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Symptom (public)
Instalar a VPN para utlizar os sistemas institucionais internos fora da rede
UFFS.

Problem (public)
Não sei como instalar o VPN para acessar os sistemas institucionais fora da
rede UFFS.

Solution (public)
O serviço denominado VPN permite aos usuários (discentes, docentes e TAE's)
conectarem-se à rede interna da UFFS de forma remota, ou seja, a partir de
qualquer lugar do mundo, através da INTERNET. Por meio da VPN é possível
acessar serviços restritos a Universidade, como periódicos eletrônicos, bases
de dados, sistemas corporativos, sistemas administrativos, repositório, entre
outros.
Para realizar a instalação realize os seguintes passos:
1- No navegador acesse [1]https://vpn.uffs.edu.br, em seguida será necessário
logar utilizando suas credenciais da UFFS, como mostra a figura 1.
Figura 1Acesso a VPN
2- Na página inicial, selecione o tipo do Sistema Operacional, conforme mostra
figura 3. Caso não saiba se seu Windows é 32 ou 64 bits, verifique no final
deste faq .
Figura 2- Selecionar o tipo do Sistema
Operacional
3- Em seguida abrirá uma nova janela e selecione a pasta que deseja salvar o
download do arquivo e clique em Salvar, como pode ser visto na figura 3.
Figura3- Pasta para salvar o
download.
4- Após o término do download execute o programa para que ele possa iniciar a
instalação, clicando em Executar conforme figura 4.
Figura 4- Execução do
software
5- Ao inicio da instalação do software clique em Next, como mostra a figura 5.
Figura 5- Inicio da
Instalação
6-Na janela seguinte apenas clique em Next, conforme figura 6.
Figura 7Pasta padrão
7- Na janela seguinte clique em Next, como mostra a figura 8.
Figura 8Instalação
8- Por fim clique em close, conforme figura 9.
Figura 9- Finalizando a
instalação
9-O software já está instalado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para descobrir se seu Sistema Operacional é 32 ou 64 bits siga os passos a
seguir:
1- Clique no menu iniciar e clique nas propriedades do computador, conforme
figura 1.
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Figura 1- Propriedades do
computador
2- Na janela que abrirá verifique no Tipo de sistema o que ele informa, como
mostra a figura 2.
Figura 2- Tipo
do Sistema

[1] https://vpn.uffs.edu.br
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