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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório de estágio tem como objetivo descrever as atividades 

desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado Obrigatório, realizado na Energisa Paraíba – 

Distribuidora de Energia S.A., do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio 

cursado no Instituto da Paraíba. 

O Estágio Supervisionado Obrigatório consta no projeto pedagógico do Curso Técnico 

em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, sendo neste, a carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma, fazendo parte da educação do aluno. É desenvolvido no 

ambiente de trabalho visando aprofundar seus conhecimentos, integrando o aprendizado teórico 

às atividades prática no âmbito profissional. 

O exercício de estágios é regulamentado pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 

e, no Instituto Federal da Paraíba, pelas normas de estágio, aprovadas em 2009. 

Os conhecimentos relativos ao estágio serão apresentados divididos e apresentados a 

partir de uma breve introdução do Suporte Técnico, setor da Infraestrutura da Tecnologia da 

Informação (TI), para que se possa compreender as atividades realizadas durante a prática, as 

quais foram: classificação das Ordens de Serviço Interna (OSI) no sistema Cycle, manutenção, 

configuração de desktops e notebooks e atendimento ao usuário. As determinadas atividades 

serão descritas seguindo a seguinte estrutura: o que foi realizado, o porquê da atividade, como 

foi realizado e qual foi a aprendizagem com a atividade realizada. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

O Estágio Supervisionado transcorreu nas dependências da empresa ENERGISA 

PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (Figura 2.1), concessionária de serviços 

públicos de energia elétrica, com sede na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, na BR 230, 

KM 25, S/N, Cristo Redentor, inscrita no CNPJ sob o número: 09.095.183/0001-40 telefone: 

(83) 2106-7000 e endereço eletrônico: http://www.energisa.com.br/. 

 

Figura 2.1 – Energisa Paraíba – Distribuidora Energia S.A., Visão externa. 

 

Fonte: http://www.maispb.com.br/wp-content/uploads/2016/07/energisa.jpg 

 

O estágio foi realizado no Departamento de Infraestrutura de TI, no setor de Suporte  

Técnico, de 16 de Maio de 2017 à 24 de Novembro de 2017, com carga horária semanal de 20 

horas, totalizando 480 horas, sendo o supervisor de estágio, Roberto Cavalcante de 

Albuquerque Junior, Coordenador da Infraestrutura de TI na Paraíba. 

A Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S. A., comumente denominada 

Energisa, é uma concessionária do Grupo Energisa, que é um dos principais grupos privados 

do setor elétrico Brasileiro, que tem como missão a excelência no oferecimento e distribuição 

de energia elétrica e no crescimento contínuo que é sobretudo sustentável. 

Com uma história de 112 anos, o grupo tem a distribuição de energia como a base 

principal do negócio, mas também atua em mercados com forte potencial de crescimento, além 

das distribuidoras, também possuem a Energisa Comercializadora e Energisa Soluções. 

http://www.energisa.com.br/
http://www.maispb.com.br/wp-content/uploads/2016/07/energisa.jpg
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O laboratório de suporte técnico de TI (Figura 2.2), setor da empresa onde o estágio 

foi realizado, conta com 3 técnicos efetivos, 2 estagiários e 2 jovens aprendizes, que atendem 

às necessidades dos usuários por toda a regional João Pessoa, e algumas regionais e agências 

vizinhas, realizando revisões gerais nas máquinas e equipamentos, manutenções, instalação de 

drivers e softwares, além de configuração das máquinas, ou seja, realizam todo o suporte 

técnico para corrigir ou prevenir problemas. Além de gerenciar, cadastrar e controlar todo o 

equipamento de TI que entra na distribuidora, como toners e projetores. 

 

Figura 2.2 – Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S. A., Suporte Técnico. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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3. INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

3.1. HISTÓRIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Segundo COPOBIANCO et al. (2011) as principais tecnologias de informação e 

comunicação provocaram mudanças de impacto significativo sobre a cultura e reorientaram as 

perspectivas sociais, econômicas, científicas e políticas. No ocidente, a prensa para impressão 

tipográfica (Figura 3.2) desenvolvida por Johann Gutenberg (1400-1468), iniciou um processo 

de cadeira de publicação de conhecimentos, inicialmente por meio da impressão de livros, 

depois de jornais. A invenção de Gutenberg pode ser considerada uma das mais importantes 

tecnologias da informação. 

