Acessando remotamente o seu computador através
do VNC
Para configurar o acesso remoto a computadores da UFV, primeiro devemos permitir o
acesso, realizando a instalação do software x11vnc nos computadores com Linux (Ubuntu,
Linux Mint) ou o software UltraVNC em computadores Windows.

Configurando o acesso remoto em computadores Linux
Para instalar o x11vnc nos computadores com o Linux, siga os procedimentos abaixo:
01. Abra o terminal. A maneira de acessá-lo vai depender de qual distribuição você utiliza,
Ubuntu ou o Linux Mint.
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02. No terminal, digite o comando: sudo apt install -y x11vnc. Em seguida digite a sua
senha de usuário do computador e pressione ENTER. Se por acaso você não souber esta
senha, por padrão ela é 123456. Quando a instalação terminar, pode fechar o terminal.

03. Agora pesquise pelo programa x11vnc e abra-o, ele terá o nome X11VNC Server.
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04. Começaremos o processo de configuração do x11vnc. Nesta tela, altere o campo Port
para 6000 e, em seguida, clique no botão OK e aguarde, pois uma nova tela de configuração
será aberta.

05. Na tela seguinte, marque a opção Accept Connections. Em seguida, crie uma senha
nos campos Password e ViewOnly Password. A senha deverá ser a mesma para os dois
campos. Será esta senha que você utilizará para acessar o seu computador remotamente,
guarde-a com cuidado. Para finalizar clique sobre o botão OK.
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06. Além disso, você também vai precisar do endereço IP do seu computador para acessálo remotamente. Para descobri-lo, acesse o site meuip.com.br. O seu endereço IP será
mostrado um pouco mais embaixo na página, escrito em destaque na cor laranja.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
Para acessar o computador remotamente, o mesmo deve estar ligado.
Caso o computador for reiniciado por qualquer motivo, queda de energia por exemplo, será
necessário realizar novamente os procedimentos a partir do número 03.
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Configurando o acesso remoto em computadores Windows
Nos computadores da UFV com o Windows, para acessá-los será necessário instalar o
software UltraVNC. Siga os procedimentos abaixo:
01.
Baixe
o
instalador
do
software
UltraVNC
através
deste
link
(ftp://ftp.ufv.br/dti/ferramentas/UltraVNC_1_2_40_X86_Setup.exe). Se por acaso o seu
navegador não perguntar onde deseja salvá-lo, o mesmo será salvo na pasta Downloads.
02. Dê um clique duplo sobre o instalador para dar início ao processo. Se por acaso aparecer
uma janela de confirmação, clique sobre o botão Sim. O processo de instalação será
iniciado.

03. Nesta janela clique sobre o botão OK.
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04. Selecione a opção I accept the agreement e, em seguida, clique sobre o botão Next.

05. Novamente clique sobre o botão Next e, na tela seguinte, Next novamente.
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06. Nesta tela, certifique-se que a opção UltraVNC Server esteja marcada, caso não esteja
a marque. Em seguida clique sobre o botão Next.

07. Novamente clique sobre o botão Next e, na tela seguinte, Next novamente.
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08. Por fim, clique sobre o botão Install para instalar o UltraVNC. Aguarde o processo
terminar.

09. Clique novamente no botão Next.
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10. Nesta tela, desmarque a opção Show latest versions e finalize clicando no botão
Finish.

11. Agora clique no Menu Iniciar, e abra o programa UltraVNC Server Settings. Se por
acaso aparecer uma janela de confirmação, clique sobre o botão Sim.
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12. Na aba Network, marque a opção Manual e, em seguida, altere o campo RFB Port para
6000.

13. Agora clique sobre a aba Security. Em seguida, crie uma senha nos campos VNC
Password e View-Only Password. A senha deverá ser a mesma para os dois campos. Será
esta senha que você utilizará para acessar o seu computador remotamente, guarde-a com
cuidado. Para finalizar clique sobre o botão OK.
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14. Agora clique no Menu Iniciar, e abra o programa UltraVNC Server. Aparentemente não
acontecerá nada, contudo, observe se na área de notificação do Windows surgiu o ícone
do software UltraVNC. Se surgir, significa que o computador já está configurado para ser
acessado remotamente.
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15. Além disso, você também vai precisar do endereço IP do seu computador para acessá-lo
remotamente. Para descobri-lo, acesse o site meuip.com.br. O seu endereço IP será
mostrado um pouco mais embaixo na página, escrito em destaque na cor laranja.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
Para acessar o computador remotamente, o mesmo deve estar ligado.
Caso o computador for reiniciado por qualquer motivo, queda de energia por exemplo, será
necessário realizar novamente o procedimento de número 14.
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Configurando o computador de casa
Nesta etapa, configuraremos o computador que realizará o acesso remoto, o
computador que você utiliza em casa. O procedimento de acesso utilizará o navegador web
Google Chrome. Caso não o tenha instalado, realize sua instalação antes de prosseguir.
Quando estiver tudo pronto, siga os procedimentos abaixo:
01. Copie o link abaixo e o cole na barra de endereço do Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/vnc
%C2%AE-viewer-for-google-ch/iabmpiboiopbgfabjmgeedhcmjenhbla

02. Agora clique no botão Usar no Chrome. Em seguida, clique sobre o botão Adicionar
aplicativo para a instalação iniciar.
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03. Agora procure em seu sistema operacional (Windows ou Linux) pelo aplicativo VNC
Viewer for Google Chrome. Será através dele que você acessará o seu computador da
UFV remotamente, abra-o.

04. O aplicativo é bem simples de
utilizar, possuí apenas um único campo
chamado Address. Neste campo, você
deve digitar o endereço IP do seu
computador
da
UFV,
seguido
de :6000, sem espaço. Exemplo:
200.235.177.131:6000. Após isso,
clique sobre o botão Connect.
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05. Se o computador da UFV não estiver ligado, tiver sido reiniciado ou se você digitou o
endereço IP errado, o VNC Viewer lhe mostrará esta mensagem de erro. Caso aconteça,
por gentileza, confira se você pegou o endereço IP correto, ou se o seu computador da UFV
foi reiniciado, ou está desligado.

06. Se você fez tudo corretamente, será exibido um alerta. Clique sobre o botão Connect.
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07. Agora, digite a senha que você definiu nas etapas de configuração do computador da
UFV. E em seguida clique sobre o botão OK.

E pronto, a tela do seu computador da UFV surgirá na sua tela e você já estará conectado a
ele.
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