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1. Descrição 
 

ProcedimentospadrãopararealizaçãodesuporteaosusuáriosdesoluçõesdeTIdo Setor de Ciências da 
Terra.Atendimentosefetuadospelaequipe de Tecnologia da Informação TIC-TERRA 

 
2. Objetivos 

 
Instruireregularofluxodeprocedimentosaseremseguidosparaaofertadesuporteaosusuários,quando
executadopelaTIC-TERRA. 

 
3. Público-Alvo: 

 
Docentes,Técnicos-AdministrativoseAlunos regularmente matriculados 
queutilizemequipamentosdeinformáticaadquiridosemantidospelaUFPR. 
NãoseaplicaaUsuáriosdeequipamentos particulares. 

 
4. Pré-requisitos: 

 
Solicitaçãodesuporteencaminhadoparaatendimentoatravés do sistema de Chamados   
disponibilizados pela AGTIC. 

 
5. Responsáveis: 

 

a. LISTADECONTATOS: 
 
 

Nº Cargo Telefone e-mail 
1 Leandro Maciel Correia (41) 3361-3037 tic.terra@ufpr.br 

2 Valmir Franca (41) 3361-3037 tic.terra@ufpr.br 
3 Ideraldo Ferreira Gomes (41) 3361-3037 tic.terra@ufpr.br 
4 Antônio Jorge dos Santos (41) 3361-3037 tic.terra@ufpr.br 
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6. Atividades: 
 
 

N
º 

Atividade Tarefas 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
Análisedo chamado (AGTIC) 

Apósreceber o chamado, a AGTIC realizaaanálise e 
encaminha paraatendimentoda TIC TERRA. 
A TIC TERRA não atenderá chamados forados 
padrões oficiais. Quando foremrecebidos através de 
E-mail,Telefone,ououtroscanaisnãooficiais, o 
solicitante será orientadoe/ou encaminhado 
paraquesejaregistrada o chamado, para, caso 
necessite,posterior atendimento pela TIC 
TERRA,seguindoosprocedimentospadrões. 

 
 
 

2 

 
 

Direcionamentodochamado 

Vincula o chamado ao 
atendente,queficaráresponsávelematender,registran
donosistema o chamadovigente. 
Caso o atendente não tenha êxitona solução, 
deverá encaminhar, o chamado a AGTIC que 
poderáredirecionaraoutroatendente. 

 

 
3 

 

 
Primeirocontato 

Se necessário, o atendente realizará 
contatotelefônico com o solicitante, afim 
deesclarecerpossíveisdúvidassobreademanda ou 
solucionar o problemarelatado. 
Não tendo sucesso no 
primeirocontato,realizarmais02tentativas. 

 

4 

 
AtendimentoRemoto 

Dada a demanda, durante 
oprimeirocontato,verificou-sequeademanda poderá 
ser solucionadaatravés de Atendimento 
Remoto,otécnicosolicitaráao usuário permissão 
para iniciar oatendimento, e 
remotamente,executaráosprocedimentosparasoluç
ãodademanda. 
 

 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Visitainloco 

Deveráserutilizadasomentenassituações: 
● Casooprimeirocontatonãotenha êxito, será 

realizada,no máximo 02 tentativas 
devisitas in loco, não havendosucesso, o 
atendenteencerrará o chamado,motivado 
pelo insucesso datentativadecontato; 

● Quando se possuiinformações suficientes, 
everificou-sequeademandasó seria 
solucionada comatendimentoinloco. 
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6 

 
 
 
 
 

Registro 
deinformaçõesnoschamados 

O atendente deverá, em todos 
osmomentos,registrarnochamado: 

● Tentativas de 
contatostelefônicosevisitasinloco,comdatae
hora; 

● Início do 
atendimento,informandoomeioqueestáutiliz
ando (telefone, acessoremoto, visita in 
loco),com data hora de início e 
términodoatendimento; 

● Procedimentos 
realizadospararesoluçãodademanda; 

● Outras observações que oatendente achar 
pertinente,restringido,logicamente,aocham
adoatendido. 

 
7 

Encerramentodochamado Após o atendente 
conseguirsolucionaroproblema,deveráencerrarocha
mado. 

 

8 

 
Registroembasedeconhecimento 

Ao solucionar novas demandas oatendente deverá 
documentar 
asoluçãodesenvolvidaembasedeconhecimento para 
subsidiarpróximosatendimentos. 

 
 
 

9 

 
 

Finalizaçãodochamado 

Ousuáriosolicitantedeveráfinalizaro chamado, caso 
tenha sidosolucionadaasuademanda. 
Senãofoisolucionada,afinalizaçãodochamadopoderás
errejeitada. 
Assim o atendente, que ficararesponsável, 
receberáautomaticamente o chamado 
parasernovamenteatendido.Esteciclo se finaliza 
apenas quando o usuáriosolicitante informa que a 
suademandafoisolucionada,atravésdafinalizaçãodoch
amado. 
 
 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Demandacomsoluçãoque foge ao 
escopo daTIC TERRA 

● Quando se tratar de umequipamento 
patrimoniado eestenãotiversoluçãoquantoao 
retorno de seu plenofuncionamento, o 
técnicoresponsável poderá sugerir 
odirecionamento desteequipamento para 
baixa,notificando o usuário 
atravésdeLaudoTécnico. 

● Quando se tratar dedemanda para 
instalaçãoe/ou manutenção 
desoftware,cujolicenciamentonão seja 
legal, o Técnico daManutenção deverá 
orientarda necessidade daregularização 
dolicenciamentodosoftware. 
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11 

 
 
 
 
Trânsito deequipamentos 

Caso necessite de transporte deequipamentos para 
AGTIC, o atendentedeverá comunicar a AGTIC que 
registrará amovimentação no chamado. O 
atendente realizará o processo de desmontagem do 
equipamento, ficando o transporte doequipamento 
aAGTIC sobresponsabilidade do usuário solicitante. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

Instalação de 
novoequipamentopermanente 
ouequipamentomovimentadoent
resetores. 

Adiferenciaçãodesteatendimentose dará apenas 
nos seguintespontos: 

● No caso de EquipamentoNovo, a unidade 
que o adquiriu, ao receber ademanda 
notificará oPatrimônio para procedercom a 
entrega e transportedo equipamento para 
osolicitante.Apósaconclusãodo transporte o 
atendenteiniciará a montagem 
einstalaçãodoequipamento; 

● Em caso de movimentaçãoentre setores, 
oatendente realizará oprocesso de 
desmontagemdo equipamento, ficando 
otransporteaonovolocalsobresponsabilidade 
do usuáriosolicitante e/ou do Setor 
dePatrimônio, ficando sob o mesmo a 
responsabilidade de transferência do 
equipamento para o novo local. Somente 
após aconclusão do transporte 
doequipamento o atendentepoderá realizar 
a montageme instalação do 
referidoequipamento. 

 
 

 
 
7. Participantes na elaboração do documento: 

 
Listar as pessoas que efetivamente contribuíram para a confecção do POP. 

 
Nome Setor Função 

Ideraldo Ferreira Gomes TIC TERRA Técnico Laboratório  
Leandro Maciel Correia TIC TERRA Técnico Informática 
Valmir Franca TIC TERRA Técnico Laboratório 

 

8. HistóricodeRevisões: 
 

Listar na tabela abaixo as alterações realizadas nas revisões, para compor um histórico 
decomo o processo modificou-se ao longo do tempo. As alterações nas casas decimais 
deverãoserempregadasparapequenasmudançasnoPOP,asmodificaçõesmaissubstanciaisdeverã
oalteraracasadasunidades. 

 
Versão Data DescriçãodasMudanças Requisitadopor: 

1.0 26/04/2021 Revisãodaprimeiraversão 
 

1.1    

1.2    

2.0    
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