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Passo-a-Passo sobre
 
Passo 1:Na barra de ferramenta 
digite “Painel de Controle
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sobre como utilizar a VPN no Windows 
Na barra de ferramenta “Pesquisar na Web e no Windows

Painel de Controle” e pressione ENTER. 
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omo utilizar a VPN no Windows 10 
Pesquisar na Web e no Windows, 

 



Passo 2: Escolha a opção “Rede e Internet”. 

 
 
Passo 3: Escolha a opção “Central de Rede e Compartilhamento”. 

 
  



Passo 4: Escolha a opção 
rede”. 

 
Passo 5: Escolha a opção 
clique em “Avançar”.

 
 

Passo 4: Escolha a opção “Configurar uma nova conexão ou 

Passo 5: Escolha a opção “Conectar a um local de trabalho
. 

Configurar uma nova conexão ou 

 

Conectar a um local de trabalho” e 

 



Passo 6: Escolha a opção 
(VPN)”. 

 
Passo 7: Digite as informações 
Em seguida, clique em

a opção “Usar minha conexão com a Internet 

Passo 7: Digite as informações da VPN conforme indic
clique em “Criar”. 

Usar minha conexão com a Internet 

 

dicado abaixo. 



 
Passo 8: Clique sobre 
opção “Conexão VPN UFMS
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Acesso à Internet 

sobre o ícone “Acesso à Internet”, 
Conexão VPN UFMS”. 

 
 
 
 

 

 e escolha a 



 
Passo 9: Clique em “Opções avançadas”. 

 
Passo 10: Clique em “Editar”. 
 

 
 
Passo 11: Em “Tipo de VPN” escolha “Protocolo PPTP” e clique 
em “Salvar”. 
 



 
 
Passo 12: Clique em “Voltar”. 

 



 
Passo 13: Clique em 
de Usuário” e “Senha

 
Pronto!Você está conectado à VPN
 

 
Após utilizar a VPN, p
Conexões de Redes, selecione a “
em “Desconectar”. 

Clique em “Conectar”. Insira as informações de 
Senha” do portal e clique em “OK”. 

ocê está conectado à VPN da UFMS! 

 

utilizar a VPN, para se desconectar, abra a barra lateral de 
Conexões de Redes, selecione a “Conexão VPN UFMS

Insira as informações de “Nome 

 

 

ara se desconectar, abra a barra lateral de 
Conexão VPN UFMS”, e clique 



 

 
 


