
 

 

 

Apresentação 
 

O Instituto de Economia é uma instituição filiada ao Eduroam (education roaming), que 

é um serviço de mobilidade global desenvolvido para a comunidade de educação e 

pesquisa. Por meio do Eduroam, estudantes, pesquisadores e equipe das instituições 

participantes obtêm acesso à Internet na rede sem fio de seu campus e também quando 

visitam as instituições parceiras no Brasil e no exterior, usando uma mesma 

configuração em seu laptop, tablet ou smartphone. Qualquer usuário autorizado 

(docente, aluno, funcionário) com um dispositivo padrão Wi-Fi poderá se conectar a 

rede sem fio nos locais onde exista cobertura do sinal de rádio.  

 

Acesso 
 

Para acessar a rede sem fio nas dependências do IE é necessário possuir um dispositivo 

de rede sem fio padrão 802.11 b/g/n com suporte a WPA2 e EAP-TTLS/PAP, como 

também um username corporativo (alunos e docentes já possuem pois têm acesso aos 

sistemas da DAC) 

 

ATENÇÃO: Para se conectar, você deve usar sua senha e seu username corporativo no 

formato: 

 Aluno: RA seguido de @unicamp.br. Ex.: 000000@unicamp.br 

 Docente:  usuário DAC seguido de @unicamp.br. Ex.: docente1@unicamp.br 

 Funcionário: usuário SiSe seguido de @unicamp.br. Ex.: funcionario1@unicamp.br 

 

Segurança 
 

A rede sem fio do Instituto de Economia está sujeita às normas e procedimentos 

determinados pelos órgãos de TIC da UNICAMP (vide abaixo): 

 

Resolução GR-052/2012 

Instrução Normativa ConTIC-IN-02/2007 

 

http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3256
http://www.ctic.unicamp.br/sites/default/files/normas/IN-02-2007.pdf


Sendo assim, a rede wi-fi do IE implementa os serviços centralizados de autenticação, 

autorização e contabilidade (AAA). Utiliza, para isso, a tecnologia Radius (Remote 

Authentication Dial In User Service), o que possibilita verificar e auditar a identidade 

dos usuários. 

 

A autenticação é realizada através de credenciais (usuário e senha) e a comunicação na 

rede sem fio é criptografada, fornecendo o nível de segurança e privacidade indicados. 

 

Após a autenticação, o equipamento do usuário receberá automaticamente um endereço 

IP do IE e acessará serviços de navegação web (HTTP e HTTPS), FTP, E-mail, VPN e 

Biblioteca digital. 

Configuração 
 

O usuário é responsável pela configuração do seu equipamento e deverá fazer 

conectando-se à rede Unicamp-Configuracao, abrindo um navegador em seu dispositivo 

e seguir as instruções de acordo com o sistema operacional padrão do seu computador, 

tablet ou smartphone. 

 

Políticas de Uso 
 

O documento abaixo contém as políticas de uso da rede sem fio do IE. Pedimos aos 

usuários a leitura cuidadosa desse documento. 

 

Políticas de uso da rede sem fio 

 

Uso em outras locais dentro da universidade ou outras 
instituições 
 

Docentes, alunos e funcionários do Instituto de Economia também podem acessar a rede 

sem fio corporativa da Unicamp em outros locais da universidade, bem como em outras 

instituições de ensino. Informações detalhadas estão disponíveis no endereço abaixo: 

  

http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/onde_acessar 
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