
ACESSO REMOTO –
OpenVPN para MacOS



Apresentação

Este tutorial foi concebido para orientar servidores 
e docentes da UFPR a realizar acesso remoto (fora 
do ambiente físico da Instituição) exclusivo aos 
documentos armazenados no ambiente DOCS, 
assim como para manutenção do WORDPRESS 
(WP-ADMIN).

Apresenta, desde a instalação da aplicação para 
acesso VPN – Virtual Private Network (plataforma 
MacOS), até instruções para a sua correta 
utilização.

Está dividido em seções (I e II) – e caso o usuário 
apresente dúvidas ou não consiga executar o 
passo-a-passo, poderá entrar em contato com a 
AGTIC – Agência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação pelos canais disponíveis na seção 
“Dúvidas?”



I. Instalar o OpenVPN 
Connect no Macbook

Caso a aplicação Open VPN já 
esteja instalada, siga para a seção II. 

Instalação do Open VPN

Faça o download do OpenVPN Connect 
(https://docs.ufpr.br/~giovanniallam/OpenVPN.dmg)

Faço o download do arquivo de configuração da 
conexão do OpenVPN da UFPR 
(https://docs.ufpr.br/~giovanniallam/ufpr.zip)

Encontre o arquivo ufpr.zip e descompacte os 
arquivos. 

Encontre o arquivo OpenVPN.dmg e abra-o.

Clique na opção conforme o processador da 
máquina.

https://docs.ufpr.br/%7Egiovanniallam/OpenVPN.dmg
https://docs.ufpr.br/%7Egiovanniallam/ufpr.zip


Na próxima tela, clique em “Continuar”: 

Na próxima tela leia os termos de uso e depois clique 
em “Continuar”: 



Agora clique em “Concordar”: 

Na próxima tela clique em “Instalar”: 



Informe seu usuário e senha e após clique em 
“Instalar Software”: 

Se tudo ocorrer conforme esperado deve receber a 
mensagem logo abaixo: 



No launch pad procure pelo OpenVPN Connect: 

Pode remover, se quiser, o instalador do OpenVPN
para lixeira:

Quando o aplicativo abrir, clique na aba FILE: 



Na tela seguinte, clique em BROWSE e importe a 
configuração baixada, pasta descompactada UFPR, 
ufpr.ovpn: 



Pronto! Agora você pode usar a VPN para se conectar 
à rede da UFPR de forma segura e privada.

Na tela Imported Profile informe seu username, sem 
@ufpr.br e seu password de e-mail e depois clique 
em “CONNECT”. Se desejar, deixe marcado a opção 
“Save password”: 



Se desejar desconectar o procedimento é o mesmo, 
apenas clique em Disconnect:

Quando fechar o computador, pode procurar pelo 
ícone     na barra de tarefas do MAC e clicar na 
conexão UFPR para acessar novamente a VPN. 



II. Acessar o DOCS pelo 
MAC

Clique no Finder e após clique em “Conectar ao 
Servidor:

Digite: smb://docs.ufpr.br e após clique em 
“Conectar”: 



Na tela seguinte clique em “Conectar”: 

Na próxima tela, em conectar como, selecione 
“Usuário Registrado” e informe nome: seu usuário 
sem @ufpr.br e digite sua senha de e-mail. Se desejar, 
pode clicar em “Memorizar esta senha em minhas 
chaves”. 



Se o procedimento ocorrer conforme esperado a 
seguinte tela deve aparecer e escolha a pasta que 
deseja acessar e tem permissão de acesso: 



Dúvidas?

csa.agtic@ufpr.br

http://www.agtic.ufpr.br/portal

(41) 3361-3333


	ACESSO REMOTO – OpenVPN para MacOS
	Apresentação
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14