O pintor Samuel Finlay Breese Morse aperfeiçoou as experiências de M. Faraday sobre 

eletromagnetismo e, em 1830, construiu o primeiro aparelho telegráfico registrador de apenas 

um fio (Figura 3.1); também estabeleceu os princípios do código de pontos, traços e intervalos 

de acordo com a presença ou ausência de impulsos elétricos. O invento, patenteado em 1837, 

simplificava a operação dos modelos anteriores por sua eficiência o que permitiu a 

popularização do uso. O telégrafo pode ser considerado um dos principais meios de 

comunicação a longa distância do século XIX ao começo do século XX quando foi substituído 

pelo telefone. 

Em suma, a tecnologia encarrega-se desde o princípio de otimizar os meios de 

comunicação primários, produzir, armazenar, fazer com que o utilizador alcance determinados 

objetivos e facilitar as relações sociais. A disseminação de informação que notoriamente 

ocorreu com a invenção da impressão e do telégrafo, foi o início de uma necessidade popular 

de explanação da informação. Que foi suprida pela comunidade científica e vem sendo atendida 

pela tecnologia dia após dia. A informatização dos conteúdos se tornou norma, a tendência é 

que estaremos cada vez mais integrados as TI em suas mais diversas vertentes. 

Hardware, softwares e suas facilitações, os sistemas de telecomunicações e as gestões 

de dados são facilitadores do desenvolvimento de outras áreas, como produção industrial, 

marketing, tanto no contexto de estratégia interna como na capacitação empresarial e 

possibilidade de interagir com o meio, com o mercado, de maneira direta e criativa. 
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Figura 3.1 – Primeiro telégrafo. 

 

Figura 3.2 – Impressora Tipográfica 

 

Fonte: LEMOS, 2004 Fonte: http://br.ccm.net/contents/232-a-

historia-do-computador 

  

  

3.2. O SURGIMENTO DOS COMPUTADORES  

 

Atualmente, os computadores são utilizados para realizar diferentes tarefas, existe no 

mercado uma gama de produtos de variados modelos, capacidades de hardware e marcas. Para 

entender todas as atividades realizadas durante o estágio supervisionado, é muito importante 

compreender a importância dos computadores. 

Um computador é uma máquina capaz de processar dados com enorme velocidade e 

pouquíssima intervenção humana. Desde o princípio o homem usa de utensílios e equipamentos 

que possibilitam sua sobrevivência e adequação ao meio, como, por exemplo, o ábaco (Figura 

3.3), que estima-se que existe desde 200 a.C, e é considerado o primeiro instrumento que 

possibilitou cálculos. O ábaco foi inventado por Leonardo da Vinci em 1500, desde então surgiu 

interesse em desenvolvimento de inventos que realizassem operações matemáticas e máquinas 

de escrever. Esse processo envolve inicialmente a criação dos primeiros códigos binários por 

Francis Bacon (1561-1626) e depois pelo sistema binário de Leibnitz, o que facilitou as 

operações matemáticas, por diminuir os possíveis algarismos utilizados, e que ascendeu a lógica 

formal e criou conceitos verdadeiro/falso, ligado/desligado, válido/inválido. 

Então, na década de 30, Konrad Zuse (1910-1955) deu origem ao primeiro computador 

eletro-mecânico programável, ao qual deu o nome de Z1 (Figura 3.4). Ele já continha partes de 

um computador moderno, como unidade de controle, memória e lógica com ponto flutuante. 

http://br.ccm.net/contents/232-a-historia-do-computador
http://br.ccm.net/contents/232-a-historia-do-computador
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Depois, com Helmut Schrever, Zuse construiu o modelo Z2. A primeira linguagem de 

programação de alto nível, a Plankalkul também foi criada por Zuse. 

Paralelamente, em 1936, Alan Turing (1912-1954) e Alonzo Church, trabalhando 

sepadaramente, desenvolveram um algoritmo (que é um conjunto de operações que levam a um 

resultado), que possibilitou definir limites do que poderia vir a ser um computador. A partir daí, 

nasceu o modelo teórico de um computador capaz de descrer os aspectos lógicos de 

funcionamento como memória, estados e transições.  

Em 1948, Claude E. Shannon defende a tese Symbolic Analysis of Relay and 

Switching Circuits, na qual demonstra a conexão entre lógica simbólica e circuitos elétricos. O 

estudo é resultado das reflexões de Shannon sobre as teorias propostas por Norbert Wiener e 

John von Neumann.   

