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1 APRESENTAÇÃO 
 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é um órgão técnico que atua em 

assuntos relativos à área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

apoiando as unidades da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Além disso, o 

NTI presta assessoramento ao (a) reitor(a) em exercício e pode prestar serviços 

para a comunidade externa à universidade, mediante a celebração de acordos. 

O NTI, por ser uma unidade atrelada a um órgão pertencente ao poder 

Executivo Federal, deve elaborar a sua carta de serviços ao cidadão. Esta carta tem 

o objetivo de informar a comunidade acadêmica sobre os serviços prestados, as 

formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e padrões de 

qualidade de atendimento ao público. Dessa forma, a eficiência, a qualidade e a 

transparência dos serviços oferecidos podem ser acompanhadas. Outros objetivos 

da Carta de Serviços do NTI são: fortalecer a confiança e a credibilidade da 

sociedade na administração pública, além de garantir o direito dos cidadãos para 

receber serviços de qualidade em conformidade com as suas necessidades. 

Neste documento, são oferecidos 16 serviços, que são descritos com o intuito 

de atender questões de qualidade e transparência. Desse modo, cada serviço 

apresenta as seguintes informações: as formas e requisitos para a solicitação, o 

prazo de atendimento, como acompanhá-lo, dentre outras informações relevantes 

para compreensão de cada um dos serviços. 

Este documento apresenta a seguinte estrutura: primeiro é apresentado o 

referencial estratégico que direciona o núcleo, em seguida a estrutura organizacional 

que o sustenta e, finalmente, os serviços disponibilizados por cada uma das 

estruturas. 
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2 REFERENCIAL ESTRATÉGICO 
 

As unidades organizacionais possuem atribuições que as definem. Assim, 

precisam de um referencial estratégico que as guie no cumprimento de suas 

atribuições, com o objetivo de alcançá-las com excelência.  

Desse modo, o referencial estratégico do NTI é apresentado a seguir. 

2.1 MISSÃO 

 

2.2 VISÃO 

 

2.3 VALORES 

 

Efetividade: Atuar orientado para os resultados de modo a assegurar o cumprimento da 
missão institucional e atendimento das expectativas dos nossos clientes. 

Transparência: Cultivar a entrega da informação através de um processo de comunicação 
eficiente com a UFMA e a sociedade. 

Integração: Promover um ambiente propício à construção coletiva de soluções e do 
conhecimento. 

Inovação: Entregar soluções inovadoras através dos recursos de TIC, visando facilitar a 
gestão da universidade. 

Responsabilidade 
Corporativa: 

Garantir a reponsabilidade corporativa através da máxima sustentabilidade 
e incorporação de considerações de ordem ética, social e ambiental em 
todos os processos e relacionamentos de TIC. 

Profissionalismo: Atuar com profissionalismo nas relações de TIC com a UFMA. 

Promover soluções criativas e inovadoras em Tecnologia da Informação e 

Comunicação, visando o desenvolvimento da Universidade Federal do 

Maranhão. 

 

Ser reconhecido como referência para UFMA em soluções de TIC, através 

da aplicação de ferramentas que facilitem e integrem a gestão dos 

processos institucionais. 
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Diretoria 

planeja, coordena, 
dirige, supervisiona, 
avalia e assessora a 
reitoria nas atividades 
de TIC da UFMA. 

CGTIC  

auxilia o núcleo no estabelecimento de 
diretrizes para a gestão de TIC. 

Departamento de Desenvolvimento  

gerencia os sistemas de gestão corporativa e 
os portais institucionais da UFMA. 

Divisão de Administração  

fornece apoio administrativo ao NTI.  

Divisão de Suporte Técnico  

realiza a manutenção de equipamentos e recursos 
computacionais da UFMA, e presta orientação aos 
usuários quanto ao uso adequado de equipamentos 
de informática e softwares aplicativos. 

Departamento de Redes  

coordena e supervisiona os aspectos 
relacionados à infraestrutura de rede da 
UFMA;  

Divisão de Infraestrutura de Redes  

realiza a gestão física e lógica do datacenter e da rede 
da universidade, assim como atende os usuários nas 
questões relativas à rede de dados;  

 Divisão de Telefonia  

realiza a gestão da rede de voz e presta atendimento 
ao usuário na área de sua competência. 

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

O NTI possui a seguinte estrutura organizacional: 
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4 SERVIÇOS OFERECIDOS 
 

O NTI apresenta diversos serviços divididos entre o departamento de 

desenvolvimento, o departamento de redes e a divisão de suporte técnico. Os 

serviços serão descritos, a seguir, por departamento: 
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SERVIÇOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 
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4.1 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 

 
 

CATÁLOGO DOS SERVIÇOS DO 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 

Sustentação dos Sistemas Corporativos 

Aprimoramento dos Sistemas Corporativos 

Evolução dos Sistemas Corporativos 

Desenvolvimento de Portais Corporativos 

Sustentação de Portais Corporativos 
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4.1.1 Sustentação dos Sistemas Corporativos  

 

 

Sustentação dos Sistemas Corporativos 

Descrição: Modificação dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG) para a correção de eventuais erros nas funcionalidades. 

Público Alvo: Qualquer usuário cadastrado nos SIG. 

Forma de 

Atendimento: 

Eletrônica ou Presencial. 

Forma de Acesso: Por meio do e-mail dd.nti@ufma.br ou se dirigindo à sede do NTI 

Prazo para 

Prestação: 

O atendimento se dará conforme a urgência da demanda, não podendo ultrapassar 5 (cinco) dias úteis a partir da data da 

solicitação. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento do serviço poderá ser realizado por meio dos telefones (98) 3272 8085/8091. 

Requisitos: 
 O requisitante deve entrar em contato informando: login do usuário, localização da funcionalidade no sistema, captura de 

tela e os dados informados durante a operação da funcionalidade que se comportou de maneira inesperada. 

 

  

mailto:dd.nti@ufma.br
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4.1.2 Aprimoramento dos Sistemas Corporativos 

 

 

Aprimoramento dos Sistemas Corporativos 

Descrição: 
Consiste na realização de modificações de funcionalidades existentes nos SIG, com o intuito de adequá-lo às mudanças nas 

legislações impostas por lei ou pela UFMA. 

Público Alvo: Diretores de unidades administrativas ou acadêmicas da UFMA registradas no SIG. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica 

Forma de Acesso: Por meio de memorando eletrônico do sistema SIPAC para o Departamento de Desenvolvimento/NTI (19.01.01). 

Prazo para 

Prestação: 
O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis e o tempo de execução será acordado com o 

requisitante. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento do aprimoramento poderá ser feito por meio de contato telefônico, pelos telefones (98) 3272-8085/8091, 

ou pelo e-mail dd.nti@ufma.br. 

Requisitos: 

 A solicitação deve ser realizada pelo responsável da unidade e deve estar relacionado à sua área de atuação; 

 As seguintes informações devem ser fornecidas no memorando eletrônico: objetivo, justificativa, sistema, módulo, descrição 

da alteração da funcionalidade, pessoas interessadas e nome do responsável da unidade que irá acompanhar a tarefa; 

 Caso existam documentos que regulamentem a alteração, eles devem ser anexados à solicitação, assim como 

documentação do processo relacionado à funcionalidade que será alterada. 
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4.1.3 Evolução dos Sistemas Corporativos  

 

 

Evolução dos Sistemas Corporativos   

Descrição: Consiste em agregar novas funcionalidades aos módulos ou na criação de novos módulos nos SIG. 

Público Alvo: Diretores de unidades administrativas ou acadêmicas da UFMA registradas no SIG. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica 

Forma de Acesso: Por meio de memorando eletrônico do sistema SIPAC para o Departamento de Desenvolvimento (19.01.01). 

Prazo para 

Prestação: 

O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis e o tempo de execução será acordado com o 

requisitante. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento do aprimoramento poderá ser feito por meio de contato telefônico pelos telefones (98) 3272-8085/8091, 

ou pelo e-mail dd.nti@ufma.br. 

Requisitos: 

 A solicitação deve ser realizada pelo responsável da unidade e deve estar relacionada à sua área de atuação; 

 As seguintes informações devem ser fornecidas no memorando eletrônico: objetivo, justificativa, sistema, módulo, descrição 

da nova funcionalidade, pessoas interessadas e nome do responsável da unidade que irá acompanhar a tarefa. 

 Caso existam documentos que regulamentem a nova funcionalidade, eles devem ser anexados à solicitação, assim como 

documentação do processo relacionado à funcionalidade que será criada. 
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4.1.4 Desenvolvimento dos Portais Corporativos  

 

Desenvolvimento de Portais Corporativos 

Descrição: 
Consiste em disponibilizar portais para setores da administração da UFMA, como Núcleos e Pró-Reitorias, seguindo o padrão da 

identidade visual da UFMA. 

Público Alvo: 
Diretores de unidades administrativas ou acadêmicas da UFMA registradas no SIG. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica 

Forma de Acesso: 
Por meio de memorando eletrônico para o Departamento de Desenvolvimento (19.01.01). 

Prazo para 

Prestação: 

O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis e o tempo de execução será acordado com o 

requisitante. 

Forma de 

Comunicação: 
O requisitante poderá acompanhar o andamento da criação do portal por meio do e-mail dd.nti@ufma.br. 

Requisitos: 

 O solicitante deve estar de acordo com a padronização adotada pela UFMA para a construção de portais. 

 As seguintes informações devem ser fornecidas: objetivo, justificativa, descrição do portal, pessoas interessadas e nome do 

responsável da unidade que irá acompanhar a tarefa. 
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4.1.5 Sustentação dos Portais Corporativos 

 

 

Sustentação de Portais Corporativos 

Descrição: 
Correção de erros e aprimoramento dos portais corporativos. 

Público Alvo: 
Usuários responsáveis por administrar os portais corporativos. 

Forma de 

Atendimento: 
Telefone ou Eletrônico 

Forma de Acesso: 
Por meio do telefone (98) 3272-8085/8091 ou pelo e-mail dd.nti@ufma.br 

Prazo para 

Prestação: 

O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis e o tempo de execução será acordado com o 

requisitante. 

Forma de 

Comunicação: 
O requisitante deverá acompanhar o andamento da solicitação por meio do e-mail dd.nti@ufma.br. 

Requisitos: 

O requisitante deverá solicitar usando os seguintes critérios: 

 Para correção do comportamento inadequado do portal – Descrever o problema e solicitar conforme forma de acesso. 

 Para aprimoramento dos portais – agendar reunião via e-mail dd.nti@ufma.br. 

 

 

mailto:dd.nti@ufma.br
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SERVIÇOS  

DE  

REDES DE 

COMUNICAÇÃO 
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4.2 DEPARTAMENTO DE REDES 

 

 

 

CATÁLOGO DOS SERVIÇOS DO 

DEPARTAMENTO DE REDES 

Criação de Conta de Correio Eletrônico (e-mail) 

Hospedagem de páginas web (website) 

Acesso à Rede Sem Fio em Eventos 

Instalação de Pontos Lógicos 

Reunião Virtual (Vídeo/Webconferência) 

Instalação de Ramal/Linha Telefônica 

Mudança de Ramal/Linha Telefônica 

Manutenção de Ramal/Linha Telefônica 

Suporte aos Usuários 
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4.2.1 Criação de Conta de Correio Eletrônico  

Criação de Conta de Correio Eletrônico (e-mail) 

Descrição: 
O serviço de criação de conta de correio eletrônico permite a criação de um endereço institucional de e-mail para o envio e 

recebimento de mensagens. 

Quem pode solicitar: 
Esse serviço pode ser requisitado por diretores de unidades administrativas e acadêmicas, assim como por coordenadores de 

projetos, de programas de pesquisa e eventos vinculados à UFMA. 

Público Alvo: Terceirizados, coordenadores de eventos e Unidades 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica 

Forma de Acesso: 
A solicitação será realizada através de memorando eletrônico do sistema SIPAC para o departamento de redes (19.01.02). No 

caso de projetos, programas de pesquisa e eventos, o memorando deve ser assinado pelo diretor da unidade administrativa 

ou acadêmica responsável. 

Prazo para 

Prestação: 
Em até 1 dia útil. 

Forma de 

Comunicação: 
O acompanhamento poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8083. 

