
Manual De Configuração Do Proxy
Para Acesso À Capes

Prezado usuário, o presente manual tem o objetivo de demonstrar os procedimentos necessários

para configurar o servidor de acesso à Capes do CEFET/RJ. 

Antes de dar prosseguimento, ressalta-se que  o navegador recomendado para esse acesso é o

Mozilla Firefox. O Firefox permite a configuração de servidor Proxy independente da configuração

do sistema e permite,  a utilização normal do acesso à Internet por meio de outros navegadores

concomitante  ao  acesso  à  Capes.  Desta  forma  o  usuário  poderá  acessar  à  Capes  pelo  Firefox

enquanto utiliza outros navegadores como o Google Chrome ou o Internet Explorer para acessar a

Internet sem restrições.

A utilização de outros navegadores para acesso a esse serviço será feita por conta do usuário. Não

será dado qualquer tipo de suporte técnico a usuários de outros navegadores. 

Além disso, não será dado qualquer suporte técnico a sistemas operacionais diferentes do Microsoft

Windows 7, que é o sistema no qual o serviço foi homologado. O acesso feito por meio de outros

sistemas operacionais provavelmente funcionará, mas sua utilização não foi testada. 

Regras De Utilização Do Serviço Remoto De Acesso À Capes

1. O usuário do serviço deve respeitar as legislações federais pertinentes para acesso à Internet,

bem  como  compreender  que  o  serviço  destina-se  exclusivamente  para  fins  de  ensino,

pesquisa e extensão. 

2. Ao  utilizar  o  serviço,  com  seu  login  e  senha,  o  usuário  assume  responsabilidade  por

quaisquer atos ilícitos cometidos por meio deste acesso.

3. De acordo  com a  legislação  vigente,  todo  o  acesso  efetuado  por  meio  do  serviço  será



registrado e associado ao login do usuário. 

Procedimentos De Configuração

ATENÇÃO! Antes de iniciar a configuração do serviço, certifique-se de que possui os privilégios

necessários para alterar as configurações do computador. Verifique também se possui acesso normal

à internet através do endereço: http://www.horacerta.com.br

Procedimento Recomendado – Mozilla Firefox

1. Execute o Mozilla Firefox.

2. Pressione a tecla ALT no teclado.

3. Clique em Ferramentas e em seguida Opções.

4. Clique no botão Avançado e em seguida clique na aba Rede.

5. A seguir clique no botão Configurar Conexão .

6. Selecione, no radio button, a opção Configuração Manual de Proxy.

7. No campo HTTP digite o endereço: 200.9.149.185

8. No campo Porta ao lado direito do campo HTTP, digite 3128

9. Clique em Ok.

10. Clique em Ok novamente.

11. Digite http://periodicos.capes.gov.br na barra de endereços do navegador.

12. Pressione Enter no teclado.

13. Ao  ser  solicitado  por  login e  senha,  utilize  as  mesmas  credenciais  do  serviço  Active

Directory (AD) do CEFET/RJ. Este serviço autentica os usuários nos computadores Desktop

no campus sede Maracanã.



Procedimento Não-recomendado – Outros Navegadores

1. Clique no botão Iniciar.

2. Digite Opções da Internet, no teclado.

3. Aperte Enter no teclado.

4. Selecione a aba Conexões.

5. Clique em Configurações da LAN.

6. A seguir,  marque a  checkbox ao  lado  do texto  Usar um servidor proxy  para  a  rede

local... .

7. No campo Endereço digite: 200.9.149.185

8. No campo Porta digite: 3128

9. Clique em Ok.

10. Clique em Ok novamente.

11. Digite http://periodicos.capes.gov.br na barra de endereços do navegador.

12. Pressione Enter no teclado.

13. Ao  ser  solicitado  por  login e  senha,  utilize  as  mesmas  credenciais  do  serviço  Active

Directory (AD) do CEFET/RJ. Este serviço autentica os usuários nos computadores Desktop

no campus sede Maracanã.

Observação: Este último procedimento, desativa todo o acesso à internet do computador enquanto o

Proxy estiver configurado. Somente será possível acessar o site da Capes, sites educacionais e sites

governamentais. Este procedimento não é recomendado.

Desativar O Acesso À Capes E Retornar O Computador Para A
Configuração Inicial

Navegador Mozilla Firefox

1. Execute o Mozilla Firefox.



2. Pressione a tecla ALT no teclado.

3. Clique em Ferramentas e em seguida Opções.

4. Clique no botão Avançado e em seguida clique na aba Rede.

5. A seguir clique no botão Configurar Conexão .

6. Selecione, no radio button, a opção Sem proxy.

7. Clique em Ok.

8. Clique em Ok novamente.

Outros Navegadores

1. Clique no botão Iniciar.

2. Digite Opções da Internet, no teclado.

3. Aperte Enter no teclado.

4. Selecione a aba Conexões.

5. Clique em Configurações da LAN.

6. A seguir,  desmarque a  checkbox ao lado do texto  Usar um servidor proxy para a rede

local... .

7. Clique em Ok.

8. Clique em Ok novamente.

Solução De Problemas

Sempre verifique por problemas de conectividade à internet antes de efetuar a configuração.

 1. Problemas com usuário e senha: 

 1. Se não for possível autenticar ou se tiver esquecido a senha, entre em contato com o

setor de redes no ramal 3073 e informe que está tendo problemas com a senha do AD

(Active Directory).

 2. Se nunca for solicitado por credenciais, verifique novamente os passos do procedimento



de configuração. 
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