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1. Acessando a Central de Relacionamento 

Acesse o site da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes → ‘Links Úteis’ → ‘Chamados Tecnologia FDE’: 

https://demogidascruzes.educacao.sp.gov.br/ 

 

  

https://demogidascruzes.educacao.sp.gov.br/
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2. Abrindo ocorrências de acordo com o tipo 

No site da FDE, selecione o ‘Tipo de Ocorrência’: 

• Conexão à internet (intragov): Para problemas de acesso à internet; 

• Infraestrutura de rede (cabeamento, pontos, rack Intragov, etc.): Para problemas relacionados com 

infraestrutura de pontos lógicos e elétricos que atendem computadores utilizados na escola. 

• Sugestão/reclamação: Para cobrar chamados abertos anteriormente que não foram atendidos 

dentro do prazo previsto ou ficaram muito tempo sem devolutiva e/ou atendimento.  

http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/CentralServico.aspx?codigoMenu=52&CentralServico=TI 

Caso escolha ‘Sugestão/reclamação’ haverá um campo extra para adicionar o ‘Número da ocorrência FDE’. 

Informe o número de chamado neste campo para fazer a cobrança de chamados anteriores. 

 

Preencha os campos de acordo, pesquise pelo código CIE da escola e informe os ambientes afetados. Ao final, 

digite o código de verificação e clique em ‘Enviar’. O número de protocolo será enviado ao email da escola: 

 

http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/CentralServico.aspx?codigoMenu=52&CentralServico=TI
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5 

  Diretoria de Ensino de Ensino de Mogi das Cruzes - NIT
  Rua Dr. Antônio Cândido Vieira, 451, Centro – CEP 08780-030 – Mogi das Cruzes-SP 
 https://demogidascruzes.educacao.sp.gov.br 

3. Acompanhamento do chamado pelo sistema SAC-TEC 

Para consultar o chamado, acesse o site do SAC-TEC (Sistema de Acompanhamentos de Chamados de 

Infraestrutura e Equipamentos de Tecnologia) e clique em ‘CONSULTAR CHAMADO’ e informe o número do 

protocolo: 

https://sac-tec.educacao.sp.gov.br/ 

 

 

Caso não possua o número de chamado, acesse ‘clique aqui caso não tenha o número do protocolo’: 

https://sac-tec.educacao.sp.gov.br/
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E pesquise por ‘Código CIE’ ou ‘Diretoria de Ensino / Escola / Unidades Especiais’: 
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Após inserir o Status e as data inicial e data final, caso haja registros, estes serão exibidos sequencialmente. 

Clique em ‘Exibir Detalhes’ para verificar: 

 

Será aberta a seguinte janela: 

 


