Como gerar uma OS:
1) Acessar o site: https://cobalto.ufpel.edu.br/

2) Preencher o campo “Acessar conta” com CPF
e senha. Após, clicar em “entrar”

Como gerar uma OS:
3) Clicar nos ícones “Infraestrutura” →
“Cadastros” → “Manutenção Solicitações”

Como gerar uma OS:
4) Clicar no ícone “Novo”

Como gerar uma OS:
5) No campo “Cidade” marcar o município onde
será executada a manutenção (Pelotas ou
Capão do Leão).

Como gerar uma OS:
6) No campo “Tipo de Solicitação” selecionar
em que se enquadra o serviço.

Como gerar uma OS:
6.1) Exemplos de manutenções:
Manutenção Civil: Recuperação de reboco
danificado; Recuperação de piso danificado;
Substituição de peças de revestimento
cerâmico (piso ou parede); Recuperação de
elemento
de
coberturas
(Calhas/Telhas/Goteiras); Tratamento de
fissuras em alvenaria;
Manutenção Climatização: Instalação ou
retirada de aparelhos tipo split ou janela;
Limpeza de filtros de sistemas de climatização;
Análise preliminar de danos.
Manutenção Elétrica: Substituição de
disjuntores nos quadros de energia; Troca de
lâmpadas; Consertos de tomadas sem
funcionamento; Adequação dos padrões de
tomadas; Atendimento em situações de
emergência de falta de energia elétrica
quando motivadas por fatores internos.
Manutenção Hidráulica: Substituição de
torneiras e chuveiros; Substituição e reparos
em tubulações de água e esgoto; Correções de
vazamentos em tubulações; Manutenção em
redes de abastecimento de reservatórios;
Atendimento à situações de emergência de
falta de abastecimento de água quando
motivadas por fatores internos.

Manutenção Jardinagem: Manuseio, plantio e
corte de grama; Poda de vegetação
Manutenção
Marcenaria/Carpintaria:
Substituição de fechaduras e maçanetas;
Preparo e instalação de portas e esquadrias
em geral; Retirada e execução de divisórias em
gesso, madeira ou similares; Execução ou
retirada de forros em PVC, gesso, madeira ou
similares;
Manutenção Pintura: Pinturas em paredes de
alvenarias; Pinturas em revestimentos
argamassados; Pinturas em elementos de
concreto; Pinturas em divisórias diversas;
Recuperação e pintura de elementos
metálicos em processo de corrosão;
Recuperação e pintura de elementos em
madeira; Recuperação e pintura em
esquadrias em geral.
Manutenção Serralheria: Recuperação e
pinturas pontuais em estruturas metálicas;
Execução de reforços metálicos e soldas em
elementos
metálicos
comprometidos;
Confecção e manutenção dos suportes
metálicos de bancadas; Manutenções em
dobradiças de portas e portões metálicos;
Manutenções em grades e telas metálicas.

Manutenção Serviços Gerais: Limpeza e
desobstruções de calhas e tubulações pluviais;
Suporte em mudanças físicas no translado de
móveis e equipamentos.
Manutenção Telefonia: Manutenção de
ramais mudos; Manutenção de ramais com
ruído; Mudança de local de ramais; Problemas
para completar ligações; Esclarecimento de
dúvidas quanto ao uso de ramais e recursos de
telefonia entre outros; Criação de novos
ramais.
Manutenção Vidraçaria: Substituição de
vidros quebrados; Instalação de vidros
faltantes em esquadrias (portas e janelas).
Reforma/Pequenas Obras: Execução de
bancadas; Adaptação de espaços para fins não
planejados (espaços destinados à salas de aula
transformados em laboratórios); Instalação de
equipamentos que necessitam de adaptações
de infraestrutura não existente nos locais;
Execução de vedação em alvenaria ou
similares;
Ampliação
de
rede
de
abastecimento de água ou esgoto; Ampliação
da rede de energia elétrica e aumento de
carga demandada.

Como gerar uma OS:
7) No campo “Unidade”, selecionar a unidade
que o solicitante é vinculado.
8) No campo “Solicitante”, selecionar seu
nome.
9) No item “Contato para o serviço”, indicar os
dados da pessoa que tem as informações do
serviço a ser realizado, que irá orientar os
profissionais da manutenção no dia da visita.

