
A configuração de Proxy serve para sobrepor o IP do seu computador, 
utilizando o IP da Universidade. Em outras palavras, você está 

configurando o seu computador para trabalhar como se fosse uma das 
nossas máquinas institucionais.

Escolha abaixo um dos navegadores de internet listados para visualizar 
como efetuar essa operação.

1. GOOGLE CHROME

2. MOZILA FIREFOX

3. SAFARI

CONFIGURAÇÃO DE PROXY

PARA ACESSO À BASE DE DADOS IEEE



1. GOOGLE CHROME

- Abra o 
navegador

- Clique nos três 
pontos na 
lateral da barra 
de endereços

- Clique em 
“Configurações”

- Procure em 
“Avançadas”

- Clique em “Abrir 
configurações de 
proxy”



- Será aberta 
uma nova 
janela

- Nela, clique em 
“Configurações 
da Lan”

1. GOOGLE CHROME

- Selecione o 
campo “Usar 
um servidor de 
proxy...”



- Preencha o 
Endereço:

- Preencha a 
Porta:

- Clique em OK

proxyautenticado.utfpr.edu.br
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1. GOOGLE CHROME

- Quando voltar 
para qualquer 
página da 
internet, o 
navegador 
pedirá sua 
identificação



- Se for aluno, é o mesmo 
acesso do sistema 
acadêmico (a+matrícula)

- Se for servidor, é o mesmo 
acesso do e-mail 
institucional

a55555

******

paular

******

1. GOOGLE CHROME



- Quando 
terminar sua 
pesquisa, não 
esqueça de 
DESMARCAR
a opção de uso 
do Proxy.

1. GOOGLE CHROME



2. MOZILA FIREFOX

- Abra o 
navegador

- Clique nos três 
pontos na 
lateral da barra 
de endereços

- Clique em 
“Opções”

- Será aberta 
uma nova aba; 
na parte inferior 
clique em 
“Configurar 
como o Firefox 
se conecta a 
internet”



- Será aberta uma 
nova janela

- Nela, selecione 
“Configuração 
Manual de Proxy”

2. MOZILA FIREFOX

- Preencha o 
Endereço:

- Preencha a 
Porta:

- Clique em OK

proxyautenticado.utfpr.edu.br
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- Quando voltar 
para qualquer 
página da 
internet, o 
navegador 
pedirá sua 
identificação

2. MOZILA FIREFOX

- Se for aluno, é o mesmo 
acesso do sistema 
acadêmico (a+matrícula)

- Se for servidor, é o 
mesmo acesso do e-mail 
institucional

a55555

******

******

paular



- Quando 
terminar sua 
pesquisa, não 
esqueça de 
DESMARCAR
a opção de uso 
do Proxy, 
clicando em 
“Sem Proxy”

2. MOZILA FIREFOX



3. SAFARI

- Abra o 
navegador

- Clique em 
“Preferências 
do Sistema” –
será aberta a 
tela de 
configurações

- Clique em 
Redes

- Clique em 
“Avançado”



- Clique em 
“Proxies”

- Selecione 
“Proxy da Web 
(HTTP)”

- Preencha o 
Endereço:

- Preencha a 
Porta:

- Clique em OK

proxyautenticado.utfpr.edu.br
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3. SAFARI



- Quando voltar 
para qualquer 
página da 
internet, o 
navegador 
pedirá sua 
identificação

- Se for aluno, é o mesmo 
acesso do sistema 
acadêmico (a+matrícula)

- Se for servidor, é o 
mesmo acesso do e-mail 
institucional

a55555

******

******

paular

3. SAFARI



- Quando 
terminar sua 
pesquisa, não 
esqueça de 
DESMARCAR
a opção de uso 
do Proxy

3. SAFARI



Entre em contato com sua Biblioteca, nós podemos te orientar!

DÚVIDAS?


