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Suporte ao Ensino

Laboratórios de Informática Requisições

SEAU/NTIC Agendar uso de laboratório de informática

SEAU/NTIC Gerenciar conta de acesso (criar / alterar / excluir)

SEAU/NTIC Bloquear acesso à Internet

SEAU/NTIC Resgatar arquivos de imagens gravadas por CFTV

Ferramentas de Ensino
Inclui SW e HW

Equipamentos Multimídia

Inclui Projetor Multimídia e Lousa Digital

Incidentes SEAU/NTIC

Projetor/Lousa inoperante

Equipamento sem energia

Lâmpada não acende

Sem sinal de vídeo na entrada do equipamento multimídia

Projeção/Imagem imperfeita

Problemas de imagem: Manchas na projeção

Problemas de imagem: Foco desajustado

Problemas de imagem: Luminosidade baixa

Indicação de alerta do projetor/lousa

Mensagem: "Realizar limpeza do filtro"

Mensagem: "Superaquecimento do equipamento"

Mensagem: "Lâmpada com vida útil ultrapassada"

Requisições

SEAU/NTIC Disponibilizar recurso audiovisual

SEAU/NTIC Disponibilizar temporariamente recurso computacional

SEAU/NTIC Movimentar equipamento ( instalar / retirar)

SEAU/NTIC Realizar limpeza física de equipamento

SEAU/NTIC Realizar limpeza do filtro de poeira

Moodle
Incidentes DITIC Falha no serviço Acesso negado

Requisições DIS Gerenciar conta de acesso (criar / alterar / excluir)

Suporte ao Usuário

Conta Institucional
Inclui Alunos e Não-Alunos

Requisições DITIC Gerenciar conta de acesso (criar / alterar / excluir)

Correio Eletrônico
Inclui 'Listas de Discussão'

Incidentes
DITIC Falha no serviço

Acesso negado

Destinatário não recebe msg enviada

Não envio de anexos

Não recebimento de anexos

Não recebimento de mensagens

DITIC Detecção de vírus, programas indesejáveis ou softwares maliciosos Caixa postal infectada

Requisições
DITIC Gerenciar conta de acesso (criar / alterar / excluir)

SBTIC Redirecionar mensagens recebidas para outra caixa postal

Estações de Trabalho e Dispositivos Móveis

Incidentes

SEAU/NTIC Equipamento não liga Equipamento sem energia

SEAU/NTIC Falha em monitor de vídeo
Imagem não aparece

Caixa de mensagem fixa na tela

SEAU/NTIC Falha em aplicativo específico

Falha na abertura de arquivo

Perda de funcionalidade

Erro fatal durante a execução

Fechamento do aplicativo logo após inicialização

SEAU/NTIC Falha no sistema operacional

Falha na inicialização

Erro fatal durante a execução

Perda de funcionalidade

SEAU/NTIC Perda de dados armazenados em dispositivo avulso
Dispositivo avulso danificado/inacessível

Dispositivo avulso comprometido

SEAU/NTIC Perda de dados armazenados em máquina local
HD danificado/inacessível

HD comprometido

SEAU/NTIC Detecção de vírus, programas indesejáveis ou softwares maliciosos Equipamento infectado

SEAU/NTIC Computador lento Baixo nível de desempenho da CPU

Requisições

SEAU/NTIC Abrir chamado para equipamento em garantia

SEAU/NTIC Gerenciar software ( instalar / atualizar / remover / reinstalar)

SEAU/NTIC Configurar conta de usuário local

SEAU/NTIC Configurar equipamento para operação em rede sem fio ou cabeada

SEAU/NTIC Gerenciar dados do usuário (salvar em 'backup' / restaurar cópia)

SEAU/NTIC Disponibilizar temporariamente recurso computacional

SEAU/NTIC Habilitar compartilhamento de dados e/ou recursos

SEAU/NTIC Movimentar equipamento ( instalar / retirar)

SEAU/NTIC Gerenciar proteção local (ativar / desativar)

SEAU/NTIC Realizar gestão patrimonial de ativo

SEAU/NTIC Realizar limpeza física de equipamento

SEAU/NTIC Realizar limpeza lógica de equipamento

Impressoras

Incidentes

SEAU/NTIC Impressora não imprime

Equipamento sem energia

Falha de alimentação de papel

Atolamento de papel

Impressora off-line

Equipamento sem comunicação

SEAU/NTIC Impressão clara ou borrada
Indicação de alarme de toner baixo

Indicação de alarme de fotocondutor em falha

SEAU/NTIC Impressora não consta na lista Impressora não instalada

Requisições

SEAU/NTIC Abrir chamado para equipamento em garantia

SEAU/NTIC Configurar equipamento para operação em rede

SEAU/NTIC Disponibilizar temporariamente recurso computacional

SEAU/NTIC Movimentar equipamento ( instalar / retirar)

SEAU/NTIC Realizar gestão patrimonial de ativo

SEAU/NTIC Realizar limpeza física de equipamento

DIS Disponibilizar etiquetas numeradas para controle de processos administrativos

Suporte a Sistemas

Sistemas Governamentais Requisições SEAU/NTIC Gerenciar chave de acesso - 'token' ( instalar / atualizar)

Sistemas Institucionais

Acadêmico

Q-Acadêmico

Incidentes

DIS Falha no serviço
Acesso negado

Queda logo após o logon

DITIC Falha no serviço
Demora de logon no acesso via Web

Demora de logon no acesso via Desktop

DIS Falha do sistema

Erro no cálculo do Diário

Inclui Notas e Frequência

Erro no fechamento do período

Problema no procedimento de matrícula do aluno

Problema na geração de turma

Falta de acesso ao Diário

Requisições

DIS Gerenciar conta/perfil de acesso (criar / alterar / desativar / reativar)

