
Tutorial
GLPi Manutenção



Observações:

• 1 – O programa GLPi Manutenção poderá ser acessado por qualquer
navegador pelo endereço https://osmanutencao.jatai.ufg.br/. Caso o
programa não abra será necessário a limpeza do histórico do navegador
(Mozilla, Crome, Explorer) e reinício do mesmo para abertura do programa.

• 2 - Para os servidores da UFG o login e a senha serão os mesmos de acesso
ao portal UFGnet e email institucional. No login não será necessário
colocar o domínio @ufg.br

• 3 – Para os funcionários terceirizados ou os demais que não tiverem login,
será preciso realizar o cadastro junto ao setor de manutenção predial por
meio do email manutencaocajufg@gmail.com. Será fornecido via e-mail o
login e uma senha provisória que possibilite alteração da mesma após o
acesso ao programa.

mailto:manutencaocajufg@gmail.com


Abertura do Programa Glpi Manutenção



Página Inicial

Página de 
atualização 
cadastral

• No primeiro acesso, é recomendado que se faça a atualização cadastral.



Atualização cadastral e alteração de senha provisória

• Atualizar a senha e incluir o máximo de informações possíveis para facilitar o
contato fora do sistema (se necessário).

Salva as 
alterações

Retorna à 
Página Inicial



Pagina Inicial

Acompanha todos 
os chamados 

abertos, inclusive 
os já solucionados

Cria um novo 
chamado



Criação de um chamado



Descreva a urgência e a localização da ação de manutenção



Descrever o serviço a ser executado ou mesmo anexar (documentos e imagens). 
Além do bloco que será selecionado, descrever o local do serviço.

Pode ser anexada 
imagem/arquivo para 

facilitar o detalhamento do 
problema

Descreva o serviço a ser 
executado e seu local

Clique em “Enviar 
mensagem” para concluir



Confirmação do registro do chamado

Será confirmado o 
registro do chamado, 
sendo informado seu 

número



A ordem de serviço (chamado) poderá ser acompanhada na aba “Chamados”

Seleciona o chamado 
que deseja 

acompanhar

Filtra a 
pesquisa



Acompanhamento de um chamado
Informações do 

chamado, podendo 
ser editadas

Acompanha o 
andamento do 

serviço



Acompanhamento de um chamado

Retorno da equipe 
de Manutenção

Pode ser adicionado 
um texto 

(questionamento por 
exemplo) ou novo 
documento/anexo



Acompanhamento de um chamado

Insira texto e clique 
em adicionar.



Aceitação do Serviço

• Quando o serviço foi concluído, ele entrará na lista de serviços “Solucionados”.



Aceitação do Serviço

• Caso esteja de acordo, na aba “Processando chamado”, o serviço deverá ser aprovado (comentário
opcional). Serviços aprovados ganharão o Status de “Fechado” e não poderão mais ser editados.
Caso não esteja, deverá ser recusado e justificado. Serviços recusados perdem o Status de
“Solucionado” e continuarão podendo ser acompanhados/editados.

Aprovar/recusar o 
serviço

Justificativa



Obrigado.


