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Validação: Procedimento que autoriza (ou não) a execução de um dado serviço solicitado à área de 

TI. 

 

Para validar um chamado, siga os seguintes passos: 

 

1. Acesse o chamado no qual o pessoal de TI requisitou a validação. Há duas formas de se fazer isso 

no sistema GLPI: 

 

Selecionando um chamado para validar - Primeiro Modo 
 

1.1 O GLPI envia, automaticamente, um e-mail informando que a área de TI está aguardando a 

validação do chamado para dar continuidade à execução do serviço solicitado. O remetente deste e-

mail é nao-responda@dri.cefetmg.br. 

 

1.2 Nessa mensagem há a indicação de um link (denominado URL) que, ao ser clicado, conduz 

diretamente à Central de Serviços de TIC. 
 

 

 
 

1.3 Após acessar a URL, insira suas credenciais para ingressar no sistema GLPI. O sistema irá 

mostrar a aba "Validações" do chamado associado ao e-mail enviado. 

 

Selecionando um chamado para validar - Segundo Modo 
 

1.4 Esse modo não utiliza o e-mail de notificação citado no primeiro modo. 

 

1.5 O autorizador pode verificar os chamados que aguardam sua validação logando diretamente no 

sistema GLPI (https://cs.sgi.cefetmg.br/). 

 

1.6 Vá até a tela Home e clique no botão “Chamados esperando sua aprovação” (em destaque na 

figura abaixo). 



 
 

 
 

1.7 O sistema mostrará, em seguida, uma lista com os chamados que estão aguardando sua 

validação. Selecione aquele que deseja avaliar (aceitar ou recusar), clicando sobre o campo 

"Título". 

 

Validando o chamado selecionado 
 

2. Estando com o chamado em tela, vá até a aba "Validações". 
 

 
 

3. Na parte inferior da tela, clique em “Esperando por uma validação”. O sistema mostrará detalhes 

sobre a solicitação de validação. 
 

 
 

4. Altere o campo “Estado da requisição de validação” para “Aceito” e insira um comentário, caso 

julgue necessário. Ao efetuar esse procedimento, o usuário indica que está autorizando a área de TI 

a realizar o serviço objeto do chamado. 
 

 
 

5. O chamado está validado. A partir de agora o técnico de TI responsável pelo atendimento dará 

continuidade à solicitação. 

 

6. O campo “Estado da requisição de validação” também pode ser alterado para “Recusado”. Nesse 

caso, solicita-se que o campo "Comentário" seja devidamente preenchido, evidenciando os motivos 

que desautorizam a prestação do serviço demandado no chamado. 


