Tutorial para Acesso Externo
Portal Capes e Bases de Dados Assinadas
Tutorial para acesso ao Portal Capes e Bases de Dados Assinadas no computador de casa ou
do trabalho:
Nota: Este tutorial é apenas para Internet Explorer 6 ou superior. Essas configurações devem
ser feitas SOMENTE para acessar o site do Portal Capes e site da Biblioteca. Para acessar outras
páginas da Internet é necessário desfazer esse procedimento.
1. Abra o Navegador Internet Explorer
2. Clique no menu “Ferramentas”
3. Clique no menu “Opções da Internet”

Obs: Para acesso através de Modem 3G ir direto para o passo 7.

4. Na aba “conexões”:
5. Clique no Botão “Configurações de LAN...”.

6. Na caixa “Configuração automática”:
 Clique na opção “Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações
não se aplicam a conexões dial-un ou VPN.)”
 No campo “Endereço”, digite o nome do servidor “proxy.feevale.br”
 No campo “Porta”, digite “80”:

Obs: Os passos 7, 8 e 9 são exclusivos para acesso através de Modem 3G, caso não use 3G vá
direto para o passo 10.
7. Na aba “Conexões”:
8. Na caixa "Configuração de rede dial-up e de rede virtual privada":
 Selecione a conexão 3G existente, no exemplo da imagem abaixo o nome é "VIVO
INTERNET";
 Clique no botão "Configurações".

9. Na caixa "Servidor Proxy":
 No campo "Endereço", digite o nome do servidor "proxy.feevale.br";
 No campo "Porta", digite "80".

10. No primeiro acesso, será mostrada uma janela para que você informe seus dados de
acesso.
Digite o domínio “adm” ou “acad” de acordo com a rede que o usuário pertence, seguido
de uma contra barra “\”, seu código e a senha Feevale.
Mais informações sobre senhas, acesse em:
http://www.feevale.br/fale-com-a-feevale/senhas-institucionais
Observações:




Após realizar estas configurações você poderá acessar, exclusivamente, os sites da
Feevale e as bases disponíveis no portal da Capes.
O acesso a outros sites e conteúdos como MSN, Skype, entre outros, irá parar de
funcionar.
Ao finalizar a pesquisa é necessário desfazer a configuração acima para voltar a
acessar a Internet normalmente.