A Segunda Guerra Mundial possibilitou alguns avanços em pesquisas científicas, que 

na época tinham objetivos militares, principalmente em organizações e institutos de tecnologia 

norte-americanos, onde foi desenvolvido o memex (Figura 3.5), que era de uso individual e o 

primeiro terminal que realizava cálculos e um teclado teletipo pelo qual eram introduzidos os 

dados e eram lidos os resultados. 

 A terceira geração de computadores teve início com a Intel produzindo 

microprocessadores que são circuitos integrados do tipo LSI, que integra o circuito lógico de 

processamento em um único chip, o que possibilitou a construção de mini e 

microcomputadores, já que na mesma década surgiram os mainframes, que eram grandes 

computadores. 

Na atualidade, estamos na quarta geração, que iniciou-se na década de 70 e consiste 

no aperfeiçoamento da tecnologia existente. A Apple foi pioneira, fundada em 1976 alcançou 

grande sucesso vendendo computadores com sistema operacional próprio em 1982. E em 1981, 

a IBM já havia lançado seu computador chamado PC. E a Microsoft, também fundada em 1976, 

tornou-se líder na produção de sistemas operacionais, ambientes de desenvolvimento de 

programas e servidores.  

A partir daí a fase de computadores em rede e de portabilidade começou. As redes 

interdependem das telecomunicações que, composta de roteadores e comutadores, permitem a 

comunicação entre computadores localizados em diferentes locais.  

 

 

 



 

14 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Ábaco. 

 

 

Figura 3.4 – Primeiro computador (Z1) e seu criador Konrad Zuse. 

 

Fonte: http://www.geocities.ws/hifi_eventos/Z1.html 

 

Fonte: 

https://www.tecmundo.com.br/tec

nologia-da-informacao/1697-a-

historia-dos-computadores-e-da-

computacao.htm 

 

Figura 3.5 – Sistema memex 

Fonte: 

http://www.gonzatto.com/projetos/

hipertextos2014/e_bushmemex/upl

oads/217249_orig.gif 

 

http://www.geocities.ws/hifi_eventos/Z1.html
https://www.tecmundo.com.br/tecnologia-da-informacao/1697-a-historia-dos-computadores-e-da-computacao.htm
https://www.tecmundo.com.br/tecnologia-da-informacao/1697-a-historia-dos-computadores-e-da-computacao.htm
https://www.tecmundo.com.br/tecnologia-da-informacao/1697-a-historia-dos-computadores-e-da-computacao.htm
https://www.tecmundo.com.br/tecnologia-da-informacao/1697-a-historia-dos-computadores-e-da-computacao.htm
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

       Esse relatório apresenta, de uma forma simplificada todos os procedimentos e 

conceitos básicos que um técnico em eletrônica atuante na área de TI, efetua durante seu 

trabalho. 

O estágio foi realizado no Setor de Suporte Técnico da empresa, um espaço próprio 

com todos os instrumentos e ferramentas necessárias para se realizar todas as atividades 

demandadas, as atividades desenvolvidas consistiram em: manutenção e preparação de estações 

de trabalho; classificação de OSI no sistema Cycle e atendimento ao usuário. 

4.1  MANUTENÇÃO  E PREPARAÇÃO  DE ESTAÇÕES  DE TRABALHO 

 

Durante esse período, os modelos de computadores e notebooks que lidei no Suporte 

Operacional de acordo com o padrão utilizado na empresa, foram os modelos de computadores: 

DELL Optiplex 3040 (Figura 4.1), DELL 7010 e DELL 790. E de notebooks: DELL 

LATITUDE E6330 (Figura 4.2), DELL LATITUDE E6470 e DELL LATITUDE E3450. 

Existem vários modelos de computadores e eles se diferenciam a partir de diversas 

características: a quantidade de memória, a capacidade do HD, a capacidade de processamento, 

tamanho, peso, quantidade de telas que podem ser utilizadas (por ter ou não placa de vídeo ON 

ou OFF).                                  

Mas, sendo quaisquer que sejam as características, dentro da empresa os computadores 

deixam de ser PC e passam a ser estações de trabalho. 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Uvx1Amw%2BL._SX355_.jpg 

Figura 4.1 – Computador DELL OPTIPLEX 3040 
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Para entender a necessidade de preparação de uma estação de trabalho, faz-se necessário 

entender a diferença dos conceitos de PC (Personal Computer) para Estação de Trabalho. 

