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APRESENTAÇÃO 

A Ouvidoria da Unifesspa foi criada através do Estatuto pro-tempore aprovado 

por meio da Resolução n° 03-CONSUN, de 04 de abril de 2014 e pela Estrutura 

Organizacional pro-tempore aprovada pela resolução nº 11-CONSUN, de 24 de 

junho de 2015.  

Suas atividades iniciaram a partir do dia 24 de julho de 2015, com a nomeação 

da servidora Josilene da Silva Tavares  para ocupar o cargo de Ouvidora-geral, 

cujo ato se deu através da portaria n° 0698, de 28 de julho de 2015.  

Desde então foi iniciado um processo de divulgação para a Comunidade Interna 

e Externa, através de-mails e no site da Unifesspa e ainda em divulgação interna 

nos campus da Unifesspa o efetivo funcionamento da Ouvidoria.  

A partir do dia 07 de agosto o módulo “Ouvidoria” foi habilitado no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, o qual permite que os 

interessados acessem o sistema e registrem suas demandas, sejam elas 

sugestões, elogios, solicitações, reclamações ou denúncias. Para registro de 

manifestações existe ainda o e-mail ouvidoria@unifesspa.edu.br e o telefone 

2101-7130 como canais de atendimento. 

Ao entrar em contato com a Ouvidoria, o cidadão pode receber orientação a 

respeito de demandas que não são de competência da Ouvidoria-geral e como 

proceder nesses casos. Além disso, o cidadão pode ser atendido de forma 

imediata, o que não gera demanda à administração. Tais registros serão 

contemplados no presente relatório, a fim de compor o número das 

manifestações recebidas na OGE.  

Até o encerramento deste relatório a Ouvidoria já recebeu 20 (vinte) 

manifestações, um número considerável se levarmos em consideração que a 

Universidade estava em período de greve, a qual finalizou no último dia 08 e que 

muitos ainda não tem conhecimento do funcionamento da Ouvidoria. 

As informações a seguir apresentadas são instrumento fundamental para o 

acompanhamento e avaliação das ações e serviços prestados pela 

administração da Unifesspa. Elas demonstram diversos aspectos das funções 

desempenhadas pela ouvidoria por meio da análise estatística de todas as 
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manifestações recebidas, que podem ser denúncias, reclamações, solicitações, 

críticas, sugestões e elogios.  

O relatório expõe primeiramente, os dados relativos às manifestações recebidas 

por tipo. Posteriormente vêm as classificadas por área demandada, por origem, 

por categoria, por status e finalmente por prazo de resposta.  

Para uma melhor compreensão dos dados compartilhados, a figura a seguir 

apresenta o fluxo que sofre uma manifestação, desde seu registro na Ouvidoria 

por parte do cidadão, até a resposta dada ao mesmo, dando fim à demanda. 

 

De um total de 24 manifestações recebidas na Ouvidoria, as mesmas foram 

classificadas por tipo, as quais estão representadas no gráfico abaixo: 



 

As mesmas foram distribuídas entre 13 solicitações, 7 reclamações, 2 

denúncias, 1 relacionado a outros assuntos e 01 foi elogio direcionado ao CRCA, 

pela agilidade na expedição dos diplomas.  

As manifestações recebidas nessa Ouvidoria foram divididas entre as seguintes 

grandes áreas: 

 

As demandas recebidas foram direcionadas em sua maioria às unidades 

acadêmicas,  sendo que algumas estavam relacionadas à problemas na 

efetivação de matrícula através do SIGAA, que a própria Ouvidoria respondeu 

sugerindo que o demandante procurasse a sua Faculdade no intuito de receber 

o apoio pra solucionar o problema.  As unidades administrativas ficaram em 

segundo lugar em número de manifestações recebidas.  
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As Origens das manifestações foram: 

 

Observamos que 75% das manifestações foram efetuadas diretamente pelo 

sistema SIGAA, acessados pelo demandante. 25% das manifestações foram 

recebidas através do e-mail da Ouvidoria, que em seguida foram registradas no 

SIGAA pela Ouvidora, prática necessária para o fiel acompanhamento das 

demandas.  

Não registramos nenhuma demanda recebida por telefone ou pessoalmente.  

