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Objetivo do documento: 

No âmbito do projeto Campus Virtual nas Residências Universitárias, o Gabinete de Serviços de 

Informática e Informação dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra vem divulgar o presente 

documento para informação dos procedimentos e requisitos necessários para a ligação à rede nas 

Residências Universitárias abrangidas pelo projeto 
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Configuração de Clientes Linux (modo gráfico) ......................................................................................................... 16 
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Requisitos para comunidade UC.PT 

- Conhecimento e aceitação das regras de Utilização da rede da UC disponíveis em 

http://www.uc.pt/ciuc/aup ; 

- Conta de correio eletrónico de um dos domínios indicados em Domínios de Autenticação. Estas 

contas são disponibilizadas pelos Serviços de Informática de cada Faculdade/Departamento ou 

através do serviço de Gestão de Sistemas e Infraestruturas de Informação e Comunicação (GSIIC – 

site http://www.uc.pt/ciuc ); 

- Equipamento informático com porta de rede ethernet (ligação física RJ45) e certificada de acordo 

com a norma IEEE 802.3; 

- Sistema operativo com suplicante Protected EAP e com suporte para autenticação respeitando a 

norma IEEE 802.1x; 

- Cabo de rede UTP Cat5E (ou superior) com terminação RJ45; 

Recomendações 

- Devido ao número limitado de endereços IP públicos disponíveis para as residências, aconselha-se a 

uma utilização moderada da rede, especialmente no que diz respeito aos seguintes pontos: 

 Número de equipamentos por residente em simultâneo: este número deverá ser de 1 

equipamento por residente; 

 Não utilização de métodos de partilha de rede quer seja através de equipamentos de 

rede não autorizados (switchs, routers e pontos de acesso sem fios - normalmente 

designados por APs ou hotspots), utilização de máquinas virtuais ou outras situações 

que impliquem a utilização de mais do que um endereço de rede físico (endereço 

MAC) por porta de rede. 

 - Em caso de dificuldades ou problemas com a configuração do equipamento deverá garantir que as 

suas credenciais estão corretas e a funcionar (p. ex. aceder à área privada na página www.uc.pt) e 

que o seu equipamento cumpre os requisitos anteriormente indicados. As configurações presentes 

neste documento são as necessárias para a comunidade uc.pt nas residências abaixo indicadas. Para 

mais informações contactar os nossos serviços através do endereço eletrónico 

informatica@sas.uc.pt. 

Autenticação 

Operação efetuada através de servidores RADIUS do projeto EDUROAM (mais informação disponível 

no site http://www.eduroam.pt) 

Domínios de Autenticação 

A lista completa com os domínios de autenticação servidos pelo GSIIC poderá ser consultada em 

http://www.uc.pt/wifi/domAuth. Os utilizadores usam as credenciais de autenticação nestes domínios para 

acesso a aplicações e serviços de rede como o Campus Virtual, correio eletrónico, WebOnCampus 

(WoC), etc. 

http://www.uc.pt/ciuc/aup
http://www.uc.pt/ciuc
http://www.uc.pt/
mailto:informatica@sas.uc.pt
http://www.eduroam.pt/
http://www.uc.pt/wifi/domAuth
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Residências incluídas no projeto  

A tabela seguinte lista as residências universitárias incluídas neste projeto: 

 Residência Universitária 1 do Polo 2  

 Residência Universitária 2 do Polo 2  

 Residência Universitária do Polo 3  

 Residência Universitária Penedo da Saudade  
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Configuração de Clientes Windows  
 
Pré-requisitos de hardware/software 

Sistemas operativos: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

Suplicante: Protected EAP 

Adaptador de rede: Deve estar certificado de acordo com a norma IEEE 802.3 

Domínios de autenticação autorizados: domínios alojados no GSIIC. 

Nota importante: Deverá aceder à página do seu perfil em www.uc.pt e proceder à 

alteração da sua palavra passe para que possa utilizar o mecanismo de autenticação 

nativo do Microsoft Windows, PEAP. 

Deverá ter em consideração: O seguinte exemplo foi elaborado com o Windows 8 

como sistema operativo sendo que nas restantes versões o procedimento é 

semelhante. 

 

PASSO 1 

Ir ao Menu Iniciar, escrever a palavra “serviços” e pressionar a opção Serviços 

Em alternativa pressionar a combinação de teclas Windows+R, escrever na caixa de texto services.msc e de 

seguida clicar em OK 

 
 

  

http://www.uc.pt/wifi/domAuth
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PASSO 2 

Após surgir a janela seguinte: 

Abrir as propriedades do serviço Configuração Automática com Fios clicando duas vezes em cima deste 

Em alternativa clicar com o botão direito do rato em cima do referido serviço e selecionar a opção Propriedades 

 

PASSO 3 

Após surgir a janela seguinte: 

Alterar o Tipo de arranque para Automático 

Carregar no botão Iniciar 

Carregar no botão OK 
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PASSO 4 
Garantir que o serviço fica no estado Em Execução (pode demorar uns segundos a iniciar) 

Caso tal não aconteça repita os passos 2 e 3 

 

PASSO 5 

Ligar o seu equipamento à rede física (tomada de parede) através de cabo UTP Cat5 (ou superior) com 

terminação RJ45 

 

PASSO 6 

Clicar com o botão direito do rato em cima do ícone de rede e selecionar a opção Abrir o Centro de Rede e 

