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Abertura/Acompanhamento de chamados via WEB 

 

Para abrir ou acompanhar um chamado, acesse a página da AGETIC 

(http://agetic.ufms.br) e selecione a opção “Solicitação de Atendimento”, conforme a figura 

abaixo: 

 

 

Uma nova página, contendo informações sobre a solicitação de atendimento, será 

carregada. Para abrir ou acompanhar o estado de um serviço, é necessário efetuar autenticação 

(utilizando os dados do Passaporte UFMS) no sistema de Suporte ao cliente da AGETIC: 

https://suporteagetic.ufms.br/otrs/customer.pl. Informações adicionais estão contidas na 

página. 

http://agetic.ufms.br/
https://suporteagetic.ufms.br/otrs/customer.pl
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Ao acessar o sistema, seus chamados abertos serão exibidos, caso existam. 

 

Para abrir um novo chamado, basta expandir a aba “Chamados”, exibida na lateral 

esquerda da página, e selecionar a opção “Novo Chamado”: 
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Então, basta preencher os campos conforme o modelo abaixo, detalhando o máximo 

possível a solicitação, principalmente se for referente a um problema. Note que os campos 

marcados com um asterisco são obrigatórios. 

 

Após a abertura do chamado será enviado um e-mail com o link do chamado aberto 

para acompanhamento:   
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Acompanhando um chamado 

 

Na tela principal do sistema são exibidos os chamados abertos. Caso os chamados não 

estejam sendo visualizados, basta selecionar a opção “Meus Chamados”, exibida ao expandir o 

menu “Chamados” e, em seguida, selecionar o chamado desejado. Também é possível acessar o 

chamado pelo endereço enviado no e-mail de confirmação de abertura do mesmo. 

 

Ao selecionar um chamado, será exibido o histórico de comunicação. Observe que agora 

é possível acrescentar informações e também responder mensagens selecionando a opção 

“Responder” no canto inferior esquerdo. 
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Na tela seguinte, após adicionar as informações necessárias, basta clicar em Enviar: 

 


