
Como configurar o Wi-Fi com proxy do campus 

Celulares / Tablets

Em celulares e tablets a configuração do proxy 
normalmente é feita na área das redes Wi-Fi. 
Abaixo estão os sistemas operacionais mais 
usados:

Computadores e Notebooks

Nos notebooks a configuração do proxy é feita no 
navegador (Mozilla, Chrome, IE, etc). Sugerimos 
que você use o Mozilla ou o Chrome. 
Abaixo estão os navegadores mais usados:

Android 6:

Entre em Configurações > Wi-Fi.
Selecione a rede WIFI-SPO.IFSP
Insira a senha wifispoifspsp.
Selecione Mostrar opções avançadas.
Em Proxy selecione Manual.
Em Nome de host do proxy insira 10.102.2.253
Em Porta do proxy insira 3128.
Selecione Conectar.

Chrome versão 68:

Na barra de ferramentas, clique no ícone de 3 
pontos verticais Personalizar e Controlar o Google
Chrome.
Selecione Configurações.
Pesquise por proxy no campo de busca.
Selecione Abrir Configurações de proxy.
Selecione a aba Conexões, e depois 
Configurações de LAN.
Em Servidor proxy, marque a opção Usar um 
servidor proxy para a rede local.
Em Endereço, insira 10.102.2.253
Em Porta insira 3128.
Salve as alterações.

Windows Phone 8.1:

Entre em Configurações > Wi-Fi.
Selecione a rede WIFI-SPO.IFSP.
Insira a senha wifispoifspsp.
Após se conectar, selecione esta rede para editar 
suas configurações.
Ligue o Proxy.
Em Servidor, insira 10.102.2.253
Em Porta, insira 3128.
Salve as alterações.

Firefox versão 60:

Na barra de ferramentas, clique no ícone de 3 
barras horizontais Abrir menu.
Selecione em Preferências.
Pesquise por proxy no campo de busca.
Selecione Configurações em Proxy de rede.
Marque a opção Configuração manual de proxy.
Em HTTP insira 10.102.2.253
Em Porta insira 3128. 
Salve as alterações.

Iphone 6:

Entre em Ajustes > Wi-Fi.
Selecione a rede WIFI-SPO.IFSP.
Insira a senha wifispoifspsp.
Após se conectar, selecione no ícone “i” (ou seta 
à direita) que está ao lado direito do nome da 
rede.
Em HTTP Proxy”, selecione Manual.
Em Servidor, insira 10.102.2.253
Em Porta, insira 3128.
Retorne à area Ajustes.

Internet Explorer 8

Na barra de menus, Selecione Ferramentas e 
depois em Opções da internet.
Selecione a aba Conexões, e depois 
Configurações de LAN.
Em Servidor proxy, marque a opção Usar um 
servidor proxy para a rede local.
Em Endereço insira 10.102.2.253
Em Porta insira 3128. 
Salve as alterações.

* Caso exista algum problema após a configuração da rede Wi-Fi, envie um email para 
suporte.spo@ifsp.edu.br contendo seu nome, prontuário e RG. Servidores devem utilizar o email 
institucional nas suas solicitações.
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