PC, trata-se do computador destinado a uso de um ou poucos indivíduos, conectado à 

rede de internet aberta ao acesso de conexão ilimitada e com arquivos armazenados localmente 

no seu disco rígido. Utiliza-se para atividades pessoais lúdicas ou não. Computador pessoal, no 

qual, o acesso dos arquivos é feito apenas pelo possuinte ou com sua autorização para alguma 

atividade específica, visto que conta com muitos arquivos, como imagens e músicas de uso 

pessoal do possuinte. Poderá até ser utilizado para fins profissionais através do usuário, mas, 

não tem essa ação como principal e não necessita de muitas plataformas específicas para 

realização dessas atividades, sendo esporádicas ou não, o que permite, tanto a utilização para 

fins profissionais como atividades pessoais. 

E estação de trabalho, trata-se do computador utilizado apenas para fins profissionais 

e execuções de tarefas específicas de cada cargo. Esta, é preparada especificamente para cada 

função exercida, com as plataformas necessárias para acesso de formulários, planilhas ou 

sistemas da necessidade individual de cada funcionário. O acesso é limitado ao domínio de rede 

interno, o que possibilita que a estação tenha, de fato, aplicabilidade apenas para funções 

internas, além, de utilizar armazenamento em pastas de rede para arquivos internos de controle 

da empresa, que, em qualquer momento poderão ser acessados remotamente por outros usuários 

que tenham permissão de acesso às pastas, tanto para alteração de arquivos como apenas 

visualização. As estações de trabalho são, para a maioria dos cargos – principalmente 

administrativos – de enorme necessidade, tanto por permitirem execuções de tarefas em 

sistemas específicos, quanto para realizações de atividades meio e viabilização de atividades 

Figura 4.2 – Notebook DELL LATITUDE E6330 

Fonte: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81DfmkzEGxL._SL1500_.jpg 
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fim. Dessa forma, possibilita a sincronização de índices e resultados e facilmente obtêm-se 

registros e arquivos, que podem ser de softwares para instalações até documentos logísticos 

para realização de rotas e planejamentos internos de equipes de campo, como as pessoas que 

realizam a leitura, eletricistas e etc. 

Sendo assim, a estação de trabalho demanda um cuidado específico na hora de prepará-

la para o usuário. Um vírus, por exemplo, que por acaso infecte uma só máquina na rede pode 

infectar todo o sistema de computadores da empresa, por isso, um dos primeiros passos, depois, 

é claro, da imagem da máquina, é a instalação do antivírus padrão. 

Uma imagem, consiste em um arquivo de backup que “copia” um computador pronto 

e pode ser utilizado para formatação e preparação de outros, tendo assim, o mesmo padrão do 

que foi utilizado como “modelo” para criação dessa imagem. Esse tipo de prática é comum no 

âmbito empresarial, tanto para manter o padrão, quanto para o aumento da agilidade na 

preparação de estações de trabalho, quando surgir uma grande demanda, por exemplo. 

Depois de preparadas as estações de trabalho, com o dia-a-dia do usuário, eventuais 

problemas de rede, atualizações de programas e novas necessidades de plataformas específicas, 

surge a necessidade de manutenção nesses equipamentos, então, sendo um desktop, nós o 

coletamos na ilha do colaborador e levamos para o laboratório, onde iremos utilizar de 

ferramentas de hardware ou softwares para aplicar as alterações necessárias.  

A preparação é a inserção da estação e inicialização das atividades de um colaborador 

e a manutenção é a etapa que o mantém em atividade, sendo a manutenção preventiva (a que é 

feita para evitar determinados problemas) ou corretiva (a que corrige eventuais problemas que 

ocorram). A manutenção das estações é uma das principais atividades do setor de suporte por 

ser essencial para o funcionamento individual de cada função e satisfação de rendimento geral 

da empresa, é indispensável que todas as estações estejam em plena capacidade. 
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4.2  CLASSIFICAÇÃO DE OSI NO SISTEMA CYCLE 

 

Todos os serviços do Suporte Técnico, começam com uma solicitação ou notificação 

do usuário na plataforma Cycle, desta forma é possível o controle dos superiores (como 

coordenadores, gerentes e diretores) das atividades que estão sendo realizadas por cada técnico. 