Requisitos: 

As seguintes informações devem ser enviadas no memorando pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica: 

   Para Terceirizados: nome completo, CPF, nome da empresa, lotação, telefone, bem como o nome e a matrícula SIAPE 

do chefe imediato. Para este tipo de usuário do serviço, a validade será de 1 ano e deverá ser prorrogado anualmente 

pelo responsável.  

 Para Unidades ou Eventos: nome completo do responsável, matrícula SIAPE, lotação e telefones. Para evento, a 

validade da conta criada será de 6 (seis) meses e a prorrogação deverá ser solicitada. 

Observações: 

As contas que serão criadas por meio deste serviço não são para servidores, mas para os terceirizados, que não tenham 

usuário nos SIG, e para as unidades administrativas e acadêmicas da UFMA, assim como para algumas ações que são de suas 

responsabilidades. Os servidores públicos recebem sua conta de correio eletrônico automaticamente após o registro de seu 

usuário nos SIG da instituição. 



 

 

17 

4.2.2 Hospedagem de Páginas Web (websites) 

 

Hospedagem de páginas web (website) 

Descrição: 
O serviço de hospedagem de páginas web permite publicar websites na Internet e gerenciá-los. O serviço oferece uma 

estrutura segura para websites desenvolvidos em linguagem PHP ou HTML. 

Público Alvo: 
Esse serviço pode ser requisitado por diretores de unidades administrativas e acadêmicas, assim como por coordenadores de 

projetos, de programas de pesquisa e eventos vinculados à UFMA 

Forma de 

Atendimento: 

Eletrônica 

Forma de Acesso: 
A solicitação será realizada através de memorando eletrônico para o Departamento de Redes (19.01.02). No caso de projetos, 

programas de pesquisa e eventos, o memorando deve ser assinado pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica 

responsável. 

Prazo para 

Prestação: 
Em até 3 (três) dias úteis. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8083. 

Requisitos: 

 Ter profissional próprio para a criação do website. 

 Enviar as seguintes informações no memorando pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica: nomes, contatos 

telefônicos e os endereços dos correios eletrônicos dos representantes administrativo e técnico. Estes responsáveis 

responderão junto ao NTI pela hospedagem do site. 
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4.2.3 Acesso à Rede sem Fio em Eventos 

 

Acesso à Rede Sem Fio em Eventos 

Descrição: 
O serviço de acesso à rede sem fio em eventos permite aos participantes do evento conexão à Internet durante a sua 

realização, através da infraestrutura de rede wireless (sem fio) existente na UFMA. 

Público Alvo: 
Esse serviço pode ser solicitado por qualquer diretor de unidade administrativa ou acadêmica a qual o evento esteja 

vinculado. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica 

Forma de Acesso: A solicitação será realizada através de memorando eletrônico para o Departamento de Redes (19.01.02). 

Prazo para 

Prestação: 
Em até 10 dias úteis para solicitações nos campi do continente. 

Em até 5 dias úteis para solicitações na cidade universitária. 

Forma de 

Comunicação: 
O acompanhamento poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8083. 

Requisitos: 
 Enviar as seguintes informações no memorando pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica: local e data do 

evento, quantidade de participantes, nome e contato do responsável pelo evento. 
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4.2.4 Instalação de Pontos Lógicos 

 

Instalação de Pontos Lógicos 

Descrição: O serviço de instalação de pontos lógicos visa atender as demandas de expansão da rede de computadores da Instituição. 

Público Alvo: Esse serviço pode ser solicitado por qualquer diretor de unidade administrativa ou acadêmica. 

Forma de 

Atendimento: 

Eletrônica 

Forma de Acesso: A solicitação será realizada através de memorando eletrônico para o Departamento de Redes (19.01.02).  

Prazo para 

Prestação: 

O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis nos campi e até 3 (três) dias úteis na cidade 

universitária. O tempo de execução será acordado com o usuário. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8083. 

Requisitos: 
 Enviar o memorando eletrônico com as informações: quantidade de pontos lógicos a serem adicionados e o local em que 

os pontos devem ser instalados. 
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4.2.5 Reunião Virtual (Vídeo/Webconferência)  

 

Reunião Virtual (Vídeo/Webconferência) 

Descrição: 
O serviço de reunião virtual proporciona encontros virtuais, em tempo real, dos usuários com outras pessoas geograficamente 

distantes, em salas preparadas para este tipo de comunicação, através de equipamentos apropriados. 

Público Alvo: 
Esse serviço pode ser requisitado por diretores de unidades administrativas e acadêmicas, assim como por coordenadores de 

projetos, de programas de pesquisa e eventos vinculados à UFMA. 

Forma de 

Atendimento: 

Eletrônica 

Forma de Acesso: 
A solicitação será realizada através de memorando eletrônico para o departamento de redes (19.01.02). No caso de projetos, 

programas de pesquisa e eventos, o memorando deve ser assinado pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica 

responsável. 

Prazo para 

Prestação: 

Em até 7 dias úteis para solicitações nos campi do continente. 

Em até 4 dias úteis para solicitações na cidade universitária. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8083. 

Requisitos: 
 Enviar memorando com as seguintes informações: dia e horário da reunião, e-mail dos participantes e o quantitativo de 

pessoas que irão participar presencialmente. 
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4.2.6 Instalação de Ramal/Linha Telefônica 

 

Instalação de Ramal/Linha Telefônica 

Descrição: 
Instalação de ramal/linha telefônica é o serviço que possibilita criação da infraestrutura necessária para conexão de 

aparelhos telefônicos. 

Público Alvo: 
Esse serviço pode ser requisitado por diretores de unidades administrativas e acadêmicas, assim como por coordenadores de 

projetos e de programas de pesquisa vinculados à UFMA. 

Forma de 

Atendimento: 

Eletrônica 

Forma de Acesso: 
A solicitação será realizada através de memorando eletrônico para a Divisão de Telefonia (19.01.02.02). No caso de projetos e 

programas de pesquisa, o memorando deve ser assinado pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica responsável. 

Prazo para 

Prestação: 

Para Ramal: Em até 10 dias úteis. 

 

Para Linha Telefônica: O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis e o tempo de execução será 

acordado com o requisitante. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8081. 

Requisitos: 
 Enviar memorando com as seguintes informações preenchidas: justificativa para obtenção do serviço, local para instalação 

e os tipos de ligações que a unidade precisa efetuar. 

 

  



 

 

22 

4.2.7 Mudança de Ramal/Linha Telefônica 

 

Mudança de Ramal/Linha Telefônica 

Descrição: 
Mudança de ramal/linha telefônica é o serviço que possibilita a alteração da localização da infraestrutura de conexão 

existente no mesmo ambiente ou para outro ambiente. 

Público Alvo: 
Esse serviço pode ser requisitado por diretores de unidades administrativas e acadêmicas, assim como por coordenadores de 

projetos e de programas de pesquisa vinculados à UFMA. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica 

Forma de Acesso: 
A solicitação será realizada através de memorando eletrônico para a Divisão de Telefonia (19.01.02.02). No caso de projetos e 

programas de pesquisa, o memorando deve ser assinado pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica responsável. 

Prazo para 

Prestação: 

Para Ramal: Em até 10 dias úteis. 

 

Para Linha Telefônica: O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis e o tempo de execução será 

acordado com o requisitante. 

Forma de 

Comunicação: 
O acompanhamento da solicitação poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8081. 

Requisitos: 
 Enviar memorando com as seguintes informações preenchidas: justificativa para obtenção do serviço e o novo local para 

instalação. 
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4.2.8 Manutenção de Ramal/Linha Telefônica 

 

Manutenção de Ramal/Linha Telefônica 

Descrição: 
Manutenção de ramal/linha telefônica corresponde à verificação e reparo de ramais ou linhas convencionais (linhas de 

operadoras externas) em caso de problemas como ruídos, telefone mudo, e outros. 

Público Alvo: Qualquer usuário do serviço de telefonia da UFMA. 

Forma de 

Atendimento: 

Telefone 

Forma de Acesso: Por meio de contato telefônico (98) 3272-8081. 

Prazo para 

Prestação: 

Para Ramal: em até 3 (três) dias úteis. 

