
ACESSO REMOTO – DOCS, 
SIE e SOPHIA (VPN VIA 

FORTIGATE) 

para Windows 64 e 32



Apresentação

Este tutorial foi concebido para orientar servidores 
e docentes da UFPR a realizar acesso remoto (fora 
do ambiente físico da Instituição) exclusivo aos 
documentos armazenados no ambiente DOCS, 
assim como aos sistemas SIE e SOPHIA.

Apresenta, desde a instalação da aplicação para 
acesso VPN – Virtual Private Network via 
FORTIGATE, até instruções para a sua correta 
utilização.

Está dividido em seções (I e II) – e caso o usuário 
apresente dúvidas ou não consiga executar o 
passo-a-passo, poderá entrar em contato com a 
AGTIC – Agência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação pelos canais disponíveis na seção 
“Dúvidas?”



Seção I. Instalação do 

aplicativo

Acesse os seguintes links para baixar o instalador, 
de acordo com o Sistema Operacional:

Windows 64 clique aqui
Windows 32 clique aqui

Será apresentada uma janela perguntando se 
“Quer salvar o arquivo?” clique em “Salvar 
Arquivo”.

https://docs.ufpr.br/~giovanniallam/FortiClientVPNSetup_6.2.6.0951_x64.exe
https://docs.ufpr.br/~giovanniallam/FortiClientVPNSetup_6.2.6.0951.exe


Procure na barra de navegação ou na pasta download 
o arquivo recém baixado: FortiClientVPNSet...

Clique no arquivo e inicie a instalação.

Atenção: Caso pergunte se deseja que esse 
aplicativo faça alterações nesse dispositivo, 
obrigatoriamente clique em SIM.



Será apresentada a tela do Assistente de Instalação.

Selecione “Sim, eu li e aceito o contrato de 
Licença” e clique em “Avançar”



A tela a seguir apresentará o destino de instalação. 
Clique em "Avançar".

Por último, clique em “Instalar”:

Após a instalação, clique em “Concluir”



Seção II. Configuração de 
instalação e acesso

Procure no desktop, na lista de programas ou na 
barra de pesquisa o programa FortiClientVPN, 
clique sobre ele para executar:

Atenção: Se abrir uma tela com um texto em 
inglês, apenas selecione, marque o campo 
apropriado e clique “I accept”.



Será aberta a seguinte tela, clique em “Configurar a 
VPN”

Na tela seguinte, informe os dados conforme a 
imagem e descrição abaixo:

Nome da conexão: UFPR

Descrição: VPN

Gateway remoto: forte.ufpr.br
Selecione "porta customizada" e coloque o

seguinte número: 10443

Certificado do cliente: nenhum

Autenticação: Deixe marcado "Prompt no login"

Após clique em “Salvar”



Por último, é apresentada a tela de usuário e 
senha. Informe o mesmo usuário e senha que é 
utilizado no e-mail ou na INTRANET da UFPR (sem o 
@ufpr).

Se quiser, pode marcar a opção “Salvar Senha”

Se a conexão ocorreu conforme o esperado, a tela 
a seguir será mostrada:

Para sair da conexão VPN, apenas clicar em 
“Desconectar”



Importante: Se a tela a seguir for apresentada,é 
devido a um erro de senha ou login do usuário. 

Nesse caso, tente novamente.



Para acesso ao DOCS, deve-se observar as 

seguintes instruções:

Digitar o comando '\\docs.ufpr.br' na barra de 

pesquisa do sistema e pressionar 'Enter', 

conforme abaixo:

Será solicitado usuário e senha – que é a mesma credencial
utilizada na Intranet (e-mail UFPR sem o @ufpr.br).



Após a validação, é apresentada a tela de diretórios 
do DOCS. Localize a sua pasta e clique duas vezes 
sobre ela para acessar.



Para acessar o sistema SIE, acesse o tutorial 
específico clicando no link abaixo:

Para acesso ao sistema SOPHIA, verifique com o 
SIBI os tutoriais disponíveis.

https://www.agtic.ufpr.br/portal/instalacao-do-sie/

https://www.agtic.ufpr.br/portal/instalacao-do-sie/


Dúvidas?

(41) 3361-3333

csa.agtic@ufpr.br

http://www.agtic.ufpr.br/portal