O sistema consiste em uma plataforma, na qual todos que estão no domínio interno de rede tem 

acesso, através da aplicação do Trauma Zero, ou, do navegador na intranet com o endereço 

OSI/. 

O acesso dos técnicos ao sistema é feito a partir do log in e senha padrão individuais 

(Figura 4.3) estes, cada usuário possui e cada um tem os acessos determinados à sua função. 

Dentro da aplicação cada usuário está inserido em um “grupo”, o grupo da regional no qual foi 

realizado o estágio é o Suporte Operacional Técnico – PB, nesse grupo, aparecem todas as OSI 

(também nomeadas de chamados) que abrangem a distribuidora da Paraíba na regional de João 

Pessoa e algumas agências próximas. No caso dos estagiários, têm como principal função a 

classificação dessas OSI, então, é possibilitado o acesso a outros grupos da Paraíba (Figura 4.4), 

como Suporte Operacional – PB-PT (Patos), Suporte Operacional – PB-CG (Campina Grande) 

e Suporte Operacional – PB-SZ (Souza). Esses chamados de outras regionais não poderão ser 

atendidos por estagiários, mas esses, têm o dever primordial de colocá-los, através da 

classificação no grupo da regional correta. 

Figura 4.3 – Log in na aplicação Cycle. 

Fonte: Elaborada pela autora. 



 

19 
 

 
 

 
O processo ocorre da seguinte maneira: O chamado é aberto pelo usuário, o 

encontramos no grupo que ele foi automaticamente direcionado de acordo com o que foi 

selecionado pelo usuário, dentre as opções de: Atendimento Jurídico, Atendimento Telecom, 

Incidente TI, Problema TI, Solicitação TI e etc. (Figura 4.5). Após a escolha de tipo de chamado 

para a TI (Incidente, problema ou solicitação) o usuário detalhará o motivo da abertura do 

chamado, tendo que definir o procedimento, o objeto, a região de atendimento e um ramal para 

contato (Figura 4.6). Tendo essas informações, a plataforma automaticamente indica o 

destinatário, que será o grupo que atende aquele tipo de Ordem de Serviço Interna naquela 

região. Então, para complementar, o usuário tem que digitar alguns detalhes da ocorrência no 

campo “Descrição”, nesse campo, pode ser anexado algum arquivo como, Print Screens 

(função do computador que permite “congelar/fotografar” a tela) ou arquivos. No caso de OSI 

com solicitações, existem no espaço de descrição alguns campos que tem que ser preenchidos 

como, por exemplo: área, conta e subconta (Figura 4.7), que são informações necessárias 

quando há necessidade de cotação e compra de algum equipamento, o que torna o pagamento 

de determinada conta, de responsabilidade do orçamento do departamento solicitante. A falta 

de informações no campo descrição pode, eventualmente, causar o encerramento do chamado, 

pois são extremamente necessárias para a melhor classificação das OSI e melhor distribuição 

de prazo, consequentemente otimizando o atendimento, principalmente se considerarmos que 

nos campos procedimento e objeto, pode haver algum engano por parte do usuário, até por não 

existir muitas vezes uma avaliação técnica prévia de um profissional responsável, esse tipo de 

erro de preenchimento dos campos será corrigido apenas no processo de classificação, e para 

isso, o campo descrição tem que expressar o problema em síntese, pois facilita a identificação 

dos técnicos do real problema que muitas vezes o usuário não entende. 

Após o procedimento de abertura do chamado, ele é direcionado para o grupo 

responsável por realizar o atendimento baseado nas informações inseridas pelo usuário (Figura 

4.7), onde será realizada a classificação que funciona como uma espécie de “triagem”, que 

determina, ao olhar do técnico, a possível causa e solução, e o prazo padrão estipulado pelos 

superiores para realização daquele atendimento baseado na dificuldade, ou em fatores como 

deslocamento do técnico e afins. Na caixa, logo quando aberto, o chamado aparecerá com o 

tipo de chamado (incidente, problema ou solicitação), o objeto do chamado, que pode vir a ser 

hardware como estação de trabalho, monitor ou tonner, por exemplo, ou softwares como 

Microsoft Office Suite ou Google Earth, além disso, aparece a data de abertura do chamado, e 

em seguida a data de vencimento para a primeira ação (que é a ação de classificação), além da 
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identificação de 1˚ ATENDIMENTO TI, que mostra que o chamado ainda precisa passar pela 

triagem e o número do respectivo chamado, que é a sua identificação e permite a consulta do 

status do chamado a qualquer momento. Então, o chamado é retirado do grupo e direcionado 

para a caixa individual do técnico. 

