Como fazer conexão VPN para o portal CAPES no Windows 7:

1- Com o Windows carregado, clique em iniciar, depois em “Painel de
Controle”, depois em “Central de Rede e Compartilhamento”, em
seguida, selecione a opção para configurar uma nova conexão ou rede:

2- Vai ser aberta uma tela como a demonstrada abaixo, selecione
“Conectar a um local de trabalho”, depois clique em avançar:

3- Vai ser aberta uma tela como a demonstrada abaixo, selecione “Usar
minha conexão com a internet (VPN)”:

4- Na próxima tela, no campo de “Endereço da internet”, digite:
200.19.106.20, e no campo de “Nome de destino”, digite: VPN UDESC,
e clique em avançar:

5- Vai ser aberta a janela a seguir. Preencha os campos com seu nome de
usuário(login) e sua senha de acesso, como demonstrado abaixo, clique
em conectar:

6- Irá aparecer um erro informando que falhou ao conectar, selecione
“Configurar a conexão assim mesmo”:

7- Clique em “Propriedades, depois na aba superior clique em “Segurança”,
marque a opção “Exigir criptografia”, assim como demonstrado abaixo:

8- Agora clique na aba de “rede”, logo em seguida selecione a opção onde
diz: “Protocolo TCP/IP Versão 4” e depois clique em propriedades,
selecione as opções para obter um endereço de IP e uns DNS
automaticamente, como demonstrado abaixo:

9- Sua conexão VPN está configurada, para conectar, encontre-a nas
conexões de internet próxima ao relógio na barra de tarefas:

10- Na próxima janela, informe seu login e sua senha e clique em conectar:

Obs.:
–
A conexão VPN funciona da seguinte maneira, você está criando uma conexão
que, vai conectá-lo
direto com um servidor dentro da UDESC-Joinville, este servidor vai fornecer
um endereço de IP,
que seria como se você estivesse com seu computador ligado dentro da
UDESC, dando assim,
acesso completo ao portal da CAPES.
–
Esta conexão não substitui a conexão com a internet, e deve ser usada junto
com a mesma.

–
Esta conexão é um pouco lenta, sugere-se que você somente conecte a VPN
da UDESC quando
precisar utilizar o portal CAPES e assim que tiver terminado já se desconecte.

