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1. INTRODUÇÃO

Eduroam (Education Roaming) é um serviço de acesso Wi-Fi (sem fio) desenvolvido para a

comunidade internacional de educação e pesquisa. A iniciativa permite que usuários vinculados às

instituições participantes (discentes, servidores e colaboradores) obtenham acesso à internet,  em

qualquer localidade que ofereça essa rede como provedora do serviço, utilizando suas credenciais

da respectiva instituição.

Além da mobilidade, com quase 3 mil marcadores de pontos de acesso no Brasil e outros

milhares em cerca de 100 países, a eduroam tem também como benefícios a gratuidade, a segurança

e a facilidade de uso.
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https://www.rnp.br/servicos/alunos-e-professores/colaboracao-a-distancia/eduroam


2. CREDENCIAIS DE ACESSO

Os usuários devem utilizar suas credenciais relativas à base da instituição integrada à rede

CAFe (Comunidade Acadêmica Federada) - uma federação de gestão de identidade que reúne

instituições de ensino e pesquisa brasileiras gerenciadas pela RNP (Rede Nacional de Pesquisas).

No  âmbito  do  IF  Baiano,  essas  credenciais  são  as  mesmas  que  dão  acesso  ao  e-mail

institucional e ao SUAP.

Exceto na maioria dos dispositivos com o sistema operacional Android, para todos os demais

sistemas deve ser necessário que usuário altere sua senha por questões de compatibilidade da base

de autenticação do IF Baiano com o protocolo de segurança padrão utilizado na eduroam. Essa

alteração pode ser feita através do seguinte link:  https://cau.ifbaiano.edu.br/cau/forgot-password.

Caso encontre dificuldades, o usuário poderá solicitar o suporte da DGTI (Diretoria de Gestão de

Tecnologia  da  Informação)  ou  do  NGTI  (Núcleo  de  Gestão  da  Tecnologia  da  Informação)  no

campus.

3. ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO GETEDUROAM

A configuração  da  eduroam  pode  ser  automatizada  em  diversas  plataformas  operacionais

através do aplicativo geteduroam.  Para isto, basta seguir as orientações disponibilizadas neste link.

De forma geral, deve ser necessária a alteração da senha do usuário, conforme mencionado no

tópico  anterior.  No  entanto,  para  dispositivos  Android  é  possível  que  não  haja  necessidade

realizando a configuração de forma manual, como demonstrado no próximo tópico:
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https://ajuda.rnp.br/eduroam/manual-do-usuario/conexao-com-assistente-de-configuracao-recomendado
https://cau.ifbaiano.edu.br/cau/forgot-password
http://suap.ifbaiano.edu.br/
http://mail.ifbaiano.edu.br/
http://mail.ifbaiano.edu.br/
https://www.rnp.br/sobre
https://cafe.famerp.br/


4. CONFIGURAÇÃO MANUAL NO ANDROID

a) Ative a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo.

b) Escolha a rede “eduroam”.

c) Configure conforme as instruções e imagem abaixo.

i. Método EAP: TTLS

ii. Autenticação da Fase 2: PAP

iii. Certificado CA: Não validar

iv. Identidade: digite seu e-mail institucional completo e informe a senha.

Não preencher o campo Identidade anônima

v. Salvar/Conectar
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Alunos: matrícula@alunos.ifbaiano.edu.br

Demais usuários: nome.sobrenome@ifbaiano.edu.br



5. REFERÊNCIAS

https://ajuda.rnp.br/eduroam/

https://ajuda.rnp.br/eduroam/manual-do-usuario

https://ajuda.rnp.br/eduroam/politicas-de-uso

https://cafe.famerp.br/

https://www.rnp.br/
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