Após a OSI ser transferida para a pasta pessoal, deve ser realizado o procedimento de 

classificação já que o prazo para a primeira ação no chamado é de algumas horas. Estando o 

chamado no inbox individual, os próximos passos são: dar uma “nova ação” no chamado 

(Figura 4.8), que será a primeira ação, a fase da “triagem” do chamado. Então, na tela de nova 

ação do chamado, receberemos as informações de procedimento, objeto, região e descrição 

definidas pelo usuário. De acordo com as informações ditas pelo usuário no campo descrição, 

preencheremos os outros campos com as opções certas para que o prazo seja determinado 

corretamente, e direcionado para a equipe certa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Usuário escolhendo o tipo de chamado. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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No caso encontrado na Figura 4.9, é um caso de Solicitação, onde o usuário deseja um 

novo toner para determinado modelo de impressora. A compra desse tipo de material, é de 

responsabilidade do setor de Almoxarifado e o gerenciamento e distribuição são feitos pelo 

setor de TI, o usuário solicita o suprimento através de OSI contendo as informações de 

orçamento da área (área, conta e subconta, como dito anteriormente) então é solicitado junto ao 

departamento de Almoxarifado, retiramos o equipamento e vamos instalar na impressora do 

usuário. O processo de classificação correto desse chamado é: INSTALAR (procedimento), 

TONER SAMSUNG SCX – 5835 (objeto) e SUPORTE OPERACIONAL TÉCNICO – PB – 

PT (destinatário, já que a região de atendimento é na regional Patos). Tendo essas informações, 

a plataforma calcula o prazo que, normalmente, para esse tipo de solicitação é de 5 dias, e já 

entende que o tipo de ação é de classificação, já que é a primeira ação. No campo descrição, 

escrevemos o texto complementar: CLASSIFICADO, que será recebido por e-mail para o 

usuário que abriu o chamado, como acompanhamento do status da OSI e em seguida 

concluímos o processo de classificação finalizando no “ok” abaixo do tempo utilizado para 

aquela ação, o que a finda e a devolve já classificada para o destinatário selecionado no 

processo, o que permite que o técnico que for resolvê-la a pegue novamente no seu grupo e a 

Figura 4.6 – Usuário preenchendo campos necessários para abertura de chamado no Cycle. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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execute, quando for atendida pelo técnico da respectiva regional, será devidamente FECHADA, 

e somada ao índice de atividades realizadas pelos técnicos, que são devidamente divididas em 

tipo de chamado, procedimento, objeto e etc... Junto ao resultado desses índices, geralmente 

existem reuniões em busca de soluções para os itens mais repetitivos e notáveis, para que não 

haja uma recorrência de determinados problemas específicos que possam ser solucionados 

diretamente na causa dessa recorrência e não na solução como paliativo. 

Essa atividade foi realizada no período do estágio supervisionado para que os técnicos 

efetivos encontrem mais agilidade e facilidade na execução das Ordens de Serviços, não implica 

que os estagiários não possam realizá-las também, mas a priorização pela classificação de todas 

as OSI das regionais é primordial no cargo de estagiário, após estarem todas devidamente 

classificadas, a realização dos chamados também é muito importante. 

A importância desse tipo de atividade em um estágio supervisionado, é o entendimento 

do funcionamento dos processos e organizações internas dentro de uma empresa. O que 

proporciona habilidades com organização, e direcionamento de atividades. Esse tipo de 

conhecimento torna-se essencial para o futuro técnico que desejar habitar um ambiente 

corporativo, onde se fazem necessárias habilidades de coordenação e segmentação de serviços, 

tendo como princípio uma organização funcional e efetiva, que leva processos internos a serem 

otimizados de maneira que se tornam ainda mais simples e melhor direcionados, tanto no 

Figura 4.7 – Chamado recém aberto, sendo pego para classificação. 

Fonte: Elaborada pela autora. 



 

23 
 

 
 

aspecto de melhoria na realização direta dos serviços, como na capacidade extrema do 

acompanhamento de superiores ao trabalho dos técnicos, podendo saber qualitativamente e 

quantitativamente o teor das atividades que estão sendo realizadas. 

 

Figura 4.8 – Chamado no inbox, sendo realizada uma nova ação. 

Figura 4.9 – Realização de classificação e preenchimento correto dos campos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.3   ATENDIMENTO  AO USUÁRIO 

 

Essa atividade é a complementação das outras, porque na verdade tudo que é feito no 

laboratório de Suporte Operacional é para atender os usuários (que são os colaboradores da 

empresa) e proporcionar a eles condições de trabalho funcionais e cada dia menos suscetíveis 

a falhas, para que assim possam ser realizadas as atividades laborais de cada um com todas as 

prevenções e correções necessárias para não haverem interrupções. 

Após a classificação das OSI, vamos executá-las de maneira mais ágil possível 

(respeitando a ordem de acordo com o prazo estipulado pela plataforma) para que haja a 

normalização do problema. Alguns dos fatores que causam maior incidência de abertura de 

chamados são: Empréstimos de equipamentos, instalação de softwares, acessos à impressoras, 

backups e remanejamento de estações de trabalho. 

O empréstimo, é mais um meio que proporciona ao usuário algum suporte para 

realização das suas atividades, por exemplo, ao haver a necessidade de uma viagem de trabalho, 

o usuário pode solicitar um empréstimo de notebook junto à TI, isso otimiza e possibilita a 

realização de algumas atividades remotamente e, muitas vezes condiciona a finalidade para que 

o colaborador realizou essa viagem. A disposição e controle de equipamentos para empréstimo, 

é feita através de uma planilha, onde inserimos o objeto que foi emprestado, número de série 

do objeto, número da OSI com a solicitação, prazo de empréstimo, responsável, setor do 

responsável e o técnico que realizou o empréstimo (Figura 4.10). Desta maneira, mantemos o 

controle sobre o que está emprestado e podemos também, nos basear nessa planilha para 

agendar ou reservar futuros empréstimos, a abertura do chamado de solicitação tem que ser 

feita previamente a data de necessidade do equipamento, para que possam ser verificados 

fatores como: disponibilidade de material e adequações do material a solicitação feita. Dentre 

os equipamentos que dispomos, estão: notebooks, projetores, monitores, cabos de força e filtros 

de linha. 
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Alguns usuários, ao longo da trajetória na empresa, podem ser transferidos de setor ou 

promovidos e também podem haver necessidades de trabalhar com uma nova plataforma. Esses 

tipos de situações, muitas vezes, promoverá uma demanda ao suporte operacional por haver a 

necessidade de instalações desses softwares através do setor, já que os usuários não têm acesso 

administrador às suas estações de trabalho, ou seja, cada alteração deve passar pela TI, já que a 

administração de todas as máquinas está sob responsabilidade dos técnicos, por questões de 

controle e principalmente de segurança. Em suma, as instalações requeridas são 

recorrentemente de alguns softwares específicos que são utilizados em determinado setor e 

desenvolvidos ou adquiridos para melhoria nos processos internos, alguns desses podem ser: o 

próprio Cycle, Interplan, Elo 71 e etc (Figura 4.11). Podem ser também requeridas as instalações 

de versões atualizadas para softwares de necessidades comuns como Adobe Flash Player, ou 

navegadores como Internet Explorer e/ou Google Chrome. Atualizações também serão 

necessárias para plataformas como Pacote Office, da Microsoft que é de extrema importância 

no âmbito empresarial para atividades como desenvolver e acompanhar planilhas e etc. 

 

 

Figura 4.10 – Planilha de controle de empréstimos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Assim como o setor de suporte técnico é responsável pelos usuários administradores 

de todas as estações de trabalho, os processos de cancelamento de impressões e limpezas de fila 

de impressão ficam sob sua responsabilidade. As impressoras são conectadas à rede, sendo 

assim, cada usuário pode enviar seus arquivos para impressão nas respectivas máquinas de seus 

setores, ele poderá cancelar apenas as impressões demandadas por ele, com o seu log in. Então, 

cabe ao suporte a administração e limpeza das filas de impressão quando houver necessidade, 

por isso, temos a autonomia de limpar as impressões encaminhadas por qualquer colaborador. 

