MANUAL DE ACESSO REDE WI-FI

Guia de
Acesso Rede WI-FI
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A Universidade Federal do Sul da Bahia, através da Pró Reitoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação, disponibiliza este informativo sobre as redes wireless da
Universidade. Esse texto não é normativo, visa apenas instruir os membros da UFSB em
relação às boas práticas no uso da sua infraestrutura computacional.
A PROTIC disponibiliza o serviço de internet wireless para toda a comunidade acadêmica
através de duas redes, VISITANTES e ACADÊMICA. O acesso às redes sem fio está
atualmente disponível na maior parte dos espaços da universidade, com cobertura em
espaços comuns, como áreas de estudo, bibliotecas, auditórios, salas de aula e nos
colégios universitários, otimizando e priorizando os serviços de comunicação para fins
acadêmicos.
REDE VISITANTES:
A rede VISITANTES, é destinada ao público externo que não tenham vínculo direto com
a Universidade, cada usuário poderá acessar utilizado a senha padrão disponibilizada
nos murais e pelos servidores nos campi.
REDE ACADÊMICA:
A rede ACADÊMICA é de uso exclusivo para alunos, servidores e terceirizados, nesta rede
é disponibilizado um link com maior banda1 de tráfego. Ao conectar o dispositivo à rede
acadêmica automaticamente será aberto o navegador do dispositivo e através de uma
interface web será solicitado as credenciais de login e senha, caso o navegador não abra
de forma automatizada deverá ser aberto pelo usuário.
No navegador é possivel que na primeira tela mostre uma mensagem de alerta, nesta
tela deverá ser clicado no botão AVANÇADO no canto inferior esquerdo e em seguida
no link Ir para 172.22.47.254.

1

A largura de banda, em termos gerais, indica a quantidade máxima de dados que podem trafegar no
meio em um determinado momento. É medida em bps (bits por segundo) e também determina a
velocidade de transporte dos dados, uma vez que a comunicação é serial (bit a bit) e quanto mais dados
a rede transporta por segundo, mais veloz deverá ser a transmissão de cada bit.
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Em seguida será exibida a tela de login onde deverá ser colocado as credenciais.

Acesso para servidores: para os servidores o acesso se dá através da inicial do e-mail
institucional e senha cadastrada, o mesmo acesso utilizado nos computadores da
universidade e sistema de helpdesk.
Acesso para terceirizados: para os terceirizados o acesso se dá por CPF e senha.
Acesso para alunos: para os alunos pode ser acessada através do número de matrícula
e senha. A primeira senha é padrão, sendo a primeira letra do nome mais os sete
primeiros dígitos do CPF, por exemplo a1234567, esta senha deve ser alterada com os
assistentes operacionais no CUNI ou com a equipe técnica nos campi.

Importante:
Na rede ACADÊMICA cada usuário só poderá ter apenas um (01) dispositivo conectado
simultaneamente, logo, se o laptop estiver conectado à rede ACADÊMICA, em outros
dispositivos deverá ser usado a rede VISITANTES e vice-versa.
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