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ABRINDO UM CHAMADO 
 

 Envie um e-mail para suporte.salto@ifsp.edu.br, do seu e-mail institucional 

(@ifsp.edu.br) 

O campo Assunto será o título do chamado. 

O conteúdo do corpo do e-mail será sua solicitação. 

O sistema aceita anexos com tamanho de até 5Mb.  
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CONFIRMAÇÃO DE ABERTURA DO CHAMADO 
 

Após abrir um chamado você deverá receber um e-mail, conforme a imagem abaixo. 

Isso significa que sua solicitação foi recebida com sucesso em nosso sistema de chamados. 

 

 

  



ACOMPANHANDO UM CHAMADO 
 

O número do chamado será exibido no título do e-mail recebido. 

 

 

Em Resumo do chamado,  

no campo Descrição, irá conter a sua solicitação; 

no campo Solução, a descrição da solução aplicada pelo técnico. 

 

  



Em Informações do Chamado, 

no campo Requerentes, irá conter o nome do solicitante; 

no campo Data de abertura, irá conter a data e hora da abertura do chamado; 

no campo Status, irá conter a situação do chamado; 

no campo Atribuído para técnicos, o técnico que irá atender à solicitação; 

 

 

Em Número de acompanhamentos, será exibido as mensagens trocadas entre o requerente e 

o técnico.  

Exemplo: Caso o técnico necessite de mais informações para concluir sua solicitação, ele irá 

atualizar o chamado lhe enviando uma mensagem (acompanhamento). Para enviar uma 

mensagem ao técnico basta responder o chamado, e essa resposta será incluída nos 

acompanhamentos.  

 

  



Demais dúvidas 

 
1. Consigo abrir um chamado enviando um e-mail de um e-mail que não seja do domínio 

@ifsp.edu.br? Não. As configurações do sistema estão vinculadas a base de 

autenticação de rede do campus, e nessa base o campo e-mail está preenchido com 

o e-mail institucional do servidor. 

 

2. Caso o e-mail institucional estiver off-line, consigo abrir um chamado? Sim. 

O que devo fazer para abrir um chamado nesse caso? Siga o passo a passo do tutorial 

ABRINDO CHAMADO PELO SISTEMA GLPI. 

 

 

 