Nesse último caso, aqueles que procuraram a Ouvidoria pessoalmente, algumas 

vezes apenas em busca de orientações procedimentais, foram orientados acerca 

do funcionamento do módulo “ouvidoria” e a forma de se fazer o registro de 

demanda, caso desejasse. Nota-se que o acesso pela internet é o meio mais 

acessível ao cidadão para elaborar suas manifestações e assim exercitar seu 

direito à informação e auxiliar a Universidade na prestação de um serviço público 

de qualidade.  
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Abaixo, demonstração gráfica por categoria de solicitante: 

 

Observamos que a maioria dos solicitantes se concentra no grupo comunidade 

externa, representando 13 manifestações,  seguidos pelo público de discentes, 

que realizou 10 manifestações. Foi processada ainda 1 manifestação efetuada 

por técnico administrativo. Não houve registro de demanda elaborado por 

docentes.  
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Cada categoria de usuário demandou os seguintes tipos de manifestações que 

seguem abaixo:  

 

DISCENTES  

  

Foram formulados pelos discentes: 5 reclamações, 3 solicitações,  1 elogio e 2 

denúncias. Não houve registro de sugestão.  

COMUNIDADE EXTERNA 

  

Foram formulados pela comunidade externa: 10 solicitações e 1 denúncia. No 

campo “outros” houve 1 demanda relacionada ao impacto do corte de 
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orçamentos na Educação. Não houve registro de elogio, sugestão ou 

reclamação.  

TÉCNICOS 

 

Foram formulados pelos técnicos: 1 reclamação a qual estava relacionada a 

atendimento recebido. Não houve registro de elogio, sugestão, denúncia ou 

solicitação. 

DOCENTES 

Não houve demandas registradas na Ouvidoria oriundas do público docente. 

Quanto ao status das manifestações recebidas e respondidas, temos os 

seguintes dados: 
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De um total de 24 manifestações recebidas nos meses de agosto a outubro, 

apenas uma estava pendente de resposta, porém dentro do prazo. As demais 

foram respondidas ao usuário.  

As demandas foram bem distribuídas entre as Unidades, sendo que a  que 

concentrou o maior número foi a Biblioteca Josineide Tavares, totalizado 5 

demandas, conforme gráfico abaixo: 

 

No que se refere ao prazo de resposta, abaixo gráfico com demonstração do 

cumprimento ou não dos prazos. 

 

No Site da Ouvidoria disponibilizamos um link para que a comunidade possa 

fazer uma avaliação dos nossos serviços e assim possamos verificar os erros 

cometidos e melhorar a cada dia nosso atendimento. 
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Abaixo apresentamos os resultados das avaliações realizadas até o 

encerramento do presente relatório. 

 

 

De um total de 4 perguntas, das 5 pessoas que fizeram a avaliação nos quesitos 

“Desempenho, Rapidez, Atenção e Contribuição”, as respostas se dividiram 

proporcionalmente entre bom e excelente. 

 



 

De um total de 4 perguntas, das 5 pessoas que fizeram a avaliação, no que se 

refere ao “DESEMPENHO DA OUVIDORIA”, 2 consideraram bom e 3 

consideraram excelente. 



 

 

Quanto à “RAPIDEZ DE RESPOSTA AO CASO”, 3 consideraram que foi  bom 

e 2 consideraram excelente. 



 

Quanto ao item “ATENÇÃO DADA AO SEU CASO”, 2 consideraram bom e 3 

excelente. 

 



 

No item “CONTRIBUIÇÃO DA OUVIDORIA PARA A SOLUÇÃO DO CASO”, 

3 consideraram bom e 2 consideraram excelente. 

É com muito orgulho que apresentamos nosso primeiro relatório e que estamos 

à disposição da comunidade interna e externa da Unifesspa para recebermos 

suas demandas encaminhando-as para uma possível solução, com vistas ao 

aprimoramento da gestão pública. 

Agradecemos o empenho e comprometimento dos Dirigentes da Instituição. 

Essa parceria e o reconhecimento do nosso trabalho é que garantirão a 

existência e a manutenção da Ouvidoria perante a comunidade. 

Para atendimento da comunidade interna e externa a equipe ainda está sendo 

montada, a qual hoje está representada apenas pela ouvidora com perspectiva 

de 01 técnico e 01 bolsista para auxiliar nas atividades internas. 

Marabá (PA), 29 de outubro de 2015. 

 


