


REDE -WIFICMSP

Acessando a rede wifi com 
 celular android

Acessando a rede wifi com
celular iphone

Acessando a rede wifi  com
windows

Dicas para navegação segura

Termo de uso da rede 
 Wifi/Internet

Acessando a rede wifi com
mac
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Crie senhas fortes.
Use senhas que são difíceis de adivinhar, e mantenha o
controle do uso delas com um gerenciador de senhas.

Tenha cuidado com o que você baixa.
Não faça download de conteúdos de sites que
não são confiáveis. Eles podem conter malware.

Navegue com segurança
Um único clique descuidado pode expor suas
informações mais pessoais. Pense antes de
clicar.

Pense antes de postar.
Evite postar informações pessoais confidenciais
online. Também não compartilhe muitas informações

Use um programa de antivírus.
Mantenha seu software de antivírus atualizado para que
ele possa detectar potenciais ameaças no seu sistema.

Proteja-se quando
estiver online!

Seguro na WEB
 



 
ENTRE 

EM
CONFIGURAR

Clique
em Rede

e
Internet



CLIQUE 
EM WI-FI

ENTRE NA  
REDE

"WIFICMSP"

WIFICMSP



Será direcionado para página de
conexão

 
 

Informe: Matricula e Senha e clique em
Aceitar e Conectar

 



 
ENTRE EM

AJUSTES

ENTRE WI-FI



ENTRE NA 
 REDE

"WIFICMSP"

WIFICMSP

Será direcionado para página de conexão
 

 

Informe: Matricula e Senha e clique em 
Aceitar e Conectar

 



Lista de  redes

Clique no ícone de Wi-Fi que se encontra na barra de
tarefas no canto inferior direito da tela para ter

acesso as redes sem fio disponíveis. 

ÍCONE  Wi-FI

WIFICMSP

Selecione a rede - WIFICMSP



Será direcionado para página de conexão
 

 

Informe: Matricula e Senha 
 clique em Aceitar e Conectar

 



Conectando-se usando o menu AirPort®/Wi-Fi
No Desktop (Área de Trabalho), clique no ícone AirPort/Wi-Fi  e Clique na

rede WIFICMSP

WIFICMSP

Será direcionado para página de conexão
 

 

Informe: Matricula e Senha e clique em
Aceitar e Conectar

 



Conectando-se usando o painel de Rede
 
Na área de trabalho, clique no ícone da Apple  e selecione a opção
System Preferences… (Preferências do Sistema...).

Clique no ícone Network User-added image (Rede).



Selecione Wi-Fi no painel esquerdo, clique no menu
suspenso 

Network Name (Nome da Rede) e selecione WIFICMSP
 

WIFICMSP

Será direcionado para página de conexão
 

 

Informe: Matricula e Senha e clique em aceitar e 
Conectar














