
CTIC – UEPB

Tutorial de download, instalação,
configuração e conexão do

OpenVPN para acesso aos arquivos
da UEPB remotamente



Passo 1. Acessar a página: ctic.uepb.edu.br/tutoriais e realizar o download do OpenVPN
conforme o seu sistema (Windows 7/8/8.1 ou Windows 10):

Passo 2. Salvar e executar o arquivo de instalação:



Clicar no botão Next e depois I agree:



Clicar em Next sem fazer alterações nas caixas e depois Install



Caso  não  haja  o  .NET Framework  instalado  em  seu  Windows,  prossiga  com  a
instalação do mesmo clicando em Sim. Se estiver instalado, pula para o Passo 3

Tela de download automático da instalação do .NET



Clique em Eu li e aceitei os termos do contrato e depois em Instalar:

Esse processo pode demorar um pouco



Finalmente confirme em Concluir o final da instalação do .NET Framework

Passo 3. Finalização da instalação do OpenVPN: Clique em Next



Desmarque a caixa Show Readme e clique em Finish

Passo 4. Executar o OpenVPN com 2 cliques no seu ícone na Área de trabalho:
Clique em OK.

No Passo 5 iremos mostrar como importar esse arquivo de perfil de conexão



Note que na barra de tarefas próximo ao relógio apareceu um icone do OpenVPN de
uma tela com um cadeado:

Passo 5. Importar arquivo de configuração do OpenVPN:

Baixar arquivo em ctic.uepb.edu.br/tutoriais:

Arquivo baixado na pasta (Downloads):



Clique com o botão direito no ícone do OpenVPN e selecione Importar arquivo...

Navegue até a pasta onde se encontra o arquivo VPN-UEPB, selecione-o e clique no
botão Abrir:

Confirme em OK



Passo 6:  Acessando a Rede UEPB: Clique com o botão direito no ícone do OpenVPN e
depois em Conectar

Ao conectar, vai pedir Usuário e Senha: 
Usuário: SEU CPF
Senha: SUA senha do e-RH



Caso apareça Definir Loca da Rede, Seleciona Rede Corporativa

Caso a configuração do compartilhamento já tenha sido feita pelo técnico do CTIC,
agora é possível acessar o compartilhamento do Setor:

Caso  contrário:  O  técnico  do  CTIC  irá  configurar  remotamente  utilizando  o
TeamViewer. (Tutorial de como instalar e configurar em ctic.uepb.edu.br/tutoriais).



AVISO IMPORTANTE:

É imprescindível DESCONECTAR a rede da UEPB pelo OpenVPN para que tenha
a utilização de internet particular funcionando novamente, pois além de ser mais lenta, a
conexão com a UEPB está condicionada às normas de uso previstas na Instituição, bem
como suas restrições e penalidades por uso impróprio.

Como desconectar:
Clique com o botão direito no ícone do OpenVPN e clique em Desconectar:

Como identificar se está conectado:

Como identificar se está desconectado:


