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1.  Apresentação 
 

Este guia prático foi elaborado para auxiliar as distintas equipes do projeto “Caracterização 

Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas Áreas de Influência dos Empreendimentos de 

Exploração e Produção na Bacia de Santos” na utilização do Sistema de Controle de Chamados. 

O sistema utilizado para este fim é o OTRS (Open-source Ticket Request System), o qual garante 

a entrada de requisições de suporte técnico relacionado à sistematização dos dados do 

referido Projeto, e o subsequente acompanhamento da resolução dos problemas 

apresentados. Portanto, o SCC nada mais é do que um meio para gerenciar os pedidos de 

suporte, visando o desempenho e a qualidade no atendimento. 

2. Modo de usar 
 

2.1. Acesso ao sistema: O acesso ao Sistema de Controle de Chamados é realizado 

através do link:  

http://libgeo.acad.univali.br/suporte/customer.pl 

 

2.2. Login no sistema: Digite seu login e sua senha e clique no botão “Entrar”, figura 1. 

 

 
Figura 1 – Imagem da tela de login do Sistema de Controle de Chamados. 
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2.3. Tela inicial: Após o login, abrir-se-á uma tela inicial com o nome do sistema e do 

Projeto na parte superior (figura 2). Logo abaixo deste cabeçalho, no canto esquerdo, existe 

um botão denominado “Chamados”. No mesmo alinhamento, à direita, o botão 

“Preferências”, seguido pelo botão para “Logout”.  

Enquanto não houver chamados abertos pelo usuário, aparecerá na tela inicial do SCC a 

mensagem “Bem Vindo! Por Favor, clique no botão abaixo para criar o seu primeiro chamado”, 

e o botão “criar seu primeiro chamado”. 

 “Chamados”: para abertura e gerenciamento dos pedidos de suporte. 

 “Preferências”: para definições de configurações. 

 “Logout”: para sair do sistema. 

 
Figura 2 – Imagem da tela inicial do Sistema de Controle de Chamados, acessado pela primeira vez. 
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2.4. Menu Chamados: Passando o cursor do mouse por cima do botão “Chamados” 

surgirá uma aba com 5 opções: Novo Chamado, Meus Chamados, Chamados Empresa, Novo 

Chamado via Processo, e Procurar (figura 3). 

 Novo Chamado: abre o formulário para descrição do problema e envio da solicitação 

de suporte. 

 Meus Chamados: lista todos os chamados realizados e o status de cada um (e.g. 

aberto, fechado, etc.) 

 Chamados da Empresa: lista todos os chamados realizados pelos usuários de sua 

instituição. 

 Novo Chamado via Processo: Desabilitado. 

 Procurar: abre formulário de busca para localização de um chamado.  

 Figura 3 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamado destacando a aba de chamados. 
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2.5. Menu Preferências: O botão Preferências dá acesso às configurações de Linguagem 

da Interface, Visão Geral de Chamados, Número de Chamados Exibidos e Alterar Senha, 

conforme apresentado na figura 4. 

 Preferências: menu para alterações nas configurações do layout do sistema. 

 Linguagem da Interface: onde é possível definir o idioma da interface. 

 Visão Geral de Chamados: onde é possível definir o intervalo de atualização dos 

chamados, quando o usuário estiver com a tela aberta no navegador. 

 Número de Chamados Exibidos: é possível determinar o número de chamados exibidos 

em cada tela. 

 Alterar Senha, permite alterar a sua senha do usuário. 

 
Figura 4 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando a tela “Preferências”. 

  



 

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura nas  
Áreas de Influência dos Empreendimentos de  

Exploração e Produção na Bacia de Santos  

 

Laboratório de Informática da Biodiversidade e Geomática – LIBGEO 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar – CTTMAR 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 
5 

2.6. Menu Logout: O botão para “Logout” do sistema realiza a saída do sistema, 

retornando para a página de login, figuras 5 e 6. 

 

 Figura 5 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o logout. Em 
evidência o botão para logout. 

 

Figura 6 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, mostrando a tela posterior ao 

logout. 
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2.7. Menu Novo Chamado: O primeiro chamado pode ser aberto clicando no botão 

“criar seu primeiro chamado”, na tela inicial, ou no botão “Chamados” opção “Novo Chamado” 

para as próximas telas. Esta ação dará acesso ao formulário de abertura de chamados, 

conforme apresentado na figura 7. 

 
Figura 7 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de chamado. 

 

Preenchendo o formulário, área de suporte: O primeiro Campo “*Para:” lista uma série 

opções predefinidas relacionadas às áreas de suporte fornecidas, conforme as áreas figura 8.  

  
Figura 8 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o campo “*Para:” do formulário de 
chamado. 
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 “-“ : este símbolo indica que a área de suporte não foi declarada, recebendo portanto 

menor prioridade no atendimento. Assim, altere para alguma das demais opções 

disponíveis, facilitando o direcionamento do atendimento 

 GPS: utilize para assuntos relacionados à utilização do aparelho receptor GPS, a coleta 

de coordenadas em campo e a criação de shapefiles. 

 SIG: utilize para assuntos referentes à base cartográfica e a uso do Sistema de 

Informações Geográficas nas análises do Projeto. 

 Banco de Dados Primários: utilize para assuntos relacionados à entrada de dados no 

banco de dados primário, e a realização de consultas ao banco. 

 Geonetwork: utilize para assuntos relacionados a criação de metadados e 

catalogamento de dados geoespaciais. 

 WebGIS: utilize para assuntos relacionados a utilização do GeoServer e da interface 

WebGIS.  

 

Preenchendo o formulário, assunto: O segundo Campo, “*Assunto:”, deve ser preenchido 

manualmente. Informe sucintamente o problema encontrado, de forma que a equipe de 

suporte possa entender o problema encontrada e prover o devida solução. Ex: configuração do 

GPS Garmin Modelo Etrex. Figura 9. 

 
Figura 9 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o campo “*Assunto” do formulário de 
chamado. 

 

Preenchendo o formulário, texto: O terceiro Campo, “*Texto”, é uma caixa de edição de 

texto para que seja descrita a situação que motivou a abertura do chamado.  

Procure descrever situação que motivou abertura do chamado com grande detalhamento. Ex: 

“Bom dia, estou tendo dificuldades em configurar o aparelhos GPS (GPS Garmin Etrex Venture 

20 HC), meu aparelho não possui o Datum especificado no Guia de coleta de dados.” (figura 

10). 

 
 

Figura 10 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o campo “*Texto” do formulário de 
chamado. 
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Preenchendo o formulário, anexo: Abaixo do campo “*Texto” encontra-se a opção 

“Anexo:”, com o botão “Escolher arquivo”. Utilize para enviar arquivos que auxiliem na 

avaliação do problema apresentado no chamado, como printscreen com a mensagem de erro, 

planilha, etc., figura 11. 

 
Figura 11 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o campo “*Assunto” do formulário 
de chamado. 

 

Preenchendo o formulário, prioridade: Abaixo encontra-se o campo “prioridade”. Nele 

pode ser definida a prioridade a ser dada ao atendimento. Por definição, a prioridade é 

“normal”. 

 
Figura 12 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o campo “Prioridade” do formulário 
de chamado. 

 

Preenchendo o formulário, enviar: Por fim, ao término do preenchimento do formulário 

clique em “enviar”, botão localizado na parte inferior esquerda do formulário. 

 
Figura 13 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o botão “enviar” do formulário de 
chamado. 
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2.8. Menu Meus Chamados: Uma vez aberto um chamado, ou seja após clicar em 

enviar, o sistema retorna para a pagina inicial, que estará apresentando o menu “Meus 

Chamados”.Nesta janela estarão listados todos os chamados realizados e seu status. Logo 

abaixo da barra de menu, são apresentadas três opções de filtro de visualização de chamados: 

Todos|Aberto|Fechado, utilize estas funções para acompanhar o andamento de seu 

atendimento (figura 14). 

Figura 14 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o menu “Meus 

Chamados”. 

 

Visualizando um chamado: Clicando em um chamado é possível visualizar todos os 

detalhes associados ao chamado e ao atendimento (figura 15). 

 
Figura 15 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o detalhamento de um chamado 
realizado. 
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2.9. Menu Chamados da Empresa: Neste menu é possível visualizar todos os 

chamados abertos pelos usuários da mesma instituição, incluindo as respostas obtidas. Usar 

para visualizar chamados anteriores sobre o mesmo assunto (figura 16). 

 
Figura 16 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o detalhamento de todos os 
chamados realizados pelos usuários da mesma empresa. 
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2.10. Menu Procurar: Neste menu é possível realizar pesquisas sobre chamados 

realizados, por meio da utilização de diversos tipos de configuração de busca. Por exemplo, 

selecionar todos os chamados fechados, selecionar todos os chamados dos últimos 5 dias, 

selecionar todos os chamados com prioridade muito alta, etc. 

A busca pode ser realizada por Perfil, Ticket#, Texto, Serviço, Tipo, Prioridade, Estado, Intervalo 

de Tempo, além da possibilidade de salvar um determinado modelo de busca (figura 18). 

 
Figura 17 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados. 
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Perfil: Neste espaço a busca pode ser realizada a partir de modelos predefinidos, 

selecionando o “Modelo de Busca”. É possível selecionar, excluir um modelo de busca e 

realizar uma busca utilizando os botões Seleciona|Excluir|Procurar, figura 19. 

 
Figura 18 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Perfil.  

 

Ticket#: Neste espaço a busca pode ser realizada através do Ticket#, código único de um 

chamado, ou através da identificação única do usuário, figura 20. 

 
Figura 19 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Ticket#.  

 

Busca de texto completa em chamados: Nesta seção a busca por ser realizada pelo nome 

do usuário que abriu o chamado (De), para quem foi enviado o chamado (Para), para os 

destinatários copiados no chamado (Cópia), através do assunto do chamado (Assunto), ou pelo 

texto que foi enviado no chamado, figura 21. 

 

Figura 20 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Busca de texto completa em chamados.  
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Serviços: Esta opção está desabilitada para este projeto (figura 22). 

 
Figura 21 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Serviços.  

Tipos: Esta opção está desabilitada para este projeto, figura 23. 

 
Figura 22 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Tipos.  

 

Prioridade: Neste espaço é possível realizar uma busca por ordem de prioridade de 

atendimento, figura 24. 

 
Figura 23 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Prioridade.  

 

Estado: Ou status, é um campo onde é possível realizar uma busca pelo status do 

atendimento ao chamado, figura 25. 
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Figura 24 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Prioridade. 

Restrições de Tempo: Nesta seção, os chamados podem ser selecionados por períodos de 

tempo pré-definidos, ou por intervalo de datas específico, figura 26. 

 
Figura 25 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Restrições de tempo. 

Salvar pesquisa como modelo: Uma vez realizada a busca, esta pode ser gravada para ser 

utilizada no perfil de busca, para isso, marque a opção “Salvar como Modelo?” e acrecente o 

“Nome ao Modelo”, figura 27. 

 
Figura 26 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Salvar Pesquisa. 

Procurar: Depois de declarados todos os critérios para a busca de chamado, clique no botão 

“Procurar”, figura 28. 

 
Figura 27 – Imagem da tela do Sistema de Controle de Chamados, destacando o formulário de seleção de 
chamados, seção Procurar. 
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