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Pauta do encontro
Triagem dos Tablets;

Levantamento geral de Problemas;

Levantamento da Garantia;

Estratégias para atendimento da garantia;

Material de Suporte dos Tablets;

Procedimentos para distribuição;

Configuração e gerenciamento;

Suporte - Portal Citsmart.
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5.230 Tablets analisados
Triagem dos tablets UNIDADES DRE SÃO MIGUEL
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Relatório da Triagem dos tablets 
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Chip sem sinal

TIPO DE PROBLEMA QUANTIDADE

1

PUK 5

Botão volume danificado 10

Sem imagem padrão 10

Estrutura danificada 20

Bloqueado por senha do aluno 31

Botão power danificado 35

Slot danificado 37

Sem carregador 39

Sem chip 709

Entrada USB danificada 873

Tela quebrada 2595

Atendidos pela garantia 865NTIC DRE MP



NÃO LIGA
56.6%

BOTÕES
13.6%

NÃO CARREGA
12.8%

DISPLAY
11.7%

CHIP
5.2%

Tablet não liga ou reinicia sozinho

Tablet com chip preso no slot ou não reconhece chip

Tablet com botão power danificado

Tablet não carrega ou entrada de carregamento
danificada

NÃO LIGA - 490

CHIP - 45

BOTÃO POWER - 118

NÃO CARREGA - 111

A
ná

lis
e 

da
 G

ar
an

tia

Tablet com problema no display ou no touch.

DISPLAY - 101
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Garantia: Tablets que serão atendidos pela Multilaser. (etiquetados com a cor preta) 

Mau uso:  Deverão ficar armazenados nas Unidades Escolares até novas orientações. (etiquetados com a cor vermelha) 

Outros: Problemas no chip, Sinal de internet, tablet sem chip, tablet sem carregador, Claro Monitor, sem imagem
padrão, etc. (etiquetados com a cor verde) 

 PUK: Desbloqueado (etiquetados com a cor azul) 
 

Obs.:  As categorias Outros e PUK, terão uma nova visita técnica para resolução do problema. Solicitar a Unidade
Escolar, que deixe estes equipamentos separados, conforme já orientado pelos técnicos da Central IT. 

TRIAGEM DOS TABLETS 
UNIDADES DRE SÃO MIGUEL

Categorização pós atendimento
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Estratégias para entrega dos TABLETS na
DREMP

Após atendimento da
garantia, as equipes serão

comunicadas para a
retirada dos Tablets

consertados na DREMP.
Consecutivamente recebe
documento de devolução.

Separar os equipamentos
selecionados na planilha,
de acordo com o IMEI e
encaminhar para a DRE.

Quando o Tablet não
possuir o IMEI, por favor,

enviar o Tablet que foi
separado pelo técnico da
Central IT, tendo como

referência o descritivo do
problema.   

Elaborar
memorando modelo

contendo a
identificação dos

Tablets da Unidade.

Entregar os
equipamentos junto
com o  memorando  
 contendo os dados

da Unidade e a
identificação dos

Tablets da Unidade,
carimbado e

assinado pela
Direção no NTIC -
sala 217 DRE MP

NTIC DRE MP



Materiais de apoio

https://dipedmp.wixsite.com/meusite/about-1

NTIC DRE MP



a) Solicitar o preenchimento do Termo de Comodato;
 
b) Após o preenchimento, o servidor responsável pela distribuição deverá inserir seus dados e o carimbo da
escola;
 
c) Solicitar ao familiar que confira os itens presentes na caixa: tablet, fone de ouvido com microfone, cabo
USB Type C, capa protetora;
 
d) Entregar uma cópia do Termo de Comodato ao responsável e um exemplar da Carta aos estudantes;
 
e) Arquivar o Termo no prontuário do estudante. Sugerimos a digitalização do Termo, como forma de manter
uma cópia de segurança. O nome do arquivo digitalizado deve ser o código EOL do estudante;

PROCEDIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO

A distribuição do equipamento deverá ser realizada ao responsável pelo estudante, por meio de agendamento prévio,
a fim de evitar aglomerações e garantir o cumprimento dos protocolos sanitários.
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GERENCIAMENTO
Para que a associação do EOL seja feita corretamente pelo sistema de gerenciamento, a escola deve preencher formulário
que especifica qual equipamento foi entregue a qual estudante, sugerimos utilizar a planilha “controle de entrega de Tablets
por turma”.

Link entrega dos Tablets, identificação por estudante:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_YGj0otloIY7n4d1wBFW4wuMAWzr19-IWw4TokZWzoGY2A/viewform
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 CAPAS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO
 A SME procederá com a compra de capas e películas de proteção para os Tablets dos modelos abaixo
identificados, o formulário encontra-se fechado, no entanto será reaberto para o preenchimento das

Unidades que ainda não o realizaram. Importante já fazer o levantamento com base nos registros da UE.
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Telefone: 4000-1763
WhatsApp: 61 3247-3192
Portal de Serviços: https://suporte.sme.prefeitura.sp.gov.br

Canais do Suporte SME
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Citsmart
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Citsmart
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Agradecemos a parceria de sempre!
Contamos com a colaboração de todos!
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