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1. Configuração  
 
1.1. 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 configurações de rede 
e internet” 

 
1.2. Clique no ícone correspondente à VPN 

 
1.3. Clique em “Adicionar uma Conexão VPN”   

 
1.4. Faça as configurações como a imagem a seguir:

 
1.5. 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 
configurações de rede e internet” 

 



1.6. Clique em “Alterar Opções do Adaptador” 

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

“Propriedades”. 
1.8. Clique na aba “Segurança” 
1.9. Configure como a imagem a seguir :

 
 

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

 

2. Acesso à VPN 
2.1. 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” 
2.2. Coloque seu usuário e senha de autenticação do IFBA, o mesmo utilizado para o serviço 

de e-mail. Lembre-se que não é necessário colocar @ifba.edu.br 
 

3. Acesso ao servidor de arquivos 
3.1. Na barra de pesquisa do Windows e digite \\10.1.0.10\setores caso deseje acessar uma 

pasta setorial ou \\10.1.0.10\usuarios caso deseje acessar uma pasta pessoal



  

 
 

3.2. Caso sejam solicitados login e senha, deverão ser informados da seguinte forma :  
 
3.2.1.  Login : intracefet\login , onde login é o seu login que possui acesso à pasta do 

servidor de arquivos guloso 
3.2.2. Senha : A senha do respectivo login 

 

4. Observações 
 
4.1. As imagens e descrições das telas e ícones podem variar conforme a versão do sistema 

operacional 
4.2. Em caso de dúvidas ou dificuldades, registre através da central de serviços do SUAP 


