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O Sistema de Bibliotecas da UNIRIO oferece acesso a serviços e conteúdos digitais 

como livros, bases de dados, Portal da CAPES etc. Esses recursos podem ser acessados dentro 

dos campi da universidade ou remotamente (fora dos campi e a partir de máquinas com acesso 

à Internet por canais externos à instituição). 

Para o acesso remoto, alguns recursos demandam o serviço de Proxy autenticado da 

UNIRIO. O usuário deve ter cadastro no “Portal de Identidade” da universidade. Depois, 

basta executar a configuração do navegador de sua preferência conforme detalhado a seguir. 

Pode ser necessário fechar e abrir o navegador para que as novas configurações 

funcionem. ATENÇÃO: Sempre que for configurado o acesso via Proxy, ele deve ser 

desfeito ao fim da consulta, para poder voltar a utilizar o navegador normalmente. Ao 

final da primeira configuração no Chrome e Internet Explorer, serão solicitados usuário e 

senha para que o acesso via Proxy seja concedido. No Mozilla, será solicitado sempre. 

Deverão ser informados os mesmos dados utilizados para acessar o “Portal de Identidade”. 

 

1 GOOGLE CHROME 

 

Clique no ícone destacado com a seta à direita. Depois, clique em “Configurações”. 

 

 

 

https://id.unirio.br/id/default/login
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Clique em “Avançado”, em seguida em “Acessibilidade” e, por fim, no ícone 

destacado à direita com a seta. 

 

 
 

 

Ative o servidor Proxy e utilize o endereço “http://Proxy2.unirio.br, porta 3128” 

para a configuração. Marque a caixa “Não usar o servidor Proxy para endereços locais 

(intranet)” e salve. (Neste caso, foi utilizado o Windows 10). 

 

 

 
 

 

 

 

 



UNIRIO. Biblioteca Central. Setor de Informação Digital. Tutorial de configuração dos navegadores Google Chrome, Internet Explorer e 

Mozilla Firefox para acesso remoto via Proxy. abr. 2020. 

Ao abrir uma nova guia após a configuração, aparecerá uma janela solicitando login e 

senha. Essa janela costuma aparecer apenas na primeira vez em que o acesso via Proxy é 

configurado no Chrome. Preencha com o mesmo login e senha do Portal de Identidade da 

UNIRIO: 

 

 
 

Após fazer uso do acesso via Proxy, não se esqueça de desativá-lo para poder 

continuar a utilizar seu navegador normalmente. 

 

 

2 INTERNET EXPLORER 

 

Clique no ícone destacado com a seta à direita e, em seguida, clique em “Opções da 

Internet”. 

 

 
 

 

Clique em “Conexões” e, em seguida, em “Configurações da LAN”. Na janela que irá 

aparecer, cadastre “Proxy2.unirio.br, porta 3128” para a configuração. 

Marque a caixa “Não usar o servidor Proxy para endereços locais” e salve: 
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Após fazer uso do acesso via Proxy, não se esqueça de desativá-lo para poder 

continuar a utilizar seu navegador normalmente. 

 

 

3 MOZILLA FIREFOX 

 

Clique no ícone destacado com a seta à direita e, em seguida, clique em “Opções”. 

 

 
 

Role a página até o final e clique em “Configurar conexão”. 
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Clique em “Configuração manual de Proxy” com o endereço Proxy2.unirio.br, porta 

3128. Marque a caixa “usar este Proxy também para FTP e HTTPS” . Por último, preencha o 

campo “nenhum Proxy para” com localhost, 127.0.0.1 e salve. 

 

 
 

 

No caso do Mozilla, é necessário fechar o navegador após a configuração e depois 

abri-lo. Assim, aparecerá uma janela solicitando login e senha. Essa janela costuma aparecer 

sempre em que o acesso via Proxy é configurado no Mozilla. Preencha com o mesmo login e 

senha do Portal de Identidade da UNIRIO. 
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Após fazer uso do acesso via Proxy, não se esqueça de desativá-lo para poder 

continuar a utilizar seu navegador normalmente. 

 


