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1. AGRADECIMENTOS 
Nosso agradecimento é especialmente destinado a todos os cidadãos e cidadãs que fortalecem esse 
canal de comunicação com os agentes públicos gestores da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará, quando exercem de forma democrática o direito de expressar sua satisfação ou insatisfação 
com os serviços que são prestados, oferecendo oportunidades de melhorias nas várias áreas de 
atendimento, bem como nos processos de trabalho, sugerindo, reclamando, denunciando e 
elogiando.  

A todos os servidores que entendem a importância da participação cidadã e, imbuídos da 
responsabilidade de suas funções, respondem às manifestações que lhes são apresentadas com 
brevidade, objetividade e clareza.  

2. APRESENTAÇÃO 
O gráfico abaixo demonstra o trâmite normal que percorre uma demanda, ao ser recebida na 

Ouvidoria, até o seu encerramento. 
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Este relatório se propõe a apresentar as demandas registradas na Ouvidoria no ano de 2016. Os 
resultados do atendimento às manifestações registradas estão sendo disponibilizados para que a 
comunidade possa acompanhar o desempenho da Ouvidoria e, para que provoquem contínua 
melhoria nos serviços prestados pela Instituição. 

Uma das  finalidades da Ouvidoria é contribuir para o desenvolvimento institucional, atuando como 
um canal de interlocução com a sociedade, com vistas a mediar as relações entre a Administração 
Pública e o administrado, propondo ações corretivas com base nas manifestações recebidas, 
sugerindo ações para a contínua melhoria do Serviço Público. 

Não é competência da Ouvidoria instaurar sindicâncias, auditorias e procedimentos administrativos. 
Com relação a essas questões, ela tem apenas a função de sugerir, uma vez constatada indícios de 
irregularidade ou de suposta infração à lei, para que os órgãos competentes façam a análise e 
decidam quais providências serão adequadas a cada caso.  

Em resumo, a Ouvidoria é um instrumento a serviço da democracia, uma vez que somente em países 
democráticos o cidadão pode se manifestar, seja elogiando, criticando ou sugerindo medidas que 
venham ao encontro dos interesses públicos e coletivos. 

No âmbito de suas atribuições, a Ouvidoria da Unifesspa deve receber, dar tratamento, responder 
e classificar suas demandas, através das seguintes manifestações:  

• Sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e 
serviços prestados pela Administração Pública federal;  

• Elogio: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento 
recebido;  

• Solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;  

• Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;  

• Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de 
controle interno ou externo. 

A fim de possibilitar o recebimento, registro e processamento dessas manifestações, a Ouvidoria 
disponibiliza um Sistema de Gerenciamento de demandas. O link 
“falecomouvidoria.unifesspa.edu.br” permite acesso direto ao registro de demanda, e encontra-se 
disponível no site da Ouvidoria, fornecendo ao cidadão a possibilidade de realizar e acompanhar 
manifestações com as seguintes formas de identificação:  

1. Com identificação do manifestante. Podem realizar este tipo de manifestação os servidores 
técnico-administrativos, docentes, discentes da Universidade e público externo; 

2. Sigilosa. Podem realizar este tipo de manifestação os servidores técnico-administrativos, 
docentes, discentes e público externo da Universidade; Caso opte por essa modalidade, o  nome do 
demandante será mantido em sigilo pela equipe da Ouvidoria. A manifestação será encaminhada à 
Unidade responsável pela resposta sem a identificação do demandante. Aplica-se para qualquer 
tipo de demanda. 

3. Anônima. Para aqueles que não desejarem ser identificados, devem realizar uma manifestação 
anônima, não sendo necessário fornecer qualquer dado de identificação. Nesse caso, não será 
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possível o acompanhamento das manifestações encaminhadas à Ouvidoria da Unifesspa.  Cabível 
apenas para Denúncias. 

O manifestante também poderá contatar a Ouvidoria utilizando os seguintes canais:  

 https://falecomouvidoria.unifesspa.edu.br 

 Telefone/fax: (94) 2101-7169  

 E-mail: ouvidoria@unifesspa.edu.br 

 Pessoalmente ou por carta: Folha 31, quadra 07 lote especial, Bairro Nova Marabá. 1º piso, 
sala onde funcionava a PROEX. 

3. OBJETIVO  
O presente relatório tem como finalidade o cumprimento do disposto no Art. 8º, inciso IV, 

do Regimento Interno da Ouvidoria da Unifesspa, aprovado pela Resolução CONSAD Nº 009, de 17 
de novembro de 2015, que trata sobre a elaboração e divulgação de relatórios e sobre 
demonstração do andamento dos trabalhos da Ouvidoria, para  apreciação do Reitor e do Conselho 
Universitário da Unifesspa,  incluindo sugestões visando à melhoria das relações da Universidade 
com a comunidade, a fim de garantir o respeito aos direitos dos cidadãos; 

Considerando esse contexto, serão abordados neste Relatório os pontos mais relevantes das 
atividades desempenhadas pela Ouvidoria em 2016, cabendo destacar as manifestações recebidas, 
sua atuação e aprimoramento dos serviços prestados pela Unifesspa e o monitoramento das medidas 
de cumprimento da LAI. 

4. BASE LEGAL  
O Ouvidoria da Unifesspa está alinhada com o ideal de atuação das Ouvidorias Federais, 

como efetivo de participação da sociedade no processo de construção e consolidação dos 
instrumentos voltados ao melhor funcionamento do Estado, embasado em: 

1) Decreto nº  8.243, de 23 de maio de 2014, (Institui a Política Nacional de Participação Nacional – 
PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS), que conferiu estatura normativa à 
Ouvidoria Pública Federal, definindo-a como “instância de controle e participação social responsável 
pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas 
e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da 
gestão pública.” 

2) 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, que cria a Ouvidoria, vinculada administrativamente ao Gabinete da Reitoria, com o dever 
de dar transparência e credibilidade a esse canal de comunicação entre a comunidade externa e a 
comunidade universitária (professores, estudantes e técnicos-administrativos);  

3) Instrução Normativa nº 1/2014 da Ouvidoria-Geral da União da Controladoria Geral da União, de 
5 de novembro de 2014, a qual nos confere as atribuições de:  

a) conferir eficácia ao disposto no art. 37, §3º, da Constituição Federal de 1988, que assegura 
aos cidadãos o direito de participar da gestão da Administração Pública;  
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b) reforçar, nas atividades de controle da Administração Pública, o exame da legitimidade, 
conforme preceitua o art. 70 da Constituição Federal;  

c) promover a atuação integrada e sistêmica das Ouvidorias do Poder Executivo federal, com 
a finalidade de qualificar a prestação de serviços públicos e o atendimento aos cidadãos;  

4) Instrução Normativa Conjunta nº 01 CRG/OGU, 24 de junho de 2014, que estabelece normas de 
recