
CONFIGURANDO A VPN DO IFBA NO WINDOWS 8 

Clique com o botão DIREITO do mouse sobre o ícone de rede do seu computador que fica na 

parte inferior direita da tela, em seguida clique em “Abrir a Central de Rede e 

Compartilhamento”. 

 

Se você estiver conectado na rede sem fio será apresentado o seguinte ícone destacado na 

seta. 

 

Abrirá a tela da Central de Rede e Compartilhamento. 

Clique em “Configurar uma nova conexão ou rede” 

 

Abrirá a tela Configurar uma nova conexão ou rede. 

Selecione a opção “Conectar a um local de trabalho” em seguida clique em “Avançar”. 



 

Se estiver alguma conexão criada em seu computador será apresentada a seguinte tela abaixo: 

Selecione a opção “Não, criar uma nova conexão” em seguida clique em “Avançar”. 

 

Será apresentado a tela “Conectar a um Local de Trabalho”. 

Clique na opção “Usar minha conexão com a Internet (VPN). 

 



 

Abrirá a tela “Conectar a um Local de Trabalho”. 

Insira o endereço de IP no campo “Endereço na Internet” e o nome da conexão (IFBA) no 

campo “Nome do destino” conforme a tela abaixo, em seguida clique em “Criar”. 

 

Neste momento a conexão IFBA foi criada. O próximo passo é configurar a segurança na 

comunicação VPN como segue. 

  



Clique novamente com o botão DIREITO do mouse sobre o ícone de rede do seu computador 

que fica na parte inferior direita da tela, em seguida clique em “Abrir a Central de Rede e 

Compartilhamento”. 

 

Se você estiver conectado na rede sem fio será apresentado o seguinte ícone destacado na 

seta. 

 

Abrirá a tela da Central de Rede e Compartilhamento. 

Clique em “Alterar as configurações do adaptador” 

 

Abrirá a tela “Conexão de Rede”. 

Clique com o botão DIREITO do mouse na conexão IFBA, em seguida cliente em 

“Propriedades”. 

 



 

Abrirá a tela “Propriedades de IFBA”. 

Clique na aba “Segurança”. 

Os campos desta tela deverão ser preenchidos da seguinte forma: 

Tipo de VPN: Automático 

Criptografia de dados: Exigir criptografia (desconectar se o servidor recusar) 

No campo Autenticação selecione: Permitir estes protocolos e marque a opção Microsoft 

CHAP Versão 2 (MS-CHAP v2) 

 

Clique em “OK”. 



Neste momento a sua conexão VPN do IFBA se encontra configurada. Agora é só tentar se 

conectar. 

Clique sobre o botão conexão de rede do seu computador que fica na parte inferior direita da 

tela, em seguida clique em “IFBA” e depois “Conectar”. 

 

Coloque seu usuário e senha de autenticação do IFBA, o mesmo utilizado para o serviço de e-

mail. 

 

 

 

 


