01-Procedimentos para uso do WIFI ETEC PROFESSOR
Caro professor,
A direção da escola tem se empenhado em disponibilizar Internet em todos os ambientes acadêmicos
e salas de aula. Para isso, a partir de 2019 estará disponibilizando o sinal WIFI para alunos, professores
e funcionários, permitindo, entre outras funcionalidades, efetuar chamada diretamente em seu
computador pessoal ou celular.
Para fazer uso do WIFI e dos laboratórios, você está recebendo um usuário e uma senha, PESSOAL e
INTRANSFERÍVEL para acesso à toda rede acadêmica.
O seu usuário é formado seguindo o padrão:
primeiroNome.ultimoSobrenome
(tudo em minúsculo e sem acento)
Sua senha inicial:
#ultimoSobrenome
(tudo em minúsculo e sem acento)
Por Exemplo: José de Souza Júnior  Usuário: jose.junior e senha inicial #junior
Para ativar seu usuário, você deverá:
1.
2.
3.
4.

Acessar o Windows em qualquer máquina dos Laboratórios de Informática;
Escolher a opção “Trocar Usuário”;
Digitar seu usuário e senha padrão;
O Windows solicitará a troca da senha. Utilize pelo menos 8 caracteres na nova senha. Não há
restrições quanto a letras e números;
5. Aguarde entrar no Windows. Acesse o menu Iniciar  Desligar e escolha a opção “Fazer
Logoff”;
6. Pronto! Seu usuário já pode ser utilizado para acessar a rede WIFI, pelo seu celular ou
notebook, bem como acessar a rede nos laboratórios.
Não é possível visualizar a nova senha. Em caso de esquecimento, faremos o reset para a senha padrão.
Em caso de dúvidas, procure a Coordenação de Informática ou o CLI.
Cada link WIFI terá um nome que determinará sua localização. Você deverá conectar seu dispositivo
em cada um deles, quando desejar ter acesso.
•
•
•
•
•
•
•
•

ETEC-CLI - localizado no prédio 1, próximo ao CLI;
ETEC-P1 - localizado no prédio 1, piso superior, próximo ao Núcleo do Ensino Médio
ETEC-P2 - localizado no prédio 2, piso superior, próximo à escada de acesso à Metrologia
ETEC-AUDITORIO - localizado no palco do auditório, com sinal para salas da Fatec
ETEC-OFICINA - localizado na Oficina
ETEC-MOTOS - localizado no estacionamento de motos
ETEC-REFEITORIO - localizado na entrada do refeitório
ETEC-COORDENACAO - localizado na sala de coordenação