10) No item “Dados para o serviço”, preencher
os campos, indicando o local em que a equipe
de manutenção deve atuar para realização do
serviço. Atentar para o campo “Descrição do
serviço” este deverá conter o máximo de
informações possíveis sobre o serviço
solicitado.

Como gerar uma OS:
11) Após preenchido todos os dados, clicar em
“Salvar”.

Como gerar uma OS:
12) Após clicar em “Salvar”, aparecerá o aviso
abaixo. Clicar em “Ok”

A
solicitação
será
encaminhada
automaticamente para o setor de manutenção
e aparecerá a tela conforme figura ao lado.
Nesta tela, você poderá verificar o número da
“OS” que acabou de gerar, a situação que ela se
encontra e, fica registrado também, a data que
a solicitação foi feita. Esses dados são gerados
pelo sistema.

Como gerar uma OS:

13) Com o número da “OS” (gerada pelo sistema) você poderá pesquisar a situação da mesma. Para isto, preencher os
campos “Ordem de Serviço” → “Pesquisar” → Clicar, no campo “Lista de solicitações”, sobre a solicitação que se quer
obter informações.

Como gerar uma OS:

14) Após clicar sobre a solicitação que se quer obter informações, ir na aba “Ocorrências de solicitação” e verificar a
situação e eventuais observações.

Como gerar uma OS: Casos Especiais – Solicitação Incorreta

15) Caso a solicitação esteja incorreta, o e-mail cadastrado como solicitante, receberá um retorno do sistema. Nele irá
um link para a “OS”, basta clicar em “
”

Como gerar uma OS: Casos Especiais – Solicitação Incorreta

16) O link o direcionará para a página do
cobalto e abrirá na “OS”. Para corrigir, clique
em “Nova Solicitação a Partir desta” e
corrija o campo indicado na ocorrência.
Após, clicar em “Salvar”, aparecerá o aviso
abaixo. Clicar em “Ok”

Como gerar uma OS: Casos Especiais – Solicitação Incorreta

17) Após salvar as alterações, será criado
uma nova “OS”, com um número diferente
da original. Isso acarretará em uma nova
contagem de tempo para a “OS” ser
atendida. Com isto, é importante que o
solicitante efetue a alteração assim que
informado.

Como gerar uma OS: Casos Especiais – Solicitação Incorreta

18) Outro caminho para o acompanhamento da situação da solicitação, é diretamente no cobalto.

Como gerar uma OS: Casos Especiais – Solicitação Incorreta
6) Ao abrir a “OS” incorreta, aparecerá a
observação, clicar em “Ocorrências de
solicitação”

19) Em “Ocorrências de solicitação”, estará descrito o que
deve ser alterado na “OS” (o mesmo enviado por e-mail)

Como gerar uma OS: Casos Especiais – Solicitação Incorreta

20) Para corrigir, clique em “Nova
Solicitação a Partir desta” e corrija o campo
indicado na ocorrência.
Após, clicar em “Salvar”, aparecerá o aviso
abaixo. Clicar em “Ok”

Como gerar uma OS:

21) Pode-se acompanhar o andamento da “OS”
através do cobalto. Lembrando que as alterações
do status também serão enviadas por e-mail.

Como gerar uma OS:
22) Após o status da “OS” estiver como “Serviço executado”, este deverá ser
avaliado pelo solicitante. Sem esta avaliação, o solicitante não poderá efetuar
novas “OS’s”.
Clicar nos ícones “Manutenção - Avaliações” → Selecionar a sua unidade no
campo “Unidade” → Clicar sobre a solicitação que esteja pendente a avaliação.

Como gerar uma OS:
23) Avaliar o atendimento, deixando claro na observação a
realidade do atendimento. É através da descrição na
observação que poderemos ter conhecimento da qualidade do
serviço prestado e identificar os pontos que necessitam
melhorias.
Após, clicar em “Salvar” e em “Ok”

Como gerar uma OS:

24) Demais dúvidas sobre a situação da solicitação
estão disponíveis no campo “Ajuda”.

