
NÃO CONSIGO IMPRIMIR,  

E AGORA? 

 

Existem algumas coisas que podem ser feitas para tentar resolver 

este problema. Abaixo você encontrará um tutorial com alguns passos que o 

ajudarão a realizar a impressão: 

1. Confira a conexão: Verifique se os cabos estão devidamente 

conectados, em ambos os dispositivos (computador e impressora). 

Caso você esteja utilizando um dispositivo portátil, confira se o 

wireless está ligado e conectado em uma rede da UDESC, 

preferencialmente o “ceavi.professores”; 

 

TENTE IMPRIMIR, CASO NÃO CONSIGA, SIGA O PRÓXIMO PASSO. 

 

2. Reinicie: Pode ser que exista algum processo utilizando a 

impressora, ou impedindo a comunicação entre ela e o seu 

computador. Por isso, salve seu trabalho e reinicie o computador. 

 

TENTE IMPRIMIR, CASO NÃO CONSIGA, SIGA O PRÓXIMO PASSO. 

 

3. Reconecte: Pode ser que a conexão entre os dispositivos tenha 

algum problema. Por isso, remova a impressora e conecte-se a ela 

novamente: 

a. Para remover a impressora, clique no menu “Iniciar” e digite 

“Dispositivos e Impressoras” e entre na opção correspondente. 

Ou vá até o Painel de Controle “Painel de Controle\Hardware e 

Sons\Dispositivos e Impressoras”; 

b. Selecione a impressora que você deseja remover, clique com o 

botão direito e depois em “Remover dispositivo”; 

 

 



 

c. Confirme a remoção clicando no botão OK; 

d. Para adicionar novamente a impressora vá até o menu 

“Iniciar”, e depois clique em “Executar”, ou pressione “TECLA 

WINDOWS + R” e digite: “\\vsrv-printer” e clique em OK; 

 

 
 

Obs.: Se você estiver utilizando um computador pessoal, será 

solicitada uma senha. 

 

 
 

As credenciais a serem informadas são as mesmas utilizadas 

nos computadores da UDESC. Sempre digite “ceavi\” antes de 

informar sua matrícula. Lembre-se de marcar a opção 

“Lembrar minhas credenciais”. Se você não lembrar a sua 

senha, siga o passo 4; 

 

e. Uma tela mostrando todas as impressoras disponíveis deverá 

ser mostrada. Nela, selecione a impressora que você deseja 



adicionar, clique com o botão direito e depois clique em 

“Conectar...” 

 

 
f. Aguarde até que o processo seja concluído. Para conferir se a 

impressora foi conectada com sucesso, vá até “Dispositivos e 

Impressoras” no Painel de Controle; 

g. Se tudo ocorrer bem, o ícone da impressora será mostrado 

nesta tela, se você optar por tornar esta impressora como 

padrão, basta clicar com o botão direito e “Definir como 

impressora padrão”; 

 

 

TENTE IMPRIMIR, CASO NÃO CONSIGA, SIGA O PRÓXIMO PASSO. 

4. Verifique sua senha: Pode ser que em algum momento do passo 

anterior, seja solicitado pelo sistema um usuário e senha, estes que 

deverão ser informados são os utilizados para fazer login nas 



máquinas do CEAVI.  (Somente será solicitada senha caso você 

esteja utilizando um computador pessoal)  

a. Por definição, as senhas expiram de tempos em tempos, então 

se você não estiver conseguindo se conectar a impressora, 

tente fazer login em qualquer computador da UDESC, e 

provavelmente, será solicitado para que você atualize sua 

senha.  (após trocar a senha, repita os passos 2 e 3); 

b. Caso não se lembre de sua senha, solicite uma nova senha 

em: http://www.ceavi.udesc.br/senhas (após trocar a senha, 

repita os passos 2 e 3); 

 

TENTE IMPRIMIR, CASO NÃO CONSIGA, SIGA O PRÓXIMO PASSO. 

 

5. Chame o suporte técnico: Algumas impressoras precisam de 

drivers, e para instalá-los, é preciso da senha do Administrador.  

 

 

http://www.ceavi.udesc.br/senhas

