
Tutorial VPN para iOS
Embora o Centro de Computação não dê suporte a essa plataforma, estamos disponibilizando tutoriais da 
rede VPN para sistemas operacionais iOS.

Tutorial de Acesso à Dispositivos Móveis de Plataforma iOS (iPads, iPhones, etc.)  testado em iOS 8.4.

ATENÇÃO:

*Para realizar esses passos você precisa estar conectado na internet. Pode ser Wi-fi ou 3G.

*Não é recomendável o uso do serviço de VPN Unicamp dentro da própria Universidade ou de alguma 

unidade de suas dependências. Para uso interno à Unicamp utiliza-se a rede local. A VPN deve ser 

utilizada apenas para conexões externas de alunos, docentes, funcionários e pessoas que possuam algum

vínculo com a Universidade.

NSTRUÇÕES:

As instruções devem ser realizadas usando o navegador de Internet Safari.

1 - Entre no navegador Safari do aparelho que você deseja instalar a VPN clique no link ou digite 

EXATAMENTE o endereço do site abaixo

https://config.vpn.unicamp.br

(Lembre-se que no início deve-se digitar HTTPS e não http);

2 - No campo username digite seu usuário (no formato usuario@unicamp.br), no campo password, digite 

a sua senha, selecione a aba LOGIN e clique em GO

https://config.vpn.unicamp.br/
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ATENÇÃO: Para se conectar, você deve usar sua senha e seu username corporativo no formato:

ALUNO: use seu RA seguido de @unicamp.br
Exemplo: 000000@unicamp.br

DOCENTE: use seu usuário da DAC seguido de @unicamp.br
Exemplo:docente1@unicamp.br

FUNCIONÁRIO: use seuusuário do SiSe seguido de @unicamp.br
Exemplo: funcionario1@unicamp.br

3 - Escolha a opção “OpenVPN Connect for iOS

4- Escolha se você deseja salvar a sua senha no aparelho ou não.
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5- Quando for aberto a aba no OpenVPN, selecione a opção que aparecer (Pode aparecer a palavra 
“Download”, “Instalação” ou um ícone de nuvem que aparecerá conforme abaixo);

OBS: Após a instalação do aplicativo NÃO ABRA ELE;

6- Depois que terminar a instalação, não abra o aplicativo OpenVPN. Você deve voltar até o seu 
navegador que você entrou no começo, abrir a tela como está descrito abaixo e clicar no ícone “Yourself 
(user-locked profile)



7- Quando abrir a pagina abaixo, clique no ícone “Abrir no 'OpenVPN'"

8- O software OpenVPN será aberto e exibirá a tela abaixo. Para importar o seu perfil VPN para o 
aplicativo, clique no ícone conforme abaixo;



9- Confira seu usuário e, se tudo estiver correto, coloque sua senha corporativa;

10- Se você quiser que essa senha seja salva no dispositivo, selecione a opção “SAVE”, caso não queira, 

não selecione. Para se conectar basta selecionar a opção “Connection"

*IMPORTANTE: Você só conseguirá se conectar, se habilitar a opção "Connection"

*IMPORTANTE: Se você habilitar a opção "Save" para salvar sua senha, toda a vez que você, por algum 

motivo, trocar sua senha corporativa, voce deverá se lembrar de trocar a antiga senha salva no OpenVPN 

pela nova que você criou. Caso isso nao seja feito, o aplicativo apresentará um erro na conexão quando 

você tentar entrar na VPN.

11- Selecionar a opção “YES” na caixa de confirmação;



12 – Após isso, você estará conectado à VPN Unicamp pelo OpenVPN;
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