 

Para Linha Telefônica: O primeiro contato ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis e o tempo de execução será 

acordado com o requisitante. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento de solicitação poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8081. 

Requisitos: 
 Realizar a ligação e fornecer as seguintes informações: o número e localização do telefone e o contato da pessoa 

responsável pela unidade. 
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4.2.9 Suporte aos Usuários 

 

Suporte aos Usuários 

Descrição: 
O serviço de suporte aos usuários é o auxílio oferecido para a manutenção de demandas referentes aos serviços existentes na 

rede computacional e telefônica da UFMA. 

Público Alvo: Qualquer usuário da rede computacional ou telefônica da UFMA vinculado a uma unidade administrativa ou acadêmica. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica 

Forma de Acesso: 
A solicitação será realizada através de memorando eletrônico para o Departamento de Redes (19.01.02). A solicitação deve 

descrever o tipo de manutenção que deve ser realizada. 

Prazo para 

Prestação: 

Em até 5 dias úteis para solicitações nos campi do continente. 

 

Em até 3 dias úteis para solicitações na cidade universitária. 

Forma de 

Comunicação: 
O acompanhamento poderá ser realizado pelo telefone (98) 3272-8083. 

Requisitos:  Enviar o memorando eletrônico com a demanda descrita. 

Observações: 

Alguns exemplos de demandas para manutenção por tipo de rede: 

 

Rede computacional: manutenção de bases de dados criadas, modificação de credenciais de acesso ao servidor web, 

ativação e desativação de websites; alteração de conta de correio eletrônico (para unidades), alteração de senha e do 

limite da cota disponível no e-mail, informações sobre o serviço Comunidade Acadêmica Federada (CAFE), entre outros. 

Rede telefônica: alteração dos tipos de ligações que um telefone pode realizar; alteração na configuração do ramal 

(modificação do nome do identificador, senha pessoal, mudança de grupo, entre outras). 
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SERVIÇOS DE  

SUPORTE TÉCNICO AO 

USUÁRIO 
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4.3 DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO 

 

 

 
CATÁLOGO DOS SERVIÇOS DA  

DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA 

SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS DE RECURSOS 

COMPUTACIONAIS 
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4.3.1 Serviço de Manutenção Corretiva em Equipamentos de Informática  

Serviço de Manutenção Corretiva em Equipamentos de Informática 

Descrição: 

Este serviço permite à comunidade universitária solicitar manutenção corretiva referente a equipamentos de informática 

pertencentes ao patrimônio da UFMA, assim como equipamentos de informática pertencentes a projetos vinculados à UFMA, 

tais como: microcomputadores (hardware e software), notebooks (hardware e software), netbooks (hardware e software), 

monitores de vídeo, estabilizadores, no-breaks, módulos isoladores, projetores multimídia, scanners e impressoras. 

Público Alvo: Qualquer usuário de equipamentos patrimoniais ou pertencentes a projetos. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica ou Telefone 

Forma de Acesso: 

A solicitação será realizada através de:  

 Memorando eletrônico para a Divisão de Suporte Técnico (19.01.05) nas seguintes situações: 1 - manutenção de mais 

de 3 (três) equipamentos patrimoniais na cidade universitária; 2 - manutenção de qualquer quantidade de 

equipamentos patrimoniais para unidades dos campi do continente; ou 3 -  manutenção de qualquer quantidade de 

equipamentos de projetos vinculados à UFMA independente de campus. Tanto no caso de equipamentos patrimoniais 

quanto no caso de projetos e programas de pesquisa, o memorando deve ser autenticado pelo diretor da unidade 

administrativa ou acadêmica responsável. 

 Registro de ordem de serviço por meio do telefone (98) 3272-8081 para até 3 (três) equipamentos, por ordem de serviço 

na cidade universitária; 

Prazo para 

Prestação: 

Em até 30 dias úteis para solicitações referentes a equipamentos em garantia ou não. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento poderá ser realizado através do telefone (98) 3272-8081. Para facilitar o acompanhamento, é 

recomendável ter em mãos os números das ordens de serviço, os números dos memorandos eletrônicos ou os números dos 

patrimônios dos equipamentos. 

