
Apresentação

Este  documento  descreve  de  forma  resumida  os  procedimentos  para  abertura  de
chamados de suporte no sistema de gerenciamento de chamados da DTI/UERR. O uso
dessa aplicação provê economia de gasto de papel e permite agilização, documentação
e acompanhamento dos pedidos por parte do requerente, tornando o serviço mais ágil,
eficaz, econômico e transparente. 

Tela de login

Para  ter  acesso  à  plataforma  do  GLPI,  que  é  o  atual  software  de  requisição  de
chamados utilizado pela Universidade Estadual de Roraima, será preciso acessar o link
https://suporte.uerr.edu.br,  colocar o CPF do requerente e a mesma senha usada para
acessar o contracheque e a cédula C:

Figura 1: Tela de logon no sistema de chamados

https://suporte.uerr.edu.br/index.php?noAUTO=1


Criação de chamado

A imagem a seguir mostra a primeira página do site, onde é possível criar chamados,
acompanhar chamados, verificar os chamados que foram atribuídos para os técnicos e
verificar todos os chamados que foram fechados.

A seta vermelha na figura abaixo indica o local onde você deve clicar para criar um
chamado:

Figura 2: Tela inicial do sistema de suporte

Figura 3: Menu de criação de chamados de suporte



Após clicar em “Cria um chamado”, você será direcionado para o local de criação de
chamados. Lá você deverá preencher os campos que estão sendo indicados por uma
seta vermelha na figura abaixo.

Os campos que devem ser preenchidos são:

• URGÊNCIA (Qual é o nível de urgência do chamado)
• LOCALIZAÇÃO (Qual é o setor que está fazendo a solicitação)
• OBSERVADORES (Quem o requerente quer que acompanhe o chamado, além

dele)
• TITULO (Qual é o título do chamado)
• DESCRIÇÃO (O requerente vai descrever minuciosamente o seu chamado)

Depois  de  preencher  todos  os  dados,  clique  em  “enviar  mensagem”,  então  sua
requisição será enviada para nosso sistema e, posteriormente, processada e atendida. 

Acompanhamento dos chamados

Você pode fazer o acompanhamento dos chamados que criou. Para tanto, após realizar
a criação do chamado, volte para a página inicial do sistema (vide Figura 2, acima).

 Lá, você verificará que o chamado que criou aparece listado no campo NOVO.

Quando  o  chamado  for  atribuído  para  um  técnico,  ele  se  encontrará  no  campo
PROCESSANDO (ATRIBUÍDO).

Figura 4: Tela de criação de chamados de suporte



E por fim, quando o chamado for encerrado por um dos técnicos, ele aparecerá no
campo FECHADOS.

Estando o chamado em algum desses campos listados acima, como, por exemplo, em
PROCESSANDO (ATRIBUÍDO), você deverá clicar no nome e, em seguida, no título
do chamado. O sistema carregará esta página:

Clicando no título do chamado, o sistema carregará esta página:

Figura 5: Lista de chamados do usuário

Figura 6: Página de detalhamento do chamado



Clicando  em  “ACOMPANHAMENTOS”, (figura  7)  todos  os
acompanhamentos/movimentações/documentos do seu chamado serão exibidas:

Havendo necessidade de responder esses acompanhamentos ou de se manifestar, você
deverá clicar no nome acompanhamento, que se encontra na parte superior da página:

Figura 7: Menu de seleção de 
opções do chamado

Figura 8: Página de acompanhamento do chamado

Figura 9: Inserindo manifestação/acompanhamento no chamado



Lá você poderá descrever todas as informações que forem requeridas como necessárias
para a realização do chamado, além fazer comentários sobre o andamento do chamado.
Após isso deverá adicionar seu acompanhamento clicando no botão indicado.


