
Tutorial para cadastrar usuário para
acesso à rede visitantes da

Unicamp

Quem pode fazer?
Qualquer usuário da UNICAMP que tenha uma conta válida no SISE (mesma conta de acesso à 
DAC, SIGA, Vida online, google workplace, conta de e-mail @unicamp, entre outros), seja ele 
aluno, funcionário ou docente. 

Passo à Passo:

1. Abra um navegador de internet e entre com o endereço: 
https://redesemfio.unicamp.br/visitante

2. Na tela que aparece, entre com seu usuário e senha do SISE (mesma conta de acesso à DAC,
SIGA, Vida online, google workplace, conta de e-mail @unicamp, entre outros), e clique em
enviar



3. Na tela seguinte deixe marcado o campo Selecione o Tipo de Cadastro, na parte inferior da 
página, marcado como “Cadastro individual” e clique em continuar

4. Na tela seguinte, preencha o formulário com os dados do usuário para qual pretende liberar 
o acesso à rede sem fio e escolha, no campo período, por quanto tempo a pessoa poderá 
acessar a rede da Unicamp, podendo ser de 1 dia à 6 meses. Você precisará dos seguintes 
dados da pessoa:

◦ Número de documento (RG, CPF ou Passaporte)

◦ Nome completo

◦ Endereço de e-mail

◦ Empresa ou instituição de origem

◦ Motivo da visitante



5. Clique em ‘Adicionar’ e na tela seguinte confira os dados informados e clique em 
‘Confirmar Cadastro’

6. Aparecerá um Pop-up de confirmação, clique em ‘Sim’

7. Na próxima tela você poderá escolher entre imprimir as credenciais geradas ou baixar um 
PDF com essas credenciais. Essas mesmas informações foram enviadas para o e-mail do 
usuário. Veja a senha que foi criada e informe para o usuário.  O username será o e-mail 
informado.

8. Diga para o usuário entrar nas configurações de rede sem fio do dispositivo dele, selecionar 
e conectar na rede “Unicamp Visitantes”. Depois peça para ele abrir um navegador de 
internet e entrar com o endereço https://guest.redesemfio.unicamp.br.

9. Na tela que surgirá, ele deverá entrar com o e-mail informado no campo usuário e com a 
senha gerada em senha. O usuário deverá marcar o campo “li e aceito os termos de uso” e 
clicar em conectar para acessar a rede sem fio.




	Quem pode fazer?
	Passo à Passo:

