PROCEDIMENTOS PARA O TRABALHO REMOTO
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Apresentação
Este documento, incluindo seus anexos, é de uso exclusivo dos empregados da Terracap que
necessitam de orientações para realizar o trabalho remoto.
Colegas, estamos diante de um desafio: é a primeira situação de emergência na saúde pública com
essa proporção. Os cidadãos precisam que continuemos prestando os serviços em prol do bem comum. E, ao
mesmo tempo, precisamos nos proteger, cuidar das pessoas ao nosso redor e retardar a disseminação do
Coronavírus.
O Governador do Distrito Federal, por meio do DECRETO Nº 40.546 DE 2020, estabelece o
teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, a partir de 23 de março de 2020. Diante disso, a Coordenação
de Informática (CODIN) elaborou este documento com os procedimentos a serem adotados para o referido
teletrabalho, quanto aos aspectos relacionados a conectividade. É uma modalidade de trabalho nova, e algum
nível de ansiedade é normal. Mas, em pouco tempo, se tornará habitual.
Mantenham o corpo e a mente saudáveis! Cuidem de si e dos seus.

Conceitos

1. VPN - Uma Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN), é uma forma de conectar o seu
computador pessoal à rede interna da Terracap através da internet. Com uso da VPN, é como se o seu
computador pessoal estivesse conectado na rede da terracap.
2. Acesso Remoto – tecnologia que permite que um computador consiga acessar outro recurso (rede,
computador e etc) que está fisicamente distante por meio da internet;
3. Conexão à Área de Trabalho Remota - software que permite realizar o acesso remoto à estação de
trabalho na Terracap a partir do seu computador pessoal. Para que ele funcione é necessário que a
VPN esteja ativada.
4. Credencial de Acesso – conjunto de login e senha que permite o acesso do usuário à Rede
Corporativa, à sua estação de trabalho e aos sistemas internos;
5. Estação de Trabalho – computador de propriedade ou locados pela Terracap, usualmente utilizado
pelo empregado para o desempenho de suas atividades;
6. DEPART - servidor de arquivos corporativo. São pastas mapeadas na rede que armazenam os dados
de um setor da empresa. São pastas compartilhadas entre várias pessoas através da rede.
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Responsabilidades
1. Os empregados e colaboradores da Terracap estão sujeitos à Norma 1.3.1.c "CONDUTA PARA O USO
ADEQUADO DOS RECURSOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)" bem como à
Política de Segurança da Informação e Comunicação do Governo do Distrito Federal (POSIC-GDF);
2. Os empregados e colaboradores deverão:
a. Comunicar à CODIN quaisquer riscos ou incidentes de segurança que venha a tomar
conhecimento;
b. Assegurar-se que as senhas e credenciais para acesso aos ativos de processamento e de
informações estejam de acordo com os procedimentos estabelecidos e que as mesmas sejam
protegidas e confidenciais, não devendo ser compartilhadas, ou seja, toda senha é de uso
PESSOAL e INTRANSFERÍVEL;
c.

Manter,

obrigatoriamente,

os

dados

críticos

da

sua

Unidade

Administrativa

em

compartilhamentos de rede disponibilizados pela área de TIC;
d. O usuário deve proteger suas credenciais e em nenhum momento devem disponibilizar a sua
senha nem seu login da VPN, ou informações de acesso para outra pessoa.
e. Em casos de acesso não autorizado, extravio, furto ou roubo de dispositivos computacionais
que possuam o acesso remoto ao ambiente da TERRACAP habilitado, o usuário responsável
deverá informar imediatamente o ocorrido à coordenação da CODIN.
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1.
1.1.

Acesso remoto à rede interna da Terracap (via VPN)
Passo a passo para acessar os sistemas web internos e as pastas da Terracap de casa:
1.1.1.Conecte-se à VPN da Terracap a partir de um computador em sua casa. Utilize preferencialmente
um sistema com Windows 10. Para instruções de como se conectar à VPN, consulte o Anexo I –
Conectar VPN usando Windows o
 u Anexo II – Conectar VPN usando Apple Mac OS X;
1.1.2.Para acessar os sistemas corporativos web, como GIU e GFV, basta acessar os links abaixo (é
necessário que a VPN esteja instalada e ativada para que os links abaixo funcionem):
http://sv11:8080/terracap/apresentacao/IndexASI.html ASIWEB
http://audiencia/Implementacao/form/index.php GAA
http://geate/ GAC_GEATE
http://gadv2/ GAD
http://gap/ GAP
http://gbi/ GBI
http://gia/ GIA
http://gcf/ GCF
http://gct/ GCT
http://gdi/ GDI
http://gdo/form/index.php GDO
http://gec/ GEC
http://gei/ GEI
http://gep/form/index.php GEP
http://gfov2/ GFOv2
http://gfv/ GFV
http://guia/form/index.php GGR
http://gip/ GIP
http://gir/ GIR
http://giu/ GIU
http://10.50.1.11/sistemasWeb/GIUSDE/ GIUSDE
http://git/ GIT
http://glp/ GLP
http://controle/ GOP
http://gpa2/form/index.php GPA2
http://gpd/Form/index.php GPD
http://gpe/ GPEV2
http://gpf/ GPF
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http://gppv2/channel/login.do?url=Lw== GPP
http://terradocs/ Terradocs
http://gpz/ GPZ
http://sv11/GRA/ GRA
http://www.terracap.df.gov.br/sistemasInternet/GRC/uc/listarItens/index.php GRC
http://gri/Form/index.php GRI
http://gsm/form/index.php GSM
http://hope/ HOPE
http://portaldoservidor/form/index.php PDS
http://painel.terracap.df.gov.br/index.htm QLICK
https://sei.df.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=GDF&sigla_sistema=SEI SEI
http://sicop.df.gov.br/ SICOPWEB
http://terrageo/ TerraGEO
https://terrageo2.terracap.df.gov.br/portal PortalTerraGEO
http://sv11:8080/process/senha.jsp?url= WebProcess
http://terrawiki/doku.php?id=sistemas:inicio Info Sistemas
É também possível acessar por intermédio da nossa intranet: acesse http://terranet/ e lá
você poderá escolher o sistema que quiser acessar.
Caso você não esteja conseguindo acessar os sistemas acima, por favor verifique se a VPN está
ativada. Se você estiver em um Mac (Apple), pode ser que seja necessário realizar uma
configuração adicional, por favor olhar a seção "Problemas Conhecidos" deste documento.
1.1.3.Caso queira acessar alguma pasta do DEPART (servidor de arquivos):
1.1.3.1. No Windows, digite o seguinte caminho (sem as aspas) na barra de endereços do
Windows

Explorer:

"\\sv21\arquivos".

Em

seguida

digite

seu

login,

na

forma

terracapnet.local\m24015, e senha de rede. No exemplo, m24015 c orresponde à matrícula
do usuário que deseja fazer o acesso:
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1.1.3.2. No Mac (Apple), abra o Finder (explorador de arquivos), vá na aba 'Ir' (no topo) e selecione
'Conectar ao Servidor'. Digite o endereço smb://10.50.1.21 e clique em conectar. Em
seguida, digite seu login, na forma m24015, e senha de rede. Feito isso, escolha a pasta
que deseja acessar (você só conseguirá acessar as pastas que tem permissão).

1.2.

Caso além dos sistemas internos web, você queira acessar os sistemas forms (GAI, GRH ...)
ou outros softwares instalados no seu computador, siga os seguintes passos:
IMPORTANTE: A maioria dos usuários NÃO necessita seguir esse passo. Este passo é recomendado
apenas aos usuários que necessitam acessar softwares exclusivos que estão instalados na sua
estação de trabalho na Terracap, como AUTOCAD, ARCGIS, e sistemas corporativos não disponíveis
na web, como, GAI, GRH e etc. Pra maioria absoluta dos usuários, o acesso à VPN e ao DEPART já
são suficientes. No caso dos sistemas internos que são acessados via navegador, basta habilitar a
VPN.

1.2.1.

Deixe seu computador da Terracap ligado;

1.2.2.

Anote o número do patrimônio do seu computador (exemplo: wk010810. Lembre-se de inserir as
letras ‘wk’ antes do número). Se você não souber o nome da máquina ou IP entre em contato com
nossa equipe, de acordo com as instruções contidas no item 6. Suporte ao usuário.
Preferencialmente mande a solicitação por e-mail para centraldeatendimento@terracap.df.gov.br
e aguarde a resposta com o número de patrimônio da sua máquina;
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1.2.3.

Conecte-se à VPN da Terracap a partir de um computador em sua casa. Utilize preferencialmente
um sistema com Windows 10. Para instruções de como se conectar à VPN, consulte o Anexo I –
Conectar VPN usando Windows; siga passo a passo. Não baixe os programas listados no tutorial
de outra fonte, uma vez que os executáveis fornecidos possuem algumas configurações
personalizadas pro ambiente da Terracap.

1.2.4.

Em seu computador Windows, você precisará acessar o aplicativo “Conexão de Área de Trabalho
Remota” (Botão iniciar -> Acessórios do Windows -> Conexão de Área de Trabalho Remota). Ele
já vem pré-instalado no Windows. Caso você não o encontre, pode baixa-lo aqui:
https://www.microsoft.com/pt-br/p/area-de-trabalho-remota-da-microsoft/9wzdncrfj3ps?activetab=p
ivot:overviewtab. Caso você esteja utilizando um computador Mac (Apple), utilize esse link para
baixar

o

programa

de

acesso

remoto:

https://apps.apple.com/br/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466?mt=12

1.2.5.

Em Computador, digite o nome (patrimônio) da sua estação de trabalho na Terracap (exemplo:
wk010810), caso não dê certo, insira o domínio logo após o nome da máquina (exemplo:
wk010810.terracapnet.local), ou o seu IP, e clique em Conectar. É necessário que a VPN esteja
ativada para funcionar.
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No momento de digitar suas credenciais, digite sua matrícula e senha de rede. Ex.: m27529. Caso não
dê certo, insira o domínio da terracap logo antes da sua matrícula, conforme imagem acima. Ex.:
terracapnet.local\m27529.

2.

Acesso ao e-mail corporativo pela web ou celular
2.1.

Para

acessar

sua

caixa

de

e-mail

de

qualquer

lugar,

bastar

acessar

o

endereço:

https://correio.terracap.df.gov.br/ e digitar o seu login e senha de rede.
2.2.

Caso queira acessar uma caixa de e-mail setorial, consulte o Anexo III – Acessando caixa de e-mail
setorial pela web.

2.3.
2.3.1.

Para configurar o e-mail da TERRACAP em um celular Apple:
Selecione a opção Ajuste para acessar as configurações do aparelho.
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2.3.2.

Já em Ajustes, selecione a opção Mail, Contatos, Calendário.

2.3.3.

Selecione a opção Exchange.

2.3.4.

Preencha os campos como mostrado abaixo. Após preencher os campos toque em Seguinte.
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2.3.5.

2.4.
2.4.1.

Preencha novamente todos os campos solicitados e toque em Seguinte.

Para configurar o e-mail da TERRACAP em um celular Android:
Os aplicativos de email do Android podem parecer diferentes dependendo do dispositivo, e essas
instruções podem não corresponder exatamente às opções que você vê. Use estas etapas como
guia ou confira a ajuda da central de atendimento da CODIN.

2.4.2.

As instruções a seguir são aplicadas para o aplicativo de e-mail da Samsung

2.4.3.

Abra o aplicativo Samsung Email e toque em Adicionar Conta se for a primeira vez ou vá até
Configurações no aplicativo > A
 dicionar conta.

2.4.4.

Insira seu endereço de email completo e sua senha. Toque em configuração manual.
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2.4.5.

Selecione Microsoft Exchange ActiveSync.

2.4.6.

Nas configurações posteriores, defina o seguinte:
Domínio\Nome de usuário
Certifique-se de que sua matrícula esteja certa precedida do domínio da Terracap. Por exemplo,
terracapnet.local\m24015.

Senha
Use a senha utilizada para acessar a rede e seu e-mail.
Exchange Server
Insira correio.terracap.df.gov.br
Deixe marcada a opção de Utilizar conexão segura SSL
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3.

Ferramenta “Chat” de Comunicação Corporativa

EVITE UTILIZAR O WHATSAPP COMO CENTRAL DE COMUNICAÇÃO.
O Whatsapp é uma ferramenta que estimula a ansiedade e o imediatismo, e dificulta a organização da
distribuição de tarefas e da memória do que já foi decidido ou realizado. Debates de temas que demandam
decisões não devem ser feitos por whatsapp. Faça uma reunião virtual. Às vezes, um simples telefonema pode
resolver. Siga as orientações do seu gestor. Utilize o whatsapp apenas para comunicação muito objetiva.
O whatsapp não é uma ferramenta corporativa, pois não possui os contatos de todos os empregados da
empresa. Para isso, a CODIN disponibilizou o Spark, um programa de mensagens instantâneas de código
aberto que permite que os usuários se comuniquem via texto em tempo real. Todos os colaboradores da
terracap já estão cadastrados na plataforma. Seguem as instruções de como utilizá-lo:

Para iniciar o download do aplicativo de comunicação da
Terracap, favor clicar no link
Para MacOS X
https://www.igniterealtime.org/downloads/download-landing.jsp?file=spark/spark_2_8_3.dmg
No Mac, se você tiver problemas na instalação, pode ser necessário ir em "Preferências do Sistema"
-> "Segurança e Privacidade" -> "Abrir mesmo assim" para conseguir concluir a instalação.

Para Windows
http://vpn.terracap.df.gov.br/spark_2_8_3.exe
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Instale normalmente clicando no arquivo.

CONFIGURAÇÃO DO SPARK
Após a instalação abra o aplicativo chamado SPARK e siga os passos abaixo.
Clique no botão Avançado conforme imagem abaixo:

Na tela que irá abrir siga os passos a seguir.
1 – Desmarcar a opção Resolver endereço e porta automaticamente
2 - Preencher o campo conexão com o endereço spark.terracap.df.gov.br
3 – Selecione a caixa “Accept all certificates...”
4 – Selecione a caixa “Disable certificate hostname...”
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Após os passos clique em Ok.
Se estiver usando um Mac, feche o programa, e abra novamente. Esse passo é necessário para salvar as
configurações.

Na tela inicial de login preencha conforme as informações abaixo.
1 – Preencher com seu usuário de rede utilizado no ambiente da Terracap. Ex.: m27529
2 – Preencher com a sua senha de rede utilizada no ambiente da Terracap
3 – Preencher o campo domínio com a informação terracapnet.local

4 - Faça o login.

4.

Ferramenta de Reunião Virtual
4.1.

A CODIN recomenda que seja utilizada a ferramenta Hangouts do Google para realizar as
videochamadas com os integrantes da sua equipe. Essa ferramenta é gratuita e permite que os
usuários se conectem a ela apenas clicando em um link.

4.2.

Por ser uma ferramenta gratuita, existe a necessidade do usuário criador da reunião possuir uma conta
no Gmail e cada reunião poderá contar com até 10 integrantes.

4.3.

Para

criar

uma

sala

de

reunião

(https://hangouts.google.com/?hl=pt-BR),

na
clique

plataforma,
em

acesse

o

link

'VIDEOCHAMADA'.

Google
Depois,

Hangouts
clique

em

"Participar/Iniciar Reunião'. Dê um nome pra sala e clique em 'Continuar'. Criada a sala, copie o código
da sala e compartilhe com a sua equipe.
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Nesse passo o usuário poderá enviar um e-mail com o link da sala de reunião criada ou clicar no link “COPIAR
LINK PARA COMPARTILHAR” e encaminhar a URL para os convidados da reunião.

5.

Suporte ao Usuário

Se precisar, conte conosco. O ramal 2005 está suspenso durante o teletrabalho. Para entrar em contato com
nossa equipe, por favor utilize um dos meios abaixo:
1. Encaminhe e-mail para centraldeatendimento@terracap.df.gov.br do seu email corporativo, e aguarde a
resposta. Exemplo, caso queira saber o número do patrimônio da sua máquina. É essencial que você
utilize o seu email corporativo para enviar o email para o suporte.
2. Caso precise falar com um técnico, acesse uma das salas virtuais de videochamada através do
endereço

http://acessoremoto.terracap.df.gov.br e aguarde ser atendido. Deixe o seu microfone

desligado até que o técnico da sala diga que é a sua vez de ser atendido.
O horário de atendimento será de 07:00 às 19:00 de segunda a sexta. As salas estarão disponíveis
apenas nesses horários.

15

6.

Suporte ao SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Para acessar o SEI não precisa estar conectado na VPN, basta acessar https://sei.df.gov.br/.
Caso tenha necessidade de ajustes de permissionamento no sistema SEI ou demandas de qualquer

outra natureza, favor entrar em contato com o NUDOC pelo e-mail nudoc@terracap.df.gov.br.
A CODIN não possui nenhuma gerência sobre o sistema SEI.

7.

Problemas Conhecidos
7.1.

Como acessar os sistemas internos da Terracap via VPN no Mac (Apple)
No Mac, após se conectar à VPN você precisará fazer uma configuração adicional para acessar os

sistemas internos da Terracap diretamente do navegador sem precisar utilizar o acesso remoto.
No seu Mac, você deverá ir em "Preferências do Sistema" -> Rede -> "Avançado..." -> "DNS" e inserir
as seguintes informações:

Em servidores DNS, inclua os dois IPs: 10.50.1.54 e 10.50.1.55. E no domínio de busca, inclua a url
"terracapnet.local".
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Feito isso, clique em OK e depois em Aplicar. Pronto, quando sua VPN estiver ativada, você poderá navegar
pelos sistemas da terracap como se estivesse com seu computador na rede da empresa.

8.

PARA TODOS - Dicas de organização individual da sua rotina

Sugerimos que você organize, se possível, o que você tem que fazer em blocos de tempo (25 a 30 minutos),
com pausas de cinco a dez minutos para “arejar” a cabeça. Estabeleça metas do que fazer para cada um
desses blocos de tempo. Pesquise sobre métodos e técnicas de gestão de tempo.
Lembre-se de checar regularmente seu e-mail institucional, assim como o SEI para a tramitação eletrônica de
processos.
Cuidar de sua saúde e da saúde de toda a equipe é fundamental neste período:
MANTENHA A CALMA. Evite o excesso de informações sobre a epidemia. Procure se informar através das
fontes oficiais das autoridades de saúde, para não cair em fake news.
MONTE SUA DINÂMICA DE TRABALHO. Pode ser trocando a “roupa de casa” pela “roupa de rua”, escolhendo
um local da casa que será sua estação de trabalho. Este local deverá ter mesa e cadeira confortáveis para
evitar os riscos físicos e psicológicos relacionados ao trabalho. Quando estiver neste local, avise à família que
está no trabalho, explicando para as crianças que o fato de você estar em casa não quer dizer que estará
disponível o tempo inteiro para elas.
PAUSA PARA RELAXAR. Faça pausas na tarefas do trabalho e da casa para se exercitar em casa ou, se
possível, no quintal para tomar um pouco de sol (vale alongamento, polichinelo, abdominal, flexão...).
Em outras pausas, aproveite cinco ou dez minutos para meditar, ler sobre algum assunto extra-trabalho que
seja do seu interesse (não sobre a epidemia), assistir a um vídeo relaxante.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. Mantenha uma alimentação saudável. E aproveite para almoçar com a sua
família.
CONTATO COM ENTES QUERIDOS. Ligue e faça chamadas de vídeo para sua família e amigos.
MANTENHA A LEVEZA Ouça música, combine happy hours virtuais, dance e cante em casa. Vamos tentar
manter a leveza, porque daqui a pouco essa pandemia vai passar e nossas vidas vão voltar ao normal.
Cada empregado é responsável por definir, em conjunto com seu gestor, as metas e formas de controle e
supervisão da execução e do cumprimento dos serviços distribuídos, que deverão ser apresentados, em
procedimento específico no SEI, por meio de relatório sintético de atividades realizadas por empregado, com
periodicidade quinzenal.

9.

PARA GESTORES - Sugestão de organização da distribuição de tarefas para sua equipe

Estabeleça expectativas em conjunto e elabore um plano de trabalho para a equipe. Combine entregas, prazos
e distribua as tarefas. “Quebre” o resultado final em entregas menores para não gerar prazos muito largos e
dispersão da equipe.
Sugere-se realizar reuniões virtuais individuais com cada membro diariamente e, semanalmente, com a toda a
equipe. Essas reuniões devem ser curtas e com pauta objetiva, buscando saber o que foi feito no período
anterior (dia ou semana) o que será realizado no próximo período e se há algum impedimento para o
progresso do trabalho. O gestor deve organizar a pauta, controlar o tempo da reunião e ser responsável por
romper os impedimentos.
No trabalho remoto, é fundamental que o líder da equipe tenha confiança em seu time. Em vez de querer
controlar a quantidade de tempo que os membros da equipe estão online, o importante é focar na entrega e nos
prazos acordados.
O ambiente de casa é diferente do ambiente institucional. Ainda mais em meio a um quadro excepcional como o
que estamos vivendo.
As metas e formas de controle e supervisão da execução e do cumprimento dos serviços distribuídos serão
definidas pelos gerentes e chefias, com apresentação, em procedimento específico no SEI, de relatório sintético
de atividades realizadas por empregado, com periodicidade quinzenal.
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Anexo I – Conectar VPN usando Windows
A ferramenta de acesso a VPN da TERRACAP é a Open VPN e, para iniciar o processo de instalação
do cliente para conexão à VPN da Terracap, certifique-se de que esteja conectado a internet, e clique no link
abaixo:
ftp.terracap.df.gov.br/00-Terracap/VPN/WINDOWS/
ATENÇÃO: caso apresente alguma mensagem de erro na tela, tente acessar de outro navegador
O servidor irá solicitar usuário e senha para autenticação. Utilize suas credenciais de rede, as mesmas
que dão acesso os computadores da Terracap (ex. m00000 e senha).

Se

o usuário e senha tiverem sido digitados corretamente, a tela a seguir irá ser aberta no seu

navegador.

Clique no arquivo Terracap.exe para efetuar o Download do arquivo. O mesmo irá aparecer na barra
inferior do seu navegador, clique em cima do arquivo para iniciar a instalação do mesmo. Caso a janela do
SmartScreen abra, clique em detalhes e depois em executar para permitir a instalação. Forneça permissão de
administrador, se solicitado.
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Após abrir o software instalador do cliente VPN para conexão remota ao ambiente da Terracap, selecione a
opção Install para continuar com a instalação. Nas próximas telas aceite as opções padrões de configuração
(next, next, I agree etc.) até a conclusão da instalação.

O seguinte ícone aparecerá na sua área de trabalho:

Ao executá-lo (dois cliques com botão esquerdo do mouse sobre o ícone), você deve informar seu
nome de usuário e senha para se conectar à rede da Terracap. No caso de nenhuma janela se abrir após o
duplo clique, vá nas notificações da barra de tarefas e clique na seta ^ para mostrar os ícones ocultos.

Clique com o botão direito do mouse no ícone OpenVPN GUI, representado pela figura de um
computador ao lado de um cadeado. Escolha a opção Conectar e insira suas credenciais. Permita o acesso a
redes públicas, caso solicitado.
Após a conexão, você pode verificar que o ícone do OpenVPN na sua barra de tarefas inferior ficou
Verde. Pronto, você já está na rede da Terracap.
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Anexo II – Conectar VPN usando Apple Mac OS X
Para

a

instalação

do

cliente

em

ambientes

Apple,

acessar

o

link

ftp://ftp.terracap.df.gov.br/00-Terracap/VPN/MAC_OS_X/, logar com seu usuário e senha e baixar os dois
arquivos disponíveis na pasta

Após fazer o download, clique duas vezes em cima do arquivo Terracap_MacOs.dmg para iniciar a instalação
do aplicativo. A seguinte tela será aberta

Clique duas vezes no arquivo que está aberto para iniciar a instalação. Será aberta a tela a seguir
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Clique em continuar para escolher o tipo de instalação

Clique em instalar e após todo o processo, será aberta a tela informando que a instalação ocorreu com
sucesso. Basta clicar no botão fechar.
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Após finalizada a instalação, ventre na pasta aplicativos do mac os e execute o arquivo OpenVpn Connect. O
mesmo irá abrir e habilitar um ícone na barra superior do MAC conforme imagem.

Após esse procedimento, será aberta uma janela para a escolha do arquivo conforme imagem. Selecione o
arquivo vpn-UDP4-1194-viscosity-config.ovpn

Após a importação do arquivo, clique no ícone do openvpn, vá até vpn.terracap.df.gov.br e selecione connect.
Será solicitado seu usuário e senha, basta digitar os mesmos e clicar em connect conforme imagem a seguir.
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Após o procedimento, você receberá uma mensagem de que a conexão ocorreu com sucesso e o ícone ficará
com uma bolinha verde e um contador informando o tempo de conexão.
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Anexo III – Acessando caixa de e-mail setorial pela web
Algumas unidades possuem caixa de e-mail que são acompanhadas pelos responsáveis, como por exemplo
CODIN, CPLAM, CPLIC etc..., para acessá-la via navegador, deve seguir os passos abaixo

1. Acesse o endereço:
https://correio.terracap.df.gov.br
Caso

apareça

essa

mensagem

vá

em

AVANÇADO

e

depois

em

Ir

para

correio.terracap.df.gov.br (não seguro)

2. Acesse com sua credenciais. As mesmas que utiliza para login na estação Terracap.
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3. No painel superior, clique no nome do usuário e depois em ‘abrir outra caixa de
correio...’

3.1 Digite o e-mail que pretende acessar.

4. Após clicar em abrir, o e-mail que foi adicionado irá abrir em outra aba do seu
navegador.
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