Partilha 

Em alternativa ir ao Menu Iniciar, Painel de Controlo e Centro de Rede e Partilha (designado em algumas 

versões mais antigas do Windows como Ligações de Rede) 
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PASSO 7 
Após surgir a janela seguinte: 

Clicar em Alterar definições da placa 

Ignorar este passo em algumas versões mais antigas do Windows 

 

PASSO 8 
Após surgir a janela seguinte: 

Clicar com o botão direito do rato em cima da placa Ethernet 

Selecionar a opção Propriedades 
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PASSO 9 
Após surgir a janela 

Clicar em Autenticação 

Ativar a opção Ativar autenticação IEEE 802.1X 

Escolher o método de autenticação de rede Microsoft: Protected EAP (PEAP) 

Garantir que as restantes caixas estão ativadas 

Clicar no botão Definições 

 

PASSO 10 
Após surgir a janela seguinte: 

Ativar a opção Verificar a identidade do servidor validando o certificado 

Ativar a opção AddTrust External CA Root presente em Autoridades de certificação de raiz… 

Escolher o método de autenticação Protegido por palavra-passe (EAP-MSCHAP v2)  

Garantir que as restantes opções estão de acordo com a imagem 

Clicar no botão Configurar… 
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PASSO 11 
Após surgir a janela seguinte: 

Desativar a opção Utilizar automaticamente o nome de início de sessão e a palavra-passe… 

Clicar nos dois botões OK 

 

 

PASSO 12 
Após surgir a janela seguinte: 

Clicar no botão Definições Adicionais… 
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PASSO 13 
Após surgir a janela seguinte: 

Ativar a opção Especificar modo de autenticação 

Selecionar Autenticação de utilizador 

Clicar no botão Guardar Credenciais 

 

PASSO 14 
Após surgir a janela seguinte: 

Introduzir as credenciais UC do utilizador (endereço de email e respetiva palavra-passe)  

Clicar no botão OK        
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PASSO 15 
Após surgir a janela seguinte: 

Clicar no botão Ligar        

 

PASSO 16 
A partir deste momento deverá ter acesso à internet a partir do seu equipamento 
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Configuração de Clientes Mac OS X  

 
Pré-requisitos de hardware/software 

Sistemas operativos: Mac OS X 10.5 “Leopard” ou superior 

Suplicante: integrado no sistema operativo 

Adaptador de rede: Deve estar certificado de acordo com a norma IEEE 802.3 

Domínios de autenticação autorizados: domínios alojados no GSIIC. 

Nota importante: Deverá aceder à página do seu perfil em www.uc.pt e proceder à 

alteração da sua palavra passe para que possa utilizar o mecanismo de autenticação 

PEAP. 

 

PASSO 1 

Ligar o seu equipamento à rede física (tomada de parede) através de cabo UTP Cat5 (ou superior) com 

terminação RJ45 

Deverá surgir a seguinte janela 

 
 

  

http://www.uc.pt/wifi/domAuth
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PASSO 2 

Preencher as caixas Nome de conta e Palavra-passe com as suas credenciais UC 
Selecionar a opção Guardar esta informação (opcional) 
Clicar no botão OK 

 

PASSO 3 
A partir deste momento deverá ter acesso à internet a partir do seu equipamento 
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Configuração de Clientes Linux (modo gráfico)  

 
Pré-requisitos de hardware/software 

Sistemas operativos: Ubuntu 13.04, Linux Mint 15, Fedora 19 

Suplicante: Protected EAP 

Adaptador de rede: Deve estar certificado de acordo com a norma IEEE 802.3 

Domínios de autenticação autorizados: domínios alojados no GSIIC. 

Nota importante: Deverá aceder à página do seu perfil em www.uc.pt e proceder à 

alteração da sua palavra passe para que possa utilizar o mecanismo de autenticação 

PEAP. 

Deverá ter em consideração: O seguinte exemplo foi elaborado com o Linux Mint 

17.3 como sistema operativo sendo que nas restantes versões o procedimento é 

semelhante. 

 

PASSO 1 

Ligar o seu equipamento à rede física (tomada de parede) através de cabo UTP Cat5 (ou superior) com 

terminação RJ45 

 

PASSO 2 

Ir a Menu, Preferências e Conexões de rede 

 

  

http://www.uc.pt/wifi/domAuth
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PASSO 3 

Após surgir a janela seguinte: 

Selecionar a opção WiredConnection disponível em Ethernet e de seguida clicar em Editar 

 

PASSO 4 

Após surgir a janela seguinte: 

Carregar no tab Segurança 802.1x 
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PASSO 5 

Após surgir a janela seguinte: 

Assinalar a opção Usar protocolo de segurança 802.1x para esta conexão 

Escolher EAP Protegido (PEAP) em Autenticação e MSCHAPv2 em Autenticação interna 

Preencher as caixas Nome de usuário e Senha com as suas credenciais UC e carregar no botão Salvar… no final 

 

PASSO 6 

Após surgir a janela seguinte: 

Assinalar a opção Não me avise novamente e carregar no botão Ignorar 
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PASSO 7 

Após surgir a janela seguinte: 

Clicar em Fechar 

 

PASSO 8 
A partir deste momento deverá ter acesso à internet a partir do seu equipamento 

 

 

 