Requisitos: 

 Requisitar o atendimento pelas formas prescritas mantendo a precaução de prestar as seguintes informações: o nome 

da pessoa que irá acompanhar o serviço, o nome da unidade, o número do telefone ou ramal para contato, horário 

de funcionamento da unidade, tipos, marcas e modelos dos equipamentos, além da descrição dos problemas 

apresentados por equipamento. Ainda, no caso de equipamentos patrimoniais, os números de patrimônio também 

devem, obrigatoriamente, ser adicionados à solicitação. De forma semelhante, para equipamentos de projetos, deve 
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ser adicionado: o nome do projeto, o nome do coordenador do projeto, números de série dos equipamentos e, caso 

possível, a forma de obtenção dos bens (se através de doação, compra com recursos próprios, entre outros). 

 Providenciar as documentações de transferência e o transporte do(s) equipamento(s) para a Divisão de Suporte 

Técnico do NTI, caso seja necessário (Ver o item observações). 

Observações: 

A transferência de equipamentos para o NTI é recomendada somente para os casos em que: 

 O técnico do NTI, mediante atendimento prévio de ordem de serviço registrada, constate que o equipamento não tem 

possibilidade de ser recuperado no setor. Deverá ser realizada a emissão de termo de responsabilidade com a 

informação "Equipamento(s) para manutenção corretiva" no campo observação. 

 O setor possui equipamentos que não estão sendo mais utilizados e ainda sejam possíveis seus aproveitamentos em 

outros setores da instituição. Deverá ser realizada a emissão de termo de responsabilidade com a informação 

"Transferência definitiva" no campo observação. 

 

Tipos de transferência: 

 Existem dois tipos de transferência, a transferência de equipamentos de informática com identificação patrimonial e a 

transferência de equipamentos de informática sem identificação patrimonial (equipamentos de projetos), ambas para 

a Divisão de Suporte Técnico do NTI. Elas são detalhadas no portal do NTI. 
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4.3.2  Serviço de Suporte a Usuários de Recursos Computacionais  

Serviço de Suporte a Usuários de Recursos Computacionais 

Descrição: 
O serviço permite à comunidade universitária solicitar suporte técnico referente ao uso dos recursos computacionais da UFMA, 

tais como: avaliação técnica de equipamentos de informática para fins de baixa patrimonial, quebra de senhas de acesso a 

microcomputadores, compartilhamento de arquivos em rede, entre outros. 

Público Alvo: Qualquer usuário de equipamentos patrimoniais ou pertencentes a projetos. 

Forma de 

Atendimento: 
Eletrônica ou Telefone 

Forma de Acesso: 

A solicitação será realizada através de:  

 Memorando eletrônico para a Divisão de Suporte Técnico (19.01.05) nas seguintes situações: 1 – Avaliação de 

equipamentos para baixa patrimonial; 2 – Quebra de senhas de acesso a microcomputadores; ou 3 - 

Compartilhamento de arquivos em rede. Tanto em casos de equipamentos patrimoniais quanto de projetos e 

programas de pesquisa, o memorando deve ser autenticado pelo diretor da unidade administrativa ou acadêmica 

responsável. 

 Registro de ordem de serviço por meio do telefone (98) 3272-8081 para suportes que não se enquadrem nas demandas 

de memorando; 

Prazo para 

Prestação: 

Em até 30 dias úteis. 

Forma de 

Comunicação: 

O acompanhamento poderá ser realizado através do telefone (98) 3272- 8081. Para facilitar o acompanhamento, é 

recomendável ter em mãos os números das ordens de serviço, os números dos memorandos eletrônicos, ou os números dos 

patrimônios dos equipamentos. 

Requisitos: 

 Requisitar o atendimento pelas formas prescritas mantendo a precaução de prestar as seguintes informações: o nome 

da pessoa que irá acompanhar o serviço, o nome da unidade, o número do telefone ou ramal para contato, horário 

de funcionamento da unidade, descrição do suporte que deve ser realizado. Se o suporte estiver relacionado à 

avaliação técnica para baixa patrimonial de equipamentos, as seguintes informações devem ser acrescentadas: tipos, 

marcas e modelos dos equipamentos e seus respectivos números de patrimônios. 

 

 


