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TUTORIAL DE ACESSO REMOTO SSH 
 

O ICMC disponibiliza acesso remoto as áreas de usuários através do serviço de SSH (Secure Shell). 

Para utiliza-lo efetue uma conexão SSH no endereço a seguir utilizando a porta padrão (22): 

grad.icmc.usp.br 

 Formas de acesso: 

 Software Putty 

 O Putty é um software para acesso remoto que permite efetuar uma conexão SSH ao serviço 

através de ambientes gráficos, como os do Microsoft Windows. 

 Ele pode ser obtido no endereço: http://www.putty.org/. 

 Após a instalação e execução do aplicativo, será apresentada uma tela de configuração. 

 Para acessar o serviço SSH do ICMC, preencha esta tela de acordo com o exemplo a seguir: 

 

 Em Host Name (or IP Address) o endereço: grad.icmc.usp.br 

 Em Port: 22 

Após isto, basta clicar no botão “Open” que iniciará uma conexão com o serviço. 

Na tela seguinte, será necessário informar o seu usuário e a senha unificada para acessar o serviço: 
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Sendo que: 

 Usuário deve estar no formato: usuários\XXXXXX, onde XXXXXX é seu NUSP; 

 Senha: a senha unificada 

 

 Após fornecer corretamente o usuário e a senha, será apresentada um Shell remoto que o usuário 

poderá utilizar. 

Software WinSCP 

 O WinSCP é um software para acesso remoto que permite o acesso SFTP ao serviço SSH através de 

ambientes gráficos, especialmente desenvolvido para transferência de arquivos. 

 Com ele, é possível enviar e baixar arquivos que estão presentes nas áreas dos usuários 

armazenadas na Cloud do ICMC. 

 Este software pode ser obtido no endereço: http://winscp.net/eng/download.php 

 Após a instalação e execução do aplicativo, será apresentada uma tela de configuração. 

 Para acessar o serviço SSH/SCP do ICMC, preencher esta tela de acordo com o exemplo a seguir: 

 

 Nome de Anfitrião: grad.icmc.usp.br 

 Número porta: 22 

 Nome de utilizador: usuarios\XXXXXX, onde XXXXXX é seu NUSP; 

 Password: a senha unificada 

Após isto, basta clicar no botão “Acesso” que iniciará uma conexão com o serviço. 

 Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, favor entrar em contato: tecnico@icmc.usp.br 


