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1. Termo de Confidencialidade  

 

• Todas as informações contidas neste documento destinam-se única e exclusivamente 

à UFES. Sua divulgação a terceiros é vetada. O acesso às informações contidas nas 

próximas páginas deste documento implica na concordância com estes termos. 

 

2. Objetivo deste documento 

 

•Este documento descreve os procedimentos técnicos necessários para realizar a 

configuração do acesso remoto aos usuários da rede UFES através do Cisco 

AnyConnect. 

  



3. Procedimentos 

 

3.1. Efetuar download do software cliente AnyConnect. 

 

No navegador, digitar a seguinte url (endereço): https://200.137.65.101 

Na tela apresentada, ir em “Avançado” e aceitar o acesso ao endereço acima. 

 
 

 

3.2. Efetuar acesso com usuário e senha únicos da RedeUfes 

 

Entrar com seu usuário e senha únicos da RedeUfes.

 
 

3.3. Autenticação  

 
Após o usuário ser autenticado, será exibida a mensagem acima. 

 

  



3.4. Redirecionamento para efetuar o download do software cliente VPN 

 

 
O usuário será direcionado para efetuar o download do software cliente VPN, de 

acordo com o Sistema Operacional de seu computador. Por exemplo: 

Windows/Linux/Mac . Instale o software adequadamente. 

 

3.5. Configurando o software cliente  

 

 
Adicionar o IP= 200.137.65.101 

Nota: caso receba esta tela abaixo ou similar, entre em “mudar configurações” 

(“change settings”) e faça os devidos ajustes para aceitar a conexão ao servidor 

200.137.65.101 

 
 

 



Ir a configurações  

 
  



3.6. Conectar  

Nota: caso receba estas telas abaixo ou similares, entre em “mudar configurações” 

(“change settings”) e/ou “conectar” e faça os devidos ajustes para aceitar a conexão ao 

servidor 200.137.65.101 

 
 

 

 
 

  



3.7. Entrar com as credencias da RedeUfes (usuário e senha únicos)  

 

 

 
 

 