Significado das
Situações das Ordens de Serviço (OS)
• Aguardando visita (até 10 dias): Após elaboração da Ordem de
Serviço a equipe da seção de manutenção terá prazo de 10 dias
para realização de visita ao local, verificando as características da
intervenção, avaliando necessidades de materiais e mão-de-obra,
no intuito de dar os devidos encaminhamentos frente à alteração
da situação da solicitação.
• Solicitação incorreta: Será atribuído esse status quando
verificado pela equipe de manutenção que a natureza do serviço
não está de acordo com o tipo de solicitação indicada ou, após
visita realizada, verificar que a intervenção solicitada difere da
real necessidade. Será solicitado, pela seção de manutenção, as
devidas correções a serem realizadas pelo usuário, que criará
nova Ordem de Serviço a partir da original e aberto novo prazo
de visita.
• Ausente: Quando, após a segunda tentativa de visita ao local, não
for encontrado o usuário demandante ou servidor indicado para
acompanhamento do serviço. Neste caso, a Ordem de Serviço
será encerrada e novo pedido deverá ser gerado pelo usuário.

• Aguardando compra de material pela SUINFRA: Quando, após
realização da visita, for verificado que os materiais necessários
para execução do serviço não se encontram disponíveis em
estoque, cabendo a aquisição à Superintendência de
Infraestrutura - SUINFRA.
• Aguardando compra de material pela unidade solicitante:
Quando, após realização da visita, for verificado que os materiais
necessários para execução do serviço não são de uso
característico das atividades de manutenção, ficando a aquisição
a cargo da unidade solicitante.
• Aguardando projeto (Reforma/Peq. Obras): Quando, após
realização da visita, for verificado que a necessidade vai além das
atividades de rotina realizadas pelas equipes de manutenção
e/ou demandam a atuação conjunta de várias equipes. Trata-se
de ações que impliquem na alteração da utilização de espaços, na
adaptação/ampliação das características físicas e sistemas de
infraestrutura existentes, necessitando, portanto, a elaboração de
projeto básico a ser desenvolvido por setor competente.

Significado das
Situações das Ordens de Serviço (OS)
• Cadastrado p/ atendimento (Reforma/Peq. Obras): Quando,
após realização da visita e elaboração de projetos (quando
necessário), a demanda for encaminhada para o cronograma de
execução. O tempo para inicio da execução varia de acordo com a
característica da intervenção, sua urgência, do impedimento para
o desenvolvimento pleno de atividades acadêmicas e
administrativas, risco à segurança dos usuários, etc.
• Encaminhado para execução: Quando, após realização da visita e
verificação da disponibilidade de materiais, a demanda for
enquadrada no cronograma de execução elaborada para as
equipes de manutenção. O tempo para inicio da execução varia
de acordo com a característica da intervenção, sua urgência, do
impedimento para o desenvolvimento pleno de atividades
acadêmicas e administrativas, risco à segurança dos usuários, etc.
• Serviço executado: A demanda foi atendida pela equipe de
manutenção de acordo com a solicitação da Ordem de Serviço
gerada. O serviço executado deverá ser avaliado pelo usuário:
tempo para execução do serviço (após início) e qualidade do
serviço prestado, NA FALTA DA AVALIAÇÃO DE UMA ORDEM DE
SERVIÇO COM STATUS DE “SERVIÇO EXECUTADO” – O SISTEMA
IMPEDIRÁ A CRIAÇÃO DE NOVA ORDEM DE SERVIÇO, ATÉ QUE
ESSA SEJA REGULARIZADA.

• Serviço finalizado: A demanda foi atendida pela equipe de
manutenção e o serviço avaliado pelo usuário, sendo a Ordem de
Serviço concluída no sistema.
• Terceirização do serviço: Quando, após realização da visita, é
verificado se tratar de serviço específico, sem disponibilidade de
mão-de-obra qualificada e/ou necessitem a utilização de
materiais que não fazem parte do uso comum das atividades de
manutenção desenvolvidas e, portanto, não se enquadram nas
atribuições da Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA). A
demanda deverá ser encaminhada pela unidade demandante,
porém, contando com suporte e orientação da Superintendência
de Infraestrutura – SUINFRA ou, dependendo da situação, de
outro setor da UFPel (COPF/PROPLAN, por exemplo).

