
 

 

Manual de configuração da rede Wireless da Faculdade Jesuíta (campus) 
 

 

Procedimentos para acessar a INTERNET disponibilizada pela Faculdade Jesuíta pelo Windows: 

 
1. Selecionar a rede wireless identificada como Faculdade Jesuíta 

2. Clique no botão “Conecta automaticamente”  
3. Clique em conectar.  

4. Abra o navegador do seu computador: será apresentada uma tela para acesso à Internet da FAJE.  

 Se não tem conta para acesso à Internet, na tela apresentada, clique em “Criar uma conta”.  

 Se esqueceu a senha, clique em “Esqueci minha senha” e realize os procedimentos solicitados. 
5. Preencha os dados solicitados corretamente, como seu nome completo e e-mail e clique em “Criar nova Conta”. 
6. Em até 48hs úteis, seu cadastro será efetivado. 

 Após o cadastro realizado, informe seu e-mail e senha. Leia o “Termo de Responsabilidade para uso e acesso à Internet”. (A integra do Termo está disponível 
no botão “Clique aqui para ler o termo completo”.  Caso esteja de acordo, clique no botão abaixo do texto: “Você deve concordar com o seguinte para acessar a 
Internet”. 

                    
 



 

 

Como realizar o Cadastro para acessar a INTERNET disponibilizada pela Faculdade Jesuíta pelo Celular: 
 

1. Selecionar a rede wireless identificada como Faculdade Jesuíta. Clique em “Entrar na rede” ou abra o navegador do seu celular. Será apresentada uma tela para acesso à 
Internet da FAJE.  

2. Caso não tenha uma conta para acesso à Internet, clique em “Criar uma conta”.  
Se esqueceu sua senha, clique em “Esqueci minha senha” e realize os procedimentos solicitados. 

3. Preencha os dados solicitados corretamente, como seu nome completo e e-mail e clique em “Criar nova Conta”. 
4. Em até 48hs úteis, seu cadastro será efetivado. Após o cadastro realizado, informe seu e-mail e senha. Leia o “Termo de Responsabilidade para uso e acesso à Internet”. 

(A íntegra do Termo está disponível no botão “Clique aqui para ler o termo completo”.  Caso esteja de acordo, clique no botão abaixo do texto: “Você deve concordar com o 
seguinte para acessar a Internet”. 

                                    



Procedimentos para acessar a INTERNET disponibilizada pela Faculdade Jesuíta pelo IOS MAC: 

 Para se conectar, abra o painel de “Preferências do Sistema” clique no ícone e  em “Rede”. 

• Selecione a rede “Faculdade Jesuita” e clique em “Aplicar” conforme imagem abaixo.

• Abra o navegador do seu computador e será apresentada uma tela para acesso à Internet da FAJE.

• Caso não tenha uma conta para acesso à Internet, na tela apresentada, clique em “Criar uma conta”.

• Preencha os dados solicitados corretamente, como seu nome completo e e-mail e clique em “Criar nova Conta”.

• Caso possua cadastro e tenha esquecido sua senha, clique em “Esqueci minha senha” e realize os procedimentos solicitados.
• Em até 48hs úteis, seu cadastro será efetivado.

Para acesso à Internet, abra seu navegador 

 Informe seu e-mail e senha.

 Leia o “Termo de Responsabilidade para uso e
acesso à Internet”. (A integra do Termo está
disponível no botão “Clique aqui para ler o termo
completo”.

 Caso esteja de acordo, clique no botão abaixo do

texto: “Você deve concordar com o seguinte para
acessar a Internet”


