
      
 

 

 

 

 
 

Normas internas para as contas eduroam de utilização temporária 

 

O acesso à internet sem fios no campus da NOVA FCSH faz-se apenas pela rede eduroam. 

 

De forma a assegurar o acesso às pessoas que não pertencem à Faculdade e a visitam 

na qualidade de participantes em eventos académicos ou organizados através do 

aluguer de espaços do campus, estabelecem-se as seguintes normas de gestão de contas 

eduroam destinadas a utilização temporária: 

 

1.  

São criadas oito contas permanentes, cujos nomes de utilizador e palavras-passe são 

fornecidos aos serviços, órgãos e unidades de investigação da NOVA FCSH que 

normalmente recebem convidados no âmbito atividades organizadas pela Faculdade. 

Cada um dos serviços e unidades de investigação utilizam duas das oito contas referidas.  

 

2. 

Os serviços e órgãos da Faculdade na posse destas palavras-passe divulgam-nas, em 

exclusivo, aos participantes externos que delas necessitem para os eventos. De notar 

que cada conta eduroam pode ser usada em simultâneo por centenas de utilizadores, 

com as mesmas credenciais, sem perda de velocidade de acesso. 

 

3.  

As palavras-passe das referidas contas são alteradas no primeiro dia útil de cada mês, 

sendo as novas palavras-passe enviadas aos serviços e órgãos abrangidos. Caso esse dia 

coincida com um evento em curso, a alteração é adiada para o quinto dia útil após o 

final do evento. 

 

4.  

Serão criadas ainda contas eduroam temporárias para eventos como congressos, 

colóquios, seminários, workshops, cujo nome de utilizador terá por base o nome do 

evento, de forma a tornar mais intuitivo o seu uso pelos participantes. Cabe aos centros 

de investigação e demais serviços solicitar atempadamente a criação da conta, por 

email, para informatica@fcsh.unl.pt. 
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5.  

As contas eduroam referidas no ponto 4. são criadas quinze dias úteis antes do início do 

evento e removidas no quinto dia útil após o final do evento. Estes prazos podem ser 

alterados mediante pedido da organização do evento, por email, para 

informatica@fcsh.unl.pt. 

 

6.  

A organização dos congressos e outros eventos de âmbito académico deve encorajar os 

visitantes a usar as suas credenciais eduroam de origem, que funcionam no campus da 

NOVA FCSH, só usando a conta eduroam da FCSH como segunda escolha. 

 

7. 

Outros casos não contemplados neste regulamento poderão ser solicitados para 

apreciação, através do email informatica@fcsh.unl.pt. 

 

 

 

 

Núcleo de Informática, 21 de novembro de 2019 


