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1 GLOSSÁRIO
1.1 Área de TI
A área de TI é responsável pela consultoria dos serviços da TI da UFRGS. O Centro de Processamento
de Dados da UFRGS compreende 3 níveis de atendimento para auxiliar a comunidade.
1.2 Catálogo de serviços de TI
É um site com as informações, orientações e abertura de chamados junto à área de TI da UFRGS,
conforme descrito no item 1.1.
1.3 Solicitante
É a denominação do usuário dos serviços de TI na UFRGS.
1.4 Chamado
É a denominação atribuída para a abertura de uma solicitação de atendimento de TI pelo usuário.

1.5 Formulário
É um fluxo com perguntas que devem ser respondidas pelo solicitante e que levam à abertura do chamado.

1.6 Situação do Chamado
É o estado que o chamado se encontra, ou seja, o chamado começa com situação em “Rascunho”,
depois “Aguardando Atendimento”, após iniciado “Em Atendimento” e pode ter outras situações que
podem ser visualizadas no Portal do Solicitante, para que o solicitante acompanhe o andamento do seu
chamado.
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2 CATALOGO DE SERVIÇOS DE TI
2.1 Atendimentos
A área de TI da UFRGS atende os chamados, dúvidas e erros/problemas relativos aos serviços de TI
pelo Catálogo de Serviços de TI nos endereços www.ufrgs.br/catalogoti, www.ufrgs.br/cpd ou
www.ufrgs.br. As solicitações abertas pelo catálogo terão prioridade no processo de atendimento.
Ao acessar o Catalogo de Serviços de TI será exibida a tela abaixo:
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2.2 Como localizar um serviço
No Catálogo de serviços de TI a busca pode ser realizada de três maneiras.
2.2.1 por Categoria
O serviço pode ser encontrado navegando nas categorias disponíveis na página.

2.2.2 por Serviço de A-Z
O serviço pode ser encontrado selecionando um dos serviços listados na relação dos Serviços de A-Z.
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2.2.3 pela Busca por palavra-chave
O serviço pode ser encontrado digitando um termo em Busca por palavra-chave.

2.3 Serviço
Existem campos em cada serviço que servem para orientação do solicitante. São eles: Nome,
Descrição, Público-alvo, Requisitos, Ajuda rápida, Serviços relacionados, Perguntas frequentes e Botões
de serviços, conforme indicado na figura:
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2.4 Botões de serviços
Cada serviço pode conter ou não um conjunto de botões para interação do solicitante. As opções dos
botões são explicadas no campo Ajuda rápida.

2.4.1 Download – usado para fazer o download de arquivos disponibilizados por alguns serviços.
2.4.2 Solicitar serviço – usado para executar um procedimento inicial a fim de adquirir o serviço
ou abrir uma solicitação para o serviço.
2.4.3 Alterar serviço – usado para abrir uma solicitação de alteração da condição de um serviço
que já foi solicitado.
2.4.4 Esclarecer dúvidas – usado para abrir uma solicitação a fim de obter mais informações sobre
o serviço.
2.4.5 Relatar problema – usado para abrir uma solicitação a fim de relatar um problema
relacionado ao serviço que parou de funcionar, anexando a tela de erro.
2.4.6 Criar senha, Trocar senha – usado para executar uma tarefa de um serviço específico.
2.5 Como me identificar
No Catálogo de Serviços de TI o solicitante a identificação é obrigatória e única, informando seu
Número de cartão UFRGS e a Senha do Portal de Serviços.
Os chamados identificados terão prioridade no processo de atendimento.
No caso de primeiro acesso, senha vencida, esquecimento de senha e senha inválida, esta pode ser
recuperada no serviço Senha do cartão UFRGS.
A identificação pode ser feita de duas maneiras:
2.5.1 Ao clicar em Entrar
Na parte superior do Catálogo de Serviços de TI, clicar em Entrar, conforme figura:
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2.5.2 Ao clicar em um botão de serviço
Ao selecionar um serviço e clicar em um dos botões de serviços, conforme figura:

2.6 Como abrir um chamado
Para abrir um chamado, basta clicar no botão do serviço desejado e preencher o formulário com o
máximo de informação possível. Após responder todas as questões, clique no botão OK conforme
figura:
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Note: Os campos do formulário que contém asterisco são obrigatórios.
Na tela será apresentado o número do chamado gerado.
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3 PORTAL DO SOLICITANTE

3.1 Como me identificar
Informar, no Portal do Solicitante, seu Número de cartão UFRGS e a Senha do Portal de Serviços.

3.2 Como consultar chamados
No Catalogo de serviços de TI, clicar em Minhas Solicitações no canto superior direito da tela.

Guia do solicitante

Pág.: 11 de 21
Revisão: 1

3.3 Como interagir nos chamados
No Catálogo de serviços de TI é possível interagir de duas formas, a saber:
3.3.1 Em Ver todas as solicitações no Qualitor
Para interagir com seus chamados, no final da vizualização de Meus chamados terá um link Ver todas
as solicitações no Qualitor.

3.3.2 Em Acesso a requisição ou Acesso ao Incidente
No e-mail automático enviado na criação do chamado ou acompanhamento do mesmo, clicar no link
Acesso a requisição ou Acesso ao Incidente.
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Os chamados aparecerão com os seguintes campos para acompanhamento:







Chamado: usado para ver o número do chamado;
Abertura: usado para ver data e hora de abertura;
Situação: usado para ver a situação do chamado. Ex.: Aguardando Atendimento ou Em
Atendimento;
Categoria completa: usado para a classificação do chamado;
Título do chamado: usado para ver como foi gerado o seu chamado.

3.4 Como selecionar os chamados
Em Minhas solicitações existem vários tipos de chamados que podem ser listados, conforme opções
descritas. Basta selecionar a opção desejada:
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3.5 Como pesquisar os chamados
Se não souber o número do chamado, clicar no botão Pesquisar e utilizar as opções descritas,
selecionando a opção desejada.

3.6 Como exibir um chamado
Para selecionar um chamado, clicar em Exibir Chamado (opção disponível no lado esquerdo do
chamado) conforme figura:
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3.7 Como adicionar um registro
Com um atendimento selecionado e aberto, clique em Atendimento / Registro.
No campo Descrição escrever a mensagem para que o atendente possa ver e dar andamento no
chamado. Esse campo serve para inserir alguma informação importante que faltou na abertura inicial ou
diretamente para o atendente do chamado. Após a mensagem, clicar no botão Registrar. O registro
estará inserido e o atendente receberá um aviso informando que tem um acompanhamento realizado
pelo solicitante.
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3.8 Como visualizar histórico
Para visualizar o histórico do chamado clique Atendimento / Histórico:

3.9 Como anexar arquivo no chamado
Para anexar um arquivo ao chamado, clicar em Atendimento / Anexos, em seguida em Selecionar
arquivo para localizar o arquivo, e Upload para adicionar o arquivo ao chamado (cada arquivo pode
conter no máximo 10 MB):
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4 MENSAGENS RECEBIDAS
O solicitante receberá mensagens do sistema durante todo o processo de chamado.
4.1 Mensagens do chamado
Toda vez que um chamado for gerado, cancelado, encerrado, reaberto ou o atendente retornar
alguma informação, o solicitante receberá no seu e-mail uma mensagem de abertura com o número do
chamado, informações da abertura, um link para acompanhamento e orientações sobre este chamado,
conforme figura abaixo:

Para retornar alguma informação sobre o chamado, basta responder o referido e-mail.

4.2 Como confirmar o encerramento do chamado
Ao encerrar o chamado o mesmo ficará na situação Aguardando confirmação do encerramento, e
será enviado um e-mail ao solicitante com o layout. Para confirmar o encerramento, clique em SIM.
Para reabertura do mesmo clique em NÃO.
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5 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CHAMADO
A Pesquisa de satisfação não é obrigatória e há duas formas de respondê-la.
5.1 No encerramento do chamado
No encerramento do chamado, será enviado um e-mail ao solicitante. Ao clicar em SIM para
confirmar o encerramento, poderá responder a pesquisa de satisfação, conforme figura:

5.2 No Portal do Solicitante
No Portal do Solicitante, clique em Pesquisa de satisfação /Minhas pesquisas e selecione Pendentes,
conforme figura:
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Abrirá uma tela com o formulário de pesquisa de satisfação para ser respondido.
Responder e clicar no botão ENVIAR. Abrirá uma janela informando que a pesquisa foi salva com
sucesso.
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6 SERVIÇOS POR PERFIL
Os serviços podem ser selecionados conforme o perfil do usuário, de acordo com o público-alvo a
quem se destina.
6 .1 Tipos de perfil
Ao selecionar o perfil desejado são listados somente os serviços disponíveis para aquele público específico.






aluno: lista os serviços disponíveis para o aluno;
docente: lista os serviços disponíveis para o docente;
técnico administrativo: lista os serviços disponíveis para o técnico administrativo;
visitante: lista os serviços disponíveis para o público externo;

6.2 Busca por palavra-chave no perfil selecionado
Após selecionar um perfil, serão exibidos somente os serviços habilitados para o perfil selecionado.

Guia do solicitante

Pág.: 21 de 21
Revisão: 1

O serviço pode ser encontrado digitando um termo em Busca por palavra-chave.

