
Atendimento

100%
Digital



•  Estamos em fase de ajustes, realizando adaptações para otimizar o atendimento.  
 
•  Seu atendimento, a partir de agora, pode ser aberto por você mesmo. Ele ficou 100% digital! 
Você, estudante da Celso, pode realizar todo o contato pelo Portal do Aluno ou pelo site 
(www.celsolisboa.edu.br). 
 
•  É bem simples: você não precisa se deslocar até a Celso, nem mesmo ligar. Você tem total 
autonomia para iniciar um atendimento online e acompanhar remotamente o processo. 
 
•  Ao abrir o seu atendimento no chat, escolha sua solicitação, deixe sua mensagem e assim será 
aberto um ticket de atendimento. Você receberá uma notificação por e-mail e por lá você poderá 
acompanhar o status do seu atendimento. Feito isso, você não precisa ficar com o chat aberto! 
Enviaremos uma notificação por e-mail assim que um de nossos atendentes lhe responder.  
 
•  E nem precisa se preocupar com a entrega de documentos. O novo atendimento permite que 
você anexe qualquer arquivo. Fique tranquilo, pois caso seja necessário a entrega de documento 
físico, nossa equipe irá informar.  

Agora você pode se comunicar 
com a Celso de onde estiver! 



Para iniciar o seu atendimento, basta acessar 
pelo site ou Portal do Aluno e clicar aqui!1



Preencha seus dados, em seguida é só enviar!2



Aqui você vai confirmar ou corrigir seus dados.
É super importante preencher corretamente!3



Nesta etapa você vai selecionar qual atendimento deseja.4



Após ter escolhido o seu atendimento, você vai informar se já possui 
um atendimento em aberto ou se irá iniciar uma nova solicitação.5



Agora você vai escrever a sua solicitação, enquanto nossos colaboradores estão em 
atendimento. Ah, se precisar anexar algum documento, é só clicar no ícone de clips e 
escolher o que deseja enviar. Sempre opte enviar PDF..

Se não puder aguardar, não tem problema, seu atendimento estará registrado. Ele 
será tratado e respondido, e você acompanhará tudo por email.
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Explore nosso novo meio de contato e fale com a gente!  

Obrigado!

Ficou com 
alguma dúvida? 


