
Como se conectar como convidado à rede sem fio do Câmpus Valparaíso-IFG?

Convidados  ou visitantes, agora você pode acessar à rede sem fio do Câmpus Valparaíso, além 
de verificar seu e-mail pessoal. Gostou da novidade? Acesse o WI-FI do Câmpus. A chave de 
passe de convidado é:  SEJAMBEMVINDOS

Conecte seu computador por meio da rede Wi-Fi do Câmpus,  conectando-se à IFG-Visitantes, 
conforme detalhado nas instruções que se seguem abaixo:

Conexão

O uso da passagem de convidado para se conectar requer uma série de dois procedimentos: 
(1) conectar o computador à rede de convidado do Câmpus e, em seguida, (2) fazer login como 
convidado qualificado.

Encontrando a rede sem fio para convidados

1 - Na área de trabalho do PC / Windows, verifique a bandeja do sistema para o ícone de 
conexão sem fio.

2 - Clique com o botão direito do “mouse” neste ícone e escolha “Exibir” redes sem fio 
disponíveis.

3 - Quando a janela Wireless Network Connection (Conexão de Rede sem Fio) for exibida, 
aparecerá a opção  IFG-Visitantes. 

4 - Selecione a rede IFG-Visitantes e clique em “Conectar”.

5 - Se uma caixa de diálogo de confirmação da conexão de rede sem fio solicitar confirmação 
de "conexão a uma rede não segura", clique em “Conectar-se” de qualquer maneira.

Aparece uma caixa de diálogo de estado da ligação, enquanto é obtido um endereço de rede e 
estabelecida a ligação inicial.



6- Quando a janela Wireless Network Connection (Conexão de Rede sem Fio) exibir 
"Connected" (Conectado), você pode fechar esta janela e prosseguir para o próximo 
procedimento.

Entrar na rede como um convidado

1 - Inicie um navegador da Web e tente se conectar a qualquer site da internet válido. A página 
de login da rede sem fio é exibida automaticamente.

2 - Selecione "Eu sou um convidado e gostaria de acessar a Internet" e clique em “Avançar”.

3 - Quando a página do ZoneDirector WebUI "Guest Pass" for exibida, digite o texto da chave 
de passe do convidado e clique em Login. Quando o navegador exibir uma página ZoneDirector
WebUI "Autenticado", sua conexão estará ativada. 

4 -  Agora você pode verificar seu e-mail pessoal e navegar na Web.

Importante

Com um passe de convidado, você tem acesso à internet, mas não pode usar serviços como 
compartilhamento de arquivos, intranets, e-mail corporativo ou impressoras.