DIS Realizar migração de dados para o Censo Educação Superior MEC

DIS Realizar migração de dados para o Educacenso MEC

DIS Disponibilizar consulta personalizada

DIS Disponibilizar modelo de declaração/certif icado

DIS Realizar importação de dados do processo seletivo

Administrativo

Sinapse

Incidentes DIS Falha de login Sinapse Usuário ou senha inválidos

Requisições EP Gerenciar conta/perfil de acesso (criar / alterar / remover)

Patrimonial

Sie

Incidentes

DIS Falha no serviço Acesso negado

DITIC Falha de impressão Impressora default não cadastrada

DIS Falha do sistema
Erro na transferência patrimonial

Erro na numeração de documento

Requisições

DIS Gerenciar conta/perfil de acesso (criar / alterar / desativar / reativar)

DIS Alterar situação cadastral de item baixado/tombado/em manutenção

DIS Alterar motivo de baixa de item patrimonial

DIS Realizar verif icação de consistência de dados financeiros por conta

DIS Disponibilizar consulta personalizada

DIS Gerar/Imprimir relatório geral de inventário

DIS Efetuar o fechamento patrimonial anual

DIS Alterar data de vencimento da aplicação

DIS Disponibilizar relatório diferença-valor corrigido/nominal

DIS Disponibilizar relatório de bens sem classif icação de despesa

DIS Disponibilizar relatório de bens doados

DIS Disponibilizar relatório de bens tombados

DIS Alterar data de aquisição do bem

DIS Cadastrar novo responsável patrimonial

Almoxarifado

Sie

Incidentes

DIS Falha no serviço Acesso negado

DITIC Falha de impressão Impressora default não cadastrada

DIS Falha do sistema Erro na numeração de documento

Requisições

DIS Gerenciar conta/perfil de acesso (criar / alterar / desativar / reativar)

DIS Realizar verif icação de consistência de dados

DIS Disponibilizar o relatório mensal

DIS Efetuar o balanço anual de transações e estoque

DIS Alterar data de vencimento da aplicação

Portal Web

OpenCMS

Incidentes

DIS Falha de login OpenCMS Usuário ou senha inválidos

DIS Falha na inserção / modificação de conteúdo de página Web

Erro na página

Mensagem de Erro 404 - Página Não Encontrada

Mensagem de Erro 503 - Acesso Negado

DITIC Falha na inserção / modificação de conteúdo de página Web Mensagem de Erro 500

Requisições
SBTIC

Gerenciar conta/perfil de acesso para publicador (criar / alterar / desativar / 
reativar / excluir)

SBTIC Disponibilizar formulários eletrônicos

Gestão de Processos Seletivos Requisições

DIS Disponibilizar página Web de inscrição para processo seletivo

DIS Prorrogar data de término de inscrição

DIS Cancelar processo seletivo

DIS Alterar dado(s)  de processo seletivo

DIS Disponibilizar relatório de inscritos

DIS Disponibilizar relatório(s)  geral( is)

Desenvolvimento de Software

Incidentes EP Falha do sistema Erro em operação interna

Requisições

EP Automatizar atividades administrativas por meio de softwares

EP Elaborar novo projeto de TIC ou adicionar funcionalidade a software em operação

EP Agendar reunião de trabalho

Infraestrutura de TIC

Redes de Dados
Redes - Elementos físicos e lógicos

Requisições

SEAU/NTIC Instalar ponto de captação / acesso para rede sem fio

SEAU/NTIC Movimentar equipamento ( instalar / retirar)

DITIC Liberar temporariamente acesso a página Web restrita

DITIC Executar bloqueio de acesso a página Web

Centro de Dados
Servidores - Elementos físicos e lógicos

Requisições

DITIC Habilitar compartilhamento de dados e/ou recursos

DITIC Resgatar dados armazenados em servidor institucional

DITIC Movimentar equipamento ( instalar / retirar)

Acesso Remoto

Telepresença Requisições

SEAU/NTIC Agendar Videoconferência

SEAU/NTIC Agendar Conferência via Web

SEAU/NTIC Disponibilizar recurso audiovisual

SEAU/NTIC Disponibilizar temporariamente recurso computacional

SEAU/NTIC Movimentar equipamento ( instalar / retirar)

SEAU/NTIC Realizar limpeza física de equipamento

Telecom
Refere-se aos Serviços de Voz (Fixo / Móvel / VoIP)

Incidentes

SEAU/NTIC Falha no serviço telefônico fixo

Telefone mudo

Telefone com ruído

Telefone com interferência

SEAU/NTIC Falha no serviço telefônico móvel

SEAU/NTIC Falha no serviço telefônico VoIP

Requisições

SEAU/NTIC
Movimentar ramal telefônico comum (Instalar / Remanejar / Retirar / Substituir 
aparelho)

SEAU/NTIC
Movimentar ramal telefônico VoIP ( Instalar / Remanejar / Retirar / Substituir 
aparelho)

SEAU/NTIC Disponibilizar nova linha móvel celular

SEAU/NTIC Substituir aparelho móvel celular

SEAU/NTIC Desativar linha móvel celular

SGI Emitir relatório de consumo/despesa

Governança da Informação

Demanda de TIC

Consultoria Técnica Requisições
SBTIC Elaborar projeto de TIC

SBTIC Elaborar documentação retroativa de planta instalada de TIC ( 'as built')

Capacitação

Requisições SGI Fornecer capacitação de usuários para utilização de recursos de TIC

Atividades
Elaborar programa de treinamento para utilização de recursos de TIC

Elaborar conteúdo de treinamento em TIC


