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Portal de Chamados
1. O que é o Portal de Chamados
O Portal de Chamados é uma ferramenta utilizada para a solução de dúvidas, problemas e/ou para
obtenção de informações. Ao “abrir chamado” ocorre o registro da demanda do colaborador, o que é
necessário para o acompanhamento do assunto e controle do Nível de Serviço do Escritório Central
da UBEC.
2. Acessando o Portal de Chamados
2.1 Link de acesso
O acesso ao Portal deverá ser feito pelo link: http://portal.ubec.edu.br/csc/.
Clique na imagem:

2.2 Login e Senha
Para acessar o Portal de Chamados, o colaborador deverá inserir seu login e senha de
rede.
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encontra-se disponível no GED.
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3. Abertura de Chamado
3.1 Selecionando a opção “Abertura”
Selecione a opção “Abertura” que se encontra tanto no box “Navegação” (primeira opção), quanto
no menu principal.

3.2 Preenchendo os dados do Chamado
Para abrir um chamado, informe o telefone para contato, o assunto do chamado, a ocorrência, o
resumo e responda as perguntas geradas no campo de descrição do chamado. Caso as perguntas não
sejam geradas, ou não forneçam informações suficientes para o entendimento do chamado, descreva
no campo de descrição o restante das informações.
ATENÇÃO: Todos os campos são de preenchimento obrigatório. A abertura só será realizada quando
todos os campos forem preenchidos.
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3.3 Anexando um arquivo no Chamado
a) Selecione a opção “Sim” para a pergunta “Enviar anexo após a abertura do chamado? ”.
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b)
c)
d)
e)

Após a seleção, clique em “Enviar chamado”.
Uma nova página será aberta para que o arquivo seja anexado.
Selecione a opção “Escolher arquivo”.
Escolha o arquivo a ser enviado (O arquivo deve ter extensão “.rar”, ou “.zip”).

f) Selecione a opção “Enviar”.
g) Uma mensagem de confirmação será apresentada.
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4. Painel de Chamados
O painel de chamados localiza-se do lado esquerdo do Portal. Nele é possível acompanhar o
quantitativo e o status de cada um deles.

5. Consulta de Chamados
5.1 Selecionando a opção “Consulta”
Selecione a opção “Consulta” que se encontra tanto no box “Navegação”, quanto no menu principal.
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5.2 Preenchendo os dados da consulta
Escolha o tipo da busca (por número, categoria, status, palavra-chave etc.).
5.2.1 Consulta por número do Chamado
a) Informe o número completo do chamado.

b) Selecione a opção “Consultar”.
c) Resultado:

d) Selecione o chamado.
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5.2.2 – Consulta por categoria, status, palavra-chave, etc.
a) Informe o assunto, ocorrência, status e o período de provável abertura do chamado.
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b) Selecione a opção “Consultar”.
c) Resultado:

d) Selecione o chamado.
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6. Inclusão de Complemento
6.1 – Acrescentando um complemento
a) Realize a consulta do chamado (Vide Item 4);
b) Selecione o chamado;
c) Escolha a opção “Complemento” no canto inferior direito;
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d) Digite o complemento no campo “Descrição”;
e) Selecione a opção “Enviar”.

f) Uma mensagem de confirmação será apresentada.

7. Inclusão de um Anexo.
a) Realize a consulta do chamado (Vide Item 4).
b) Selecione o chamado.
c) Escolha a opção “Enviar anexo” no canto inferior direito.
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d) Clique em “Escolher arquivo”.

e) Escolha o arquivo a ser arquivado (O arquivo deve ter extensão “.rar”, ou “.zip”).
f) Selecione a opção “Enviar”.
g) Uma mensagem de confirmação será apresentada.

8. Cadastro de Usuário
8.1 Selecionando a opção “Cadastro”
Selecione a opção “Cadastro” que se encontra tanto no box “Navegação”, quanto no menu
principal.
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8.2 – Alterando os dados de “Cadastro”
a) Para preencher/alterar os dados de cadastro, informe o DDD, Telefone e E-mail.

b) Após o preenchimento selecione a opção “Atualizar”.
c) Três mensagens de confirmação serão geradas, pois essa funcionalidade visa atualizar esses dados
na base do Portal de Chamados, Portal de Solicitações e Conexão Remota.
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Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento pelo número:

Ou diretamente pelos ramais quando a ligação for feita dos telefones fixos das seguintes localidades:

Unidades de Missão

Contato

UCB
CECB

(61) 3383-9099

FICR
FACTO

2200

UNILESTE
CECMG

9099

COLÉGIO PADRE DE MAN
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