
¹ definição adaptada de http://pt.wikipedia.org/wiki/Vpn

TUTORIAL DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO VPN
 

O que é VPN? 

 A Rede Particular Virtual (Virtual Private Network

normalmente utilizada por uma empresa 

rede de comunicações pública (como por exemplo, a Internet).

tunelamento que fornecem a confidencialidade, autenticação e integridade n

das comunicações requeridas ¹. 

Como a DGTI provê este serviço?

 A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação

Para ter acesso ao serviço, o usuário deve se 

 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 IF

Como configurar 

3.1 Em computadores executando Win

1. Abra o “Painel de controle” e clique em “

2. Abra o “Assistente para novas conexões”

 

3. Caso não encontre esta opção, procure por 

 
 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vpn 

 

AÇÃO DE ACESSO VPN 

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 privacida

Como a DGTI provê este serviço? 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação provê o serviço de VPN para os usuários da rede 

Para ter acesso ao serviço, o usuário deve se encaminhar à DGTI para fazer 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. 

3.1 Em computadores executando Windows XP 

ainel de controle” e clique em “Conexões de rede” 

Abra o “Assistente para novas conexões” 

 

3. Caso não encontre esta opção, procure por “Criar uma nova conexão” 

) é uma rede de comunicações privada 

ou um conjunto de empresas e/ou instituições, construída em cima de uma 

VPNs seguras usam protocolos de criptografia por 

ecessárias para garantir a privacidade 

provê o serviço de VPN para os usuários da rede do IFBA. 

encaminhar à DGTI para fazer a liberação do serviço. 

Após a configuração (descrita a seguir), o usuário irá acessar a VPN do seu computador, o qual passará a 



4. Abrirá uma nova janela, clique em “Avançar” 

 
5. Selecione “Conectar-me a uma rede em meu local de trabalho” e clique em “Avançar” 

 
 

  



6. Selecione “Conexão VPN (rede virtual privada)” e clique em “Avançar” 

 
 

7. Escolha o nome da conexão (exemplo: VPN IFBA) e clique em “Avançar” 

 
 

  



8. Digite vpn.ifba.edu.br no campo “Nome do host” e clique “Avançar” 

 
 

9. Se deseja liberar o acesso VPN para todos os usuários do seu computador selecione “Ser usada por qualquer 

pessoa”, caso contrário selecione “Ser usada apenas por mim”. Clique em “Avançar” 

 
 

  



10. Clique em “Concluir” para finalizar a configuração 

 
 

11. Agora, a conexão criada está situada na janela de “Conexões de rede” do “Painel de controle”. Clique na mesma 

duas vezes e uma nova janela aparecerá. Preencha com seu “Nome de usuário” e “Senha” usados na rede do IFBA e 

em seguida clique em “Conectar-se”.  

 
 

 

  



3.2 Em computadores executando Windows Vista 

1. Abra o “Painel de controle” e clique em “Rede e Internet” 

 
 

2. Clique em “Central de Rede e Compartilhamento” 

 
 

3. Clique em “Configurar uma nova conexão ou rede” localizado ao lado esquerdo da janela 

 
 

4. Selecione “Conectar a um local de trabalho” e clique em “Avançar” 

 
 

  



5.Clique em “Usar minha conexão com a internet (VPN)” 

 
 

6. No campo “Endereço da internet”, digite vpn.ifba.edu.br. No campo “Nome do destino” digite o nome da conexão 

(exemplo: VPN IFBA). Se deseja liberar o acesso VPN para todos os usuários do seu computador selecione “Permitir 

que outras pessoas usem esta conexão”. 

 
 

  



7. Preencha com seu “Nome de usuário” e “Senha” usados na rede do IFBA. Selecione “Lembrar esta senha” se 

deseja gravar a senha no computador. Em seguida, clique em “Conectar” 

 
 

8. Após a conexão o Windows exibirá uma janela informando que você está conectado. Clique em “Fechar”. Neste 

momento seu computador já estará conectado a rede IFBA via VPN. 

 
 

  



Obs.: Para conectar na VPN, clique no ícone de rede próximo ao relógio no canto inferior direito da tela do Windows. 

Clique em “Conectar ou desconectar”. 

 
 

Em seguida clique na sua conexão criada “VPN IFBA” ou o nome de conexão escolhido. Clique em “Conectar”. 

 

  



3.3 Em computadores executando Windows 7 

1. Abra o “Painel de controle” e clique em “Rede e Internet” 

 
 

2. Clique em “Central de Rede e Compartilhamento” 

 
 

3. Clique em “Configurar uma nova conexão ou rede” 

 
 

4. Selecione “Conectar a um local de trabalho” e clique em “Avançar” 

 
 

  



5.Clique em “Usar minha conexão com a internet (VPN)” 

 
 

6. No campo “Endereço da internet”, digite vpn.ifba.edu.br. No campo “Nome do destino” digite o nome da conexão 

(exemplo: VPN IFBA). Se deseja liberar o acesso VPN para todos os usuários do seu computador selecione “Permitir 

que outras pessoas usem esta conexão”. 

 
 

  



7. Preencha com seu “Nome de usuário” e “Senha” usados na rede do IFBA. Selecione “Lembrar esta senha” se 

deseja gravar a senha no computador. Em seguida, clique em “Conectar” 

 
 

8. Após a conexão o Windows exibirá uma janela informando que você está conectado. Clique em “Fechar”. Neste 

momento seu computador já estará conectado a rede IFBA via VPN. 

 
 

  



Obs.: Para conectar na VPN, clique no ícone de rede próximo ao relógio no canto inferior direito da tela do Windows. 

Em seguida clique na sua conexão criada “VPN IFBA” ou o nome de conexão escolhido. Clique em “Conectar”. 

 


