Campus de Cascavel - Seção de Informática
Tutorial para configuração do WI-FI do Notebook
Acompanhe as figuras. Marque as opções conforme elas indicam:
Conforme indica a seta na Figura 1, não há conexão detectada / conectada no notebook.

Figura 1 – Início do processo para configuração do acesso à rede sem fio WIFI_UNIOESTE

Clique com o botão direito do mouse / touchpad sobre o ícone indicado na figura anterior. Serão
exibidas as opções para conexão à rede (Figura 2). Escolha a opção “Abrir Central de Rede e
Compartilhamento”, em destaque.

Figura 2 – Exibindo opções de conexão à rede

Após escolher a opção “Abrir Central de Redes...”, será exibida a tela abaixo (Figura 3). Escolha a opção
à esquerda da tela, em destaque, “Gerenciar redes sem fio”.

Figura 3 – Exibindo opções da Central de Redes e Compartilhamento

Após escolher a opção “Gerenciar redes...”, será exibida a tela “Conectar-se manualmente a uma rede
sem fio” (Figura 4). Escolha a opção “Criar um perfil de rede manualmente”

Figura 4 – Opções da tela “Conectar-se manualmente a uma rede sem fio”

Será exibida a tela “Digite as informações da rede sem fio que deseja adicionar”. Escreva o nome da
rede sem fio WIFI_UNIOESTE. Escolha as opções conforme indicado na figura 5. Depois clique em
avançar.
Tipo de segurança: WPA2 Enterprise

Tipo de criptografia: AES

Figura 5 – Opções para adicionar rede sem fio
Após avançar, selecione a opção “Alterar configurações de conexão”, conforme figura 6.

Figura 6 – Opção “Alterar configurações de conexão”

Na aba “Conexão” verifique as opções selecionadas (Figura 7). Em seguida, selecione a aba “Segurança”,
conforme seta.

Figura 7 – Aba “Conexão”
Após selecionar a aba “Segurança”, verifique as opções selecionadas e clique no botão “Configurações”,
conforme indica a figura 8.

Figura 8 – Aba “Segurança”

Verifique as opções conforme exibidas na figura 9. Em seguida, clique no botão “Configurar”, conforme
indicado na seta (figura 9).

Figura 9 – Propriedades EAP Protegidas

Verifique as opções conforme exibidas na figura 10. Em seguida, clique no botão “OK”, conforme
indicado na seta (figura 10).

Figura 10 – Propriedades EAP MSCHAPv2

Após retornaremos para a aba “Segurança”. Clique no botão “Configurações avançadas”, conforme
indica a seta na figura 11.

Figura 11 – Aba “Segurança”

Verifique as opções conforme exibidas na figura 12. Em seguida, clique no botão “OK”, conforme
indicado na seta (figura 10).

Figura 12 – Opções do botão “Configurações avançadas”

Após clicar no botão OK, será exibida a mensagem “Informações adicionais são necessárias para
conectar WIFI_UNIOESTE”. Clique na mensagem conforme indica a seta na figura 13.

Figura 13 – Solicitação de “Informações adicionais...”
Será exibida a caixa de diálogo “Segurança do Windows”. Digite o usuário e senha para conectar à rede
WIFI_UNIOESTE.

Figura 14 – Solicitação de usuário e senha para conectar à rede

Se o usuário e senha estiverem corretos, será estabelecida a conexão com a rede WIFI_UNIOESTE
conforme indicam as figuras 15 e 16.

Figura 15 – Conectado à rede WIFI_UNIOESTE

Figura 16 – Conectado à rede WIFI_UNIOESTE

