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Procedimento Operacional Padrão de Suporte de TI da 
Administração Central
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- Objetivo

- Abrangência

- Responsabilidade

-Procedimentos
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Apresentação dos procedimentos realizados pela equipe 
técnica de suporte de TI da Administração Central quanto aos 
atendimentos de suporte e manutenção dos computadores.
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Aplicação em toda a estrutura da Administração Central 
que compõem a Universidade Federal de Minas Gerais.
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ATIVIDADES PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Instalação de programas, formação 
dos computadores, atendimento aos 
usuários

Técnico/Analista de TI do local
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� Computadores Novos

• Finalização da instalação do sistema operacional que já
vem pré-instalado nos computadores

• Primeiro usuário criado durante o processo é o 
Administrador loca. Ex: adm-[orgão]

• No campo nome do computador, colocar o nome 
definido no DNS para o IP que será colocado neste 
computador.
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� Instalação do programa Easeus Partition Master disponível 

em: Clique aqui
� Para a unidade do sistema operacional são deixados cerca de 

100GB para Hds de 1TB. Ou seja, 10% do HD é deixado 
para a unidade do sistema operacional.

� Cria-se a unidade D:\ com o restante de espaço disponível.
Nos casos em que já existir outra unidade com esta letra, 
por exemplo: unidades de recuperação, leitores de cartões, 
etc. Trocar esta unidade para outra letra e só então criar a 
unidade D:\.

OBS: O computador será reiniciado para que as 
alterações efetivadas.
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� Configure o IP que será utilizado no computador.

� Iniciar atualizações do Windows Update. Selecionar inclusive 
todas as atualizações opcionais.
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� Através do executável disponível em clique aqui serão instalado todos 
os programas padrões utilizados pela Administração Central.
� VLC
� LibreOffice
� TightVNC
� Lotus Notes 9.0
� Firefox
� Chrome
� Java
� Flash Player
� AIR



� Shockwave
� Skype
� .NET
� Silverlight
� GIMP
� PDFCreator
� Essentials
� Malwarebytes
� Dropbox
� Google Drive
� CDBurnerXP
� 7-Zip
� Citrix
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� Em caso de problemas com publicidades sendo abertos os 

programas abaixo são utilizados:

– RogueKiller ou AdwCleaner
– Malwarebytes
– Essencials



� Ao fim da instalação de todos os programas, entre na tela de 
configurações do TightVNC clicando sobre seu ícone ao lado do 
relógio.

Durante o atendimento ao usuário, basta orientá-lo a definira a senha 
abaixo:

-Defina a senha de acesso clicando sobre SET... na opção Primary
password:
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� Siga a instalação básica de cada programa.

� Ao fim da instalação de todos os programas, utilizando a conta de
adminitrador, abra o regedit e edite os seguintes registros do
diretorio abaixo:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDO
WS NT\CurrentVersion\ProfileList

ProfilesDirectory = D:\Users
Public = D:\Users\Public
Default = D:\Users\Default
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� Mova as pastas C:\Users\Default e C:\Users\Public para a 
unidade D:\Users\

� Para os novos usuários criados suas pastas estarão em 
D:\Users.
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Logado na conta do usuário:

Abra o aplicativo LibreOffice, vá em Ferramentas > Opções.
Verifique se em Caminhas, Meus Documentos  estão mapeados para 
a unidade D:\.
Vá em Carregar/Salvar logo em seguida em Geral, e depois para o 
campo: Salvar sempre como selecione a opção Microsoft Word 
97/2000/XP/2003.
Faça logoff e configure a árvore de conexão da Novell casa o usuário 
for utilizar.
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� Formatação de Computadores Usados
� Backups são de inteira responsabilidade do usuário de fazer. 
� Documentos importantes devem ser mantidos nos servidores de 

arquivos (Novell) disponibilizados pela Administração Central.
� Sistemas operacionais instalados nos computadores somente com 

licenças de utilização.
� Sistema Operacional livre utilizado: Linux Fedora 
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