
Manual Eduroam– iOS:

Baixe e instale o eduroam
CAT



Apresentação

Se você já tentou se conectar ao WiFi e ainda está
tendo problemas de conectividade, baixar o
eduroam CAT (Configuration Assistant Tool)
geralmente pode resolver isso.

Este tutorial abrange instruções sobre como instalar 
o eduroam CAT em um dispositivo iOS.



Passo 1 - Download de 
eduroam CAT
1. Esqueça ou exclua qualquer rede eduroam listada em seu

dispositivo.

• Caso não saiba realizar esse procedimento, click no link a

seguir e veja o manual: Esquecer Rede - Solução de

problemas com a rede eduroam

2. Vá para o site: https://cat.eduroam.org/

3. Toque em Clique aqui para baixar o instalador do eduroam.

https://www.agtic.ufpr.br/portal/csi/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/manual-eduroam-esquecer-rede.pdf
https://cat.eduroam.org/


4. Encontre e selecione a UFPR
na lista de Organizações.

5. Toque em dispositivos móveis 
Apple device.



6. Selecione Continuar na janela pedir 
permissão para baixar um perfil de 
configuração.

7. Selecione Permitir na janela pedir permissão para baixar um perfil de 
configuração.



8. Uma janela aparecerá dizendo "Perfil Baixado". 

9. Clique em Fechar.



Passo 2 - Instalando o 
perfil de configuração
1. Abra o aplicativo Configurações do seu dispositivo.

2. Abra General.
• Role para baixo e selecione Perfil Baixado.

• Escolha o perfil de configuração do eduroam.



3. Selecione Instalar.

4. Digite a senha do seu dispositivo 
se solicitado

5. Uma mensagem de aviso sobre a instalação do certificado 
"GlobalSign" aparece.



6. Selecione Instalar.

7. Digite seu endereço de e-mail completo da UFPR quando solicitado 
para um nome de usuário e depois clique em Seguinte.



8. Digite sua senha de -email da UFPR.

9. Agora você verá uma página que diz Perfil Instalado, clique em OK.

Observação: Após esse passo a passo já deve estar
conectado à rede eduroam, caso contrário, nas redes sem
fio disponíveis, clique em eduroam:

Se você ainda estiver com dificuldade ou 
quiser mais assistência para se conectar 
à rede eduroam, entre em contato com 
AGTIC. 



Dúvidas?

3361-3333

csa.agtic@ufpr.br

http://www.agtic.ufpr.br/portal
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