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Problema (público)
Como configurar a VPN no Windows 8.1?

Solução (público)
Antes de iniciar o procedimento, certifique-se que você está conectado na
internet.
Caso ocorra algum erro durante o procedimento, verifique atentamente cada
passo. Se mesmo assim o problema persistir, abra um chamado em
[1]http://atendimento.setic.ufsc.br
- ?Passo 1
No Windows 8
Aperte na tecla com o logotipo do Windows, no seu teclado.
Digite vpn normalmente, em seguida, clique em Gerenciar VPNs (Redes privadas
virtuais).
- Passo 2
Clique na opção Adicionar uma conexão VPN
- Passo 3
Preencha com os dados abaixo, conforme a imagem de exemplo.
Provedor VPN: Microsoft
Nome da conexão(Sugestão): VPN UFSC
Endereço na internet: vpn.ufsc.br
Tipo de informações de entrada: Nome de usuário e senha
Nome de usuário: nome.sobrenome@idufsc.br
Senha: <Sua Senha>
- Passo 4
Agora, clique com o botão direito do mouse no ícone da rede e clique em "Abrir
a Central de Rede e Compartilhamento"
- Passo 5
Na janela que abrir, clique em "Alterar as configurações do adaptador"
- Passo 6
Na próxima tela, localize o adaptador da VPN recém criada (UFSC). Clique com o
botão direiro do mouse sobre o adaptador e clique em "Propriedades"
- Passo 7
Na janela que abrir (Propriedades de UFSC), clique na aba "Segurança" e
selecione a opção "Permitir estes protocolos". Nesta sessão, selecione apenas
a opção "Microsoft CHAP Versão 2 (MS-CHAP-v2)". Depois clique em OK e feche
todas as janelas que foram abertas por meio deste procedimento.
- Passo 8
Em seguida, clique novamente no ícone da rede.
No painel lateral clique na conexão VPN UFSC e em Conectar.
- Passo 9
Digite seu idUFSC completo e sua senha.
Pronto, sua conexão VPN está configurada e ativa.
Observação: lembre-se de habilitar o serviço VPN da UFSC da sua conta no site
do [2]IdUFSC

[1] http://atendimento.setic.ufsc.br
[2] http://idufsc.ufsc.br/
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