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Configurando o navegador de internet no computador para acesso remoto 

  

Para obter acesso remoto à rede UNIFESP é necessário estar cadastrado na Intranet 
da Instituição. Assim, você obterá acesso aos conteúdos restritos, como o Portal de 
Periódicos Capes, Scifinder, Web of Science e inúmeras bases de dados. 

   

Navegador Mozilla Firefox 

  

1. Abra seu navegador e clique na aba superior em “Ferramentas” (se a barra de menu 
não estiver visível, aperte ALT); 

2. Selecione o item “Opções”; 

3. Clique no ícone "Principal" e mude sua página inicial para <<www.unifesp.br>>; 

4. Então clique no ícone "Avançado", em seguida na guia "Rede" e depois clique no 
botão "Configurações..."; 

5. Clique na opção "Configuração manual de Proxy" e adicione no campo HTTP: 
<<acesso.unifesp.br>>, e no campo Porta: <<8080>>; 

6. Clique em OK e pronto, você acabou de configurar seu navegador. 

7. Quando sair destes menus e abrir ou ir ao navegador novamente ele pedirá login e 
senha. Utilize os mesmos usados para acessar a Intranet da Unifesp. 

  

  

Navegador Internet Explorer ou Google Chrome 

  

1. Abra o Internet Explorer e clique na opção "Ferramentas" na aba superior ou no 
ícone “Ferramentas”, que é uma engrenagem; 

2. Clique na opção "Opções da internet"; 

3. Abrir o novo menu, clique na guia "Geral" e no campo homepage digite: 
<<www.unifesp.br>>; 

4. Agora clique na guia "Conexões" e em seguida na opção "Configurações de Lan"; 

5. Marque a opção "Usar um servidor proxy para rede local" e no espaço para 
endereço digite: <<acesso.unifesp.br>>, e no espaço para porta digite: <<8080>>; 

6. Dê OK em todas as telas e acesse seu navegador novamente. 

7. Ele pedirá desta vez login e senha. Use os mesmos que a Intranet da Unifesp. 

   

Em caso de dúvidas: 

Central de Serviços em TI 

Tel. 5576-4656 

Rua Botucatu, 740 (Ed. Octávio de Carvalho), 4º andar 

email: suporte@unifesp.br 

mailto:suporte@unifesp.br


Configuração de Proxy - Android 

  

 Passo 1. Acesse as configurações do Android e toque em “Wi-Fi”. Toque sobre a 
rede que você está conectado e mantenha o dedo pressionado por alguns segundos; 

  

 

Passo   2.    Selecione   a    opção    “Modificar    a    rede”.    Em    seguida,   nas 

propriedades da rede, marque a opção “Exibir opções avançadas”. 

 

 

 



Passo 3. Deslize a tela e, em “Proxy”, selecione a opção “Manual”. 

 

 

 

Insira os seguintes dados: 

  

Nome do Host Proxy: acesso.unifesp.br 

Porta do Proxy: 8080 Depois clique em Salvar 

  

Pronto! Basta ir ao seu navegador e digitar seu login e senha da intranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuração de Proxy – IOS 
  

  

Configuração de Proxy – IOS (Iphone, IPAD) 

  

Passo 1. Acesse as configurações do IOS e toque em “Wi-Fi”; 

 

 

 

Passo 2. Toque sobre o botão com um “i”, à direita da rede que você está conectado. 
Em seguida, deslize a tela e localize a seção “Proxy HTTP”; 

 

  

 



 

Passo 3. Em Proxy HTTP selecione “Manual”, e digite os seguintes dados: 

  

 

 

Servidor: acesso.unifesp.br 

Porta: 8080 

  

Ative a autenticação e digite seu login e senha da intranet. 

  

Pronto! Basta acessar seu navegador e acessar conteúdos do Portal de Periodicos da 
Capes. 

 