Geralmente, essas solicitações de limpeza são feitas facilmente por contato telefônico através 

do ramal do setor. E são de extrema necessidade principalmente para a diminuição de despesas 

e impactos ambientais em relação a desperdício de papel e toner, por exemplo. É importante ao 

falar disso, frisar também que muitos setores na empresa se utilizam de papel reaproveitado 

para realizar essa redução de descarte de papel. A conscientização ambiental pode reduzir a 

invasão que muitos avanços tecnológicos podem causar, é aliada das novas tecnologias. 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Softwares utilizados internamente. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Ao longo do tempo e com necessidade de atualizações de hardware, mudanças de 

máquina, aquisições de novas estações pelos setores, mudanças de desktops para notebooks, 

surge a necessidade de dar suporte aos usuários em relação a fazer backup de arquivos, e é mais 

uma das atividades que foram realizadas no estágio supervisionado. Através da conexão interna 

de rede, é possível acessar todas as máquinas e assim, conectando-se no HD da estação de 

trabalho, podemos retirar os arquivos que o colaborador irá precisar para desenvolvimento 

normal das suas atividades.  

O remanejamento das estações, surge de algumas das mesmas necessidades dos 

procedimentos anteriores, quando houverem alterações de setor, promoção ou demissão de 

colaboradores sempre poderão existir mudanças de ilha dos colaboradores em seus 

determinados setores. O transporte, desligamento, ligamento e testes nas estações de trabalho 

que mudam de lugar são de inteira responsabilidade do setor de suporte técnico, assim, não há 

possibilidades de ocorrer um transporte indevido ou acidentes por mau uso no caso do próprio 

usuário não possuir a propriedade que um técnico possui para realizar esse tipo de 

procedimento. 

Os atendimentos prestados a usuários fazem-se necessários para o andamento do setor 

e a aplicabilidade da sua função, que é prestar suporte. Assim, possibilitando a atividade de 

todos os colaboradores. O contato com o usuário e o suporte telefônico e remoto mostram sua 

Figura 4.12 – Controle de todas as impressoras da regional. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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importância muitas vezes na simplificação de resolução de problemas, e economia de tempo 

que poderia ser gasto no deslocamento de um técnico para problemas facilmente resolvidos sem 

a necessidade desse deslocamento. 

No período do estágio supervisionado, pode-se afirmar que essa foi a atividade mais 

importante e que acrescenta experiências valiosas ao estagiário, lidar com os colaborados 

agrega valores em relação a convivência em uma empresa, e em comportamentos como 

solicitude e flexibilidade. O estagiário vai lidar com problemas muitas vezes desconhecidos e 

achar soluções que em determinados momentos podem ser as mais simples e eficazes 

imagináveis, ou complexas e ineficazes, tudo isso, acrescentará muito em suas habilidades com 

identificação e resolução de problemas, o que diferencia muitas vezes um profissional de outro 

no mercado de trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade de estágio é incontestavelmente importante para a formação de 

profissionais, por atribuir experiências e valores de trabalho em equipe e convivência. Mas além 

de tudo isso, é importante destacar o quão pode ser importante ter um estagiário em uma 

empresa, muitos dos técnicos efetivos já são formados há anos, o processo de estágio e a 

mudança do quadro de estagiários anualmente, acrescenta também para estes. Por possuírem 

novos conhecimentos, por terem passado por outra estrutura curricular ou simplesmente por 

poderem acrescentar valores pessoais ou melhorias técnicas mesmo, e deixar para o setor. Ao 

longo do estágio supervisionado foi possível observar que o suporte técnico carrega em si 

aprimoramentos feitos ao longo dos anos, métodos de trabalho aplicados para facilitar o próprio 

dia-a-dia do técnico, sendo assim, todos que passaram por ali contribuem com isso, por isso 

também se faz importante o papel do estagiário dentro de uma empresa, a alta rotatividade exige 

sempre adequação do quadro efetivo e de certa forma, os coloca sempre em posição de 

evolução. 

É uma oportunidade de colocar em dia os conhecimentos antes teóricos, local de 

aprender a lidar com as adversidades, de entender processos que alguém de fora não saberia 

jamais do que se trata e viver em um ambiente corporativo que demanda paciência por algumas 

vezes haver a necessidade de trabalhar sob pressão e superando dificuldades pessoais ou 

técnicas. 

O estágio satisfação e trás conhecimentos que sempre serão aproveitados, seja na área 

referente ao estágio ou em qualquer segmento da vida pessoal. 
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