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PASSO A PASSO PARA CONFIGURAÇÃO DE
PROXY
A habilitação do proxy nos navegadores de seu computador poderá
ser feita de duas formas simples:
1: Manual, entrando nas configurações de seu navegador preferido;
2: Automática, por meio de um script por nós disponibilizado.

**Atenção**
1º Esta configuração somente deverá permanecer ativa para acesso
único e exclusivo ao Portal de Periódicos Capes, após o uso desfaça a
configuração imediatamente.
2º Quem utiliza internet empresarial ou dentro de outras
instituições que possuem intranet deverá procurar o setor de T.I. local e
informar aos administradores das referidas redes sobre uso de proxy
externo.
3º A configuração deverá ser realizada somente no seu navegador
preferido, localize nas intruções a seguir.

Configuração manual
Configuração proxy para o navegador Firefox 81.0

1º Passo: Inicie seu navegador Firefox e abra seu menu no canto superior direito.

2º Passo: Acesse no menu suspenso “opções”.

3º Passo: Vá até a aba “Configurações de rede” e clique no botão “configurar

conexão”.

4º Passo: Por padrão o Firefox vem com a opção “Usar as configurações de proxy do

sistema” selecionada. Você dever mudar para “configuração manual de proxy”, e assim
poderá inserir os dados manualmente.

5º Passo: Preencha os campos com o endereço proxy.erechim.ifrs.edu.br e porta 3128

e marque a opção “Usar este proxy também para FTP e HTTPS”. Em seguida clique no
“ok” para confirmar a alteração.

6º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Firefox e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/ ) caso
tudo tenha dado certo, a mensagem “ Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre”, refaça os passos.

Configuração proxy para o navegador Internet Explorer 11.0.210

1º Passo: Inicie seu Explorer e clique no botão de “ferramentas” representado por uma
engrenagem no canto superior direito.

2º Passo: No menu que aparece clique no item “Opções da internet”.

3º Passo: Na janela “Opções de internet” clique na aba de “conexões”.

4º Passo: Em “Conexões”, clique no botão “Configurações de LAN”.

5º Passo: Marque a opção “Usar um servidor proxy para a rede local”.

6º Passo: No campo “Endereço”, coloque proxy.erechim.ifrs.edu.br e no campo
“Porta”, digite 3128. Em seguida clique no “ok” para confirmar a alteração.

7º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Explorer e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/)
caso tudo tenha dado certo, a mensagem “Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre” refaça os passos.

Configuração proxy para o navegador Microsoft Edge 85.0
1º Passo: Inicie seu navegador Edge e abra o menu no canto superior direito.

2º Passo: Acesse no menu suspenso “configurações”

3º Passo: Na aba de configurações a esquerda entre em “sistema”.

4º Passo: Em sistema abra as configurações de proxy do computador.

5º Passo: Ative a “configuração de proxy manual”.

6º Passo: No campo “Endereço” insira proxy.erechim.ifrs.edu.br e no campo “porta”
insira o número 3128. Em seguida clique no botão “Salvar” para salvar as alterações.

7º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Edge e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/) caso
tudo tenha dado certo, a mensagem “ Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre” refaça os passos.

Configuração proxy para o navegador Google Chrome 85.0
1º Passo: Clique no botão de menu no canto superior direito da janela do Chrome.

2º Passo: Selecione “Configurações”.

3º Passo: Arraste a janela até o rodapé e clique em “avançado”

4º Passo: Vá até a aba “Sistema” e aperte “Abre as configurações de proxy do
computador”

5º Passo: Ative a opção “Usar a configuração proxy”.

6º Passo: No campo “Endereço” insira proxy.erechim.ifrs.edu.br e no campo “porta”
insira o número 3128. Em seguida clique no botão “Salvar” para salvar as alterações.

7º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Chrome e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/)
caso tudo tenha dado certo, a mensagem “Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre” refaça os passos.

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA
**ATENÇÃO**
Configuração automática do proxy somente funcionará
para os navegadores Google Chrome, Internet Explorer e
Microsoft Edge.
1º Passo: Copie esse endereço no navegador e faça o download desse script
executável:

ftp://ftp.erechim.ifrs.edu.br/Softwares/Administrativos%20/2020/proxy.zip

2º Passo: Preencha o login.
Nome de usuário = “aluno”
Senha = “aluno”

3º Passo: Após o download navegue até a pasta “Downloads” e descompatcte o arquivo
“Proxy.vbs” e execute o mesmo.

*Caso o Windows solicite: clique no botão “Abrir” quando o aviso de segurança
aparecer.

4º Passo: Por fim, para habilitar clique no botão “sim” e automaticamente o proxy de
seus navegadores (exceto do Firefox) estará habilitado.

*Para verificar se realmente foi habilitado, digite no menu iniciar a palavra
“Proxy” e clique em “Alterar as configurações de proxy”

5º Passo: Para desabilitar o proxy basta executar novamente o script executável e
clicar no botão “não”.

*Para verificar se realmente foi desabilitado, digite no menu iniciar a palavra
“Proxy” e clique em “Alterar as configurações de proxy”.
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