
Configuração cliente VPN Cisco. 

O que é VPN? 

A Rede Particular Virtual (Virtual Private Network- VPN) é uma rede de comunicações privada 
normalmente utilizada por uma empresa ou um conjunto de empresas e/ou instituições, 
construída em cima de uma rede de comunicações pública (como por exemplo, a Internet). 
VPNs seguras usam protocolos de criptografia por tunelamento que fornecem a 
confidencialidade, autenticação e integridade necessárias para garantir a privacidade das 
comunicações requeridas ¹. 

 

Como a DGTI provê este serviço? 
 

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação provê o serviço de VPN para os usuários da 
rede do IFBA. Para ter acesso, o usuário deve solicitar à DGTI através da central de serviços do 
SUAP a liberação do serviço. 
Após a configuração (descrita a seguir), o usuário irá acessar a VPN do seu computador, o qual 
passará a participar virtualmente da rede local do IFBA. 
 
Como configurar: 
 
Para Windows 
 

1. Baixe e instale o sonicwall através do link 
https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/gvcsetup64_4-9-4-0306_en.rar 

2. Reinicie seu computador. 
3. Baixe e Instale o Cisco VPN Client através do link 

https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/aplicativos/vpnclient-winx64-msi-5-0-07-
0440-k9.rar 

4. Caso o windows informe que "Cisco Systems VPN Client  não funciona nesta versão do 
windows.", descompacte os arquivos em uma pasta, clique com o botão direito sobre o 
arquivo "vpnclient_setup.msi" e selecione "instalar". Esta opção abre o instalador 
mesmo que o windows bloqueie. 
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5. Após a instalação, abra o editor de registros digitando "regedit" na pesquisa 
 

 
 
 

6. Navegue até a pasta "HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - 
Services - CVirtA " 

 
 



 
 

6. Selecione "Display Name" e mude o valor de acordo com sua instalação: 
7. x86 – “@oem8.ifn,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter” para “Cisco Systems VPN 

Adapter” 
8. x64 – “@oem148.ifn,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows” 

para “Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows” 

 
 

9. Após a instalação, execute o programa instalado, que abrirá uma tela conforme a 
figura abaixo: 

 



 
 

10. Próximo passo, configurar as opções de conexão conforme o vinculo institucional. 
Seguem as informações de configuração por vinculo institucional: 

 
a) Professor: 

 
Connection Entry - GRUPO-VPN-PROF 

Host – 200.128.35.125 
Name - GRUPO-VPN-PROF 
Password – Professor@IFBA 

 
b) Técnico Administrativo: 

 
Connection Entry - GRUPO-VPN-TECNICOADM 
Host – 200.128.35.125 

Name - GRUPO-VPN-TECNICOADM 
Password – Tecnicoadm@IFBA 

 
 
 

11. Configuração das opções de conexão: 
 

a) Com a tela VPN client aberta, clique em New, abrira uma nova tela com as opções de 
conexão, preencher conforme o vinculo institucional, salve o arquivo, conforme a 
ilustração abaixo: 

 
 

 



b) Depois que salvou, a próxima tela é para efetuar a conexão, selecione a conexão de 

entrada e clique na opção connect, conforme a figura abaixo: 
 

 
 
 
 

c) Ao clicar em connect abrirá um campo solicitando usuário e senha, faça a autenticação 

utilizando o login institucional (o mesmo usado no webmail). 

 

 

  



Para MacOS: 

 

Não é necessário instalar nenhum software adicional.  

Para configurar: 

 

1. Em preferências de sistema, acesse o ícone de rede. Clique no botão “+”

 
2. Selecione a interface “VPN” E em Tipo de VPN selecione Cisco IPSec. Em nome do 

serviço digite VPN IFBA e clique em criar 

 
  



3. No campo endereço do servidor insira o seguinte endereço: 

200.128.35.125 

Nome da conta e senha são os mesmos do e-mail institucional 

 
 

4. Clique no botão “Ajustes de autenticação” e preencha os dados de acordo com seu 

vínculo institucional: 

a) Professor: 
  Segredo Compartilhado: Professor@IFBA 
  Nome do Grupo: GRUPO-VPN-PROF  

b) Técnico Administrativo: 
  Segredo Compartilhado: Tecnicoadm@IFBA 
  Nome do Grupo: GRUPO-VPN-TECNICOADM  

 


