


Login

Insira Usuário e senha para 
logar no sistema.

Caso ainda não possua 
uma conta no Everest, 
clique em
Cadastre-se
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Login

Selecione o
Perfil
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A Interface

ATENDIMENTOS

O painel central exibe
a lista de todos os
seus Atendimentos,
com assunto, status,
data e analista
responsável.

Seus 
Atendimentos

Botão para acessar 
a sua lista de 
atendimentos
Ver póxima página.
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Filtro

Botão para filtrar os seus
atendimentos por
palavras-chave.

Novo Atendimento

Botão para cadastrar um 
novo atendimento.
Ver página 5.
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A Interface

Clique no título do 
atendimento para acessar 
todas as etapas do 
Atendimento.

Seleção por Status

Filtra os Atendimentos por:

• status
• vencimento

Marcador de Status

Sinaliza o Status do 
Atendimento.

• em resposta
• cancelado
• respondido
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ATENDIMENTOS

Visualizando a sua lista de 
Atendimentos

• Apenas o próprio 
usuário pode cancelar 

o seu atendimento. 
Para isso clique nos 3 
pontinhos, que serão 

visíveis, caso o seu 
atendimento esteja 

em resposta.

• Se o atendimento 
está “RESPONDIDO”, 

clicando no ícone 
de refazer, ele pode 
ser reaberto e você 

poderá adicionar 
novas informações.
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A Interface

ATENDIMENTOS

NOVO ATENDIMENTO

Assunto
Descreva o assunto.

Tema

Escolha o tema desejado.

3.1
Tipo de Atendimento

Clique para escolher o
tipo de atendimento. Pode 
ser selecionado mais de 
um tipo.

Campo de texto

Descreva sobre o assunto.

Botão de anexo

Clique para anexar 
arquivos.
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A Interface

Nova Visita

Botão para cadastrar uma 
nova Visita.
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VISITAS

Visualizando a sua lista 
de Visitas.

Clique no título da 
Visita para acessar 
todas as etapas da 
visita.
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A Interface

Filtro

Filtro com campos para 
pergunta, resposta, tema, 
subtema e item.

Clique no título da 
Dúvida para acessar 
todo o conteúdo.
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DÚVIDAS 
FREQUÊNTES

Consulta às Dúvidas 
Frequentes cadastradas.

7



A Interface


Clique no título da 
para acessar todo o 
conteúdo.
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MANUAL

Consulta ao manual da 
FAPEMIG.
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