPNET não serão aceitas/autenticadas. 

 

Sendo orientado nesta situação, que a comunidade USP utilize a Rede Eduroam disponível. 

 

Tutoriais de acesso à Rede Eduroam podem ser encontradas na página da STI/ICMC . 2

  

1 Maiores informações em: https://www.rnp.br/servicos/alunos-e-professores/colaboracao-a-distancia/eduroam 
2 Tutoriais em: https://www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-administrativa/sti/servicos 
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Como utilizar o Sistema WiFi Visitante 
 

Para acessar o Sistema, visitar o endereço: https://wifi.icmc.usp.br 

 

1. Tela de login 

 

Clicar em “Login com a senha única” 

 

Após o Login com a senha unificada (Senha Única - Sistemas USP) será apresentada a página inicial                 

do Sistema. 

 

Servidores docentes e técnico-administrativos do ICMC terão permissão e acesso automático ao            

sistema, desde que tenham o vínculo ativo. 

 

Caso não tenha este vínculo ativo, não será permitido o acesso ao sistema e será exibida uma tela                  

informando sobre esta situação: 
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2. Tela alertando da falta de permissão 

 

Caso esteja nesta situação e seja Servidor do ICMC, contactar suporte por meio do email 
atendimento@icmc.usp.br 

 

A seguir, página inicial do Sistema WiFi ICMC caso tenha a permissão específica. Nela estão listadas                

as contas dos visitantes criadas e seus estados, além de permitir ações de cadastro de novas contas para os                   

visitantes. Todas as informações apresentadas estão relacionadas somente aos seus convidados: 
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3. Tela inicial com listagem de contas cadastradas 

 

Para adicionar nova conta clicar no botão “Adicionar” 

 

 

O cadastro de novas contas para visitantes pode ser realizada clicando-se no botão “             

”. 

 

Este cadastro é bastante intuitivo, devendo fornecer algumas informações obrigatórias essenciais           

para os processos do ICMC, dentre eles: 

 

● Email do visitante (será o username); 

● Nome Completo do Visitante; 

● Data de início da Conta; 

● Data de fim da Conta. 
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4. Formulário inicial de cadastro de contas 

 

Após o preenchimento das informações obrigatórias, dar ciência das normas e clicar no botão 
“Adicionar” 

 

 

Para finalizar é necessário ler, sinalizar estar de acordo com o Termo de Aceitação das normas de                 

utilização da Rede Sem Fio e então clicar no botão “ ”. 

 

Ao realizar este procedimento, será criada uma conta para o visitante em questão, cujas              

informações serão enviadas por email, tanto para o email do visitante sinalizado, como para o anfitrião que                 

realizou o cadastro. 

 

Convém citar que a senha é gerada automaticamente pelo sistema e será enviada juntamente com               

as informações de acesso. 
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5. Exemplo de email enviado ao anfitrião e visitante 

 

O email conterá mensagem em duas línguas: Português e Inglês. 

 

O Sistema automaticamente tratará as contas criadas no período sinalizado e o usuário convidado              

apenas deverá fornecer o username (email) e a senha recebida por email na tela de autenticação da rede                  

ICMC-GUEST. 
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6. Tela de login ICMC-GUEST 

 

Ao conectar na rede WiFi ICMC-GUEST o convidado deverá preencher com os dados recebidos por email. 
Por fim, clicar no botão “Entrar” 

 

 

Após a criação da nova conta ela ficará sinalizada com estado . Isto significa que o usuário                 

em questão, no período sinalizado, poderá realizar logins na rede ICMC-GUEST. 

Caso o Anfitrião queira bloquear a conta criada, basta clicar no botão respectivo. Assim, a                

conta ficará impossibilitada de realizar logins mesmo estando dentro do período solicitado. Isto é sinalizado               

pelo estado . 

 

 

 
Seção Técnica de Informática 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  | 
Av. Trabalhador São-carlense, 400 · Centro · São Carlos/SP · CEP 13566-590 · Brasil · www.icmc.usp.br 



 

Além de criar e desativar uma conta, é possível efetuar outras operações, clicando sobre os ícones                

específicos: 

 

●  Enviar email com os dados de acesso: reenvia o email inicial de criação; 

 

● Editar dados da visita: edita as informações da visita; 

 

● Ativar visitante: utilizado para reativar uma conta que estava bloqueada; 

 

● Enviar email troca de senha: utilizado para enviar email ao convidado com instruções              

para ele definir uma nova senha; 

 

●  Adicionar nova visita: cria uma nova visita aproveitando os dados; 

 

● Verificar dados da autorização: serve para conferir alguns dados da conta. 

 

 

 

Caso tenham dúvidas sobre a utilização do sistema, por favor, solicitar informar através do email               

atendimento@icmc.usp.br 
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Integração com o Sistema Visitante ICMC InOut 
 

O Sistema ICMC WiFi Visitante está integrado automaticamente com o Sistema Visitante InOut do              

ICMC. 

 

Assim, caso o Anfitrião tenha cadastrado o visitante no Sistema https://visitante.icmc.usp.br e            

sinalizado a necessidade de Serviço de Acesso à Rede Sem Fio, ele receberá automaticamente os dados de                 

acesso. 

 

Não haverá necessidade de acessar o Sistema WiFi ICMC e cadastrar a visita, evitando assim o                

retrabalho. 

 

Porém, caso o anfitrião deseja utilizar alguma das funcionalidades providas por esta nova             

plataforma, como trocar senha, reenviar emails de acesso, será necessário acessar o Sistema WiFi Visitante. 

 

Além disto, as mudanças efetuadas no Sistema Wifi Visitante não são propagadas ao Sistema InOut. 
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