
Configuração da rede Wi-fi da Faculdade de Educação  

no Android 
 

Este tutorial irá guiá-lo a configurar o Android para acessar a rede Wi-fi da Faculdade de 

Educação (fe.unicamp.br). 

Atenção: Antes de prosseguir, você já deve possuir usuário e senha cadastrados na rede da 

Faculdade de Educação. Caso ainda não os possua, procure o atendimento no laboratório de 

Informática para cadastrá-los antes de seguir este tutorial. 

 

Passos para configuração de Wi-fi no Android 

 

1. Primeiramente, abra  as Configurações do sistema. Para isso, abra a lista de aplicativos 

e selecione Config. - pode ser necessário percorrer algumas telas até encontrá-lo.  

 

 

Clique neste ícone para abrir a lista de aplicações. 

 



 

Abra as configurações (o ícone pode estar em outra posição no seu aparelho) 

 

2. Na tela de configurações do sistema, selecione a aba TODAS AS CONFIGURAÇÕES e, 

então, clique sobre Wi-Fi. 

 

 
 

Selecione configurações de Wi-fi 

 



3. Na tela seguinte, (1) verifique que o Wi-fi está ativado (caso contrário, ative-o) e (2) 

selecione a rede fe.unicamp.br. Se esta rede não aparecer na lista, certifique-se de 

que você está na sua área de cobertura. 

 

 
Selecione a rede "fe.unicamp.br" 

 

4. Deverá aparecer uma janela pedindo seu usuário e senha, na qual será necessário 

inserir seus dados de autenticação, previamente cadastrados junto à equipe de 

Informática (usuário e senha). No campo (1) Identidade, coloque seu nome de usuário 

(para alunos, é apenas o número do RA com 6 dígitos); e no campo (2) Senha, coloque 

a senha cadastrada previamente. Clique em Conectar. 

Observação: Em algumas versões de Android, há um campo Identidade Anônima. 

Caso seja o caso de seu aparelho, deixe este campo em branco. 

 

Insira seus dados de acesso à rede Wi-fi 



5. Aguarde até que conexão seja estabelecida. Isso pode ser verificado observando que o 

texto Conectado aparece abaixo de fe.unicamp.br, como na figura abaixo. Se não for 

possível conectar-se, verifique se seu usuário e senha foram inseridos corretamente ou 

procure ajuda no atendimento de Informática. 

Você também pode consultar o Anexo I deste manual para verificar se seu aparelho é 

compatível com a rede sem fio da Faculdade de Educação. 

 

 

 
Conexão concluída 

 

  



Anexo I – Compatibilidade das versões do Android 
 

A tabela abaixo mostra a compatibilidade entre as versões do sistema operacional 

Android e a rede Wi-fi da Faculdade de Educação. Se você encontrar problemas de conexão 

mesmo estando com usuário e senha corretos, você deve verificar a compatibilidade do seu 

equipamento na tabela abaixo. Caso ele não seja compatível, você pode verificar se há 

atualizações do fabricante disponíveis para o seu equipamento ou utilizar um outro aparelho 

que seja compatível. 

 

Versão Compatível 

=<1.5 Não 

——— Donut ——— 

1.6 Não 

——— Eclair ——— 

2.0 Sim 

2.0.1 Não 

2.1 Sim 

——— Froyo ——— 

2.2 Sim 

——— Gingerbread ——— 

2.3 Sim 

2.3.3 – 2.3.6 Não 

——— Honeycomb ——— 

3.0 – 3.1 Sim 

3.2 Não 

——— Ice Cream Sandwich ——— 

4.0.0 – 4.0.4 Sim 

——— Jelly Bean ——— 

4.1.x Sim 

4.2.x e mais recentes Sim 

 

Versões do Android compatíveis com a rede sem fio 


