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Tutorial Windows de acesso à rede sem fio 

Para se conectar a rede sem fio do ICMC (ICMC-802-1X) em ambiente Windows siga os seguintes 

passos: 

• Acesse Painel de Controle -> Central de Rede e Compartilhamento -> Gerenciar Redes Sem Fio e 

clique no botão “Adicionar”; 

 

• Selecione para criar a rede manualmente; 

 

• Na janela que abrir, altere apenas os seguintes campos: 

o Nome da rede: escreva “ICMC-802-1X”, sem as aspas; 

o Tipo de segurança: altere para “WPA2-Enterprise”; 

o Tipo de criptografia: selecione a opção “AES”. 

Clicar em próximo. 

 

 

 

 

• Clique para alterar as configurações de conexão; 

• Assim que a janela de propriedades abrir,  selecione a aba de Segurança; 

• Na guia de segurança, clique em Configurações para editar o método de autenticação; 
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• No novo diálogo, desmarque a opção de Validar o certificado do servidor e clique em Configurar; 

• Desmarque a opção que surgir na caixa de diálogo (“Usar automaticamente meu nome de usuário 

e senha de logon do Windows”) e clique em OK; 

• Clique em OK mais uma vez (Propriedades de Protected EAP); 

• Agora, clique em Configurações Avançadas (janela de propriedades da conexão ICMC-802-1X); 

• Nas configurações avançadas: 

o Habilitar a opção de “Especificar o método de autenticação”; 

o Selecionar “Autenticação de usuário”; 

o Clicar em “Salvar credenciais”. 

 

• Entre com o número USP e Senha única nos campos correspondentes; 

• Clique em OK para as demais janelas abertas. 

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, favor entrar em contato: sti@icmc.usp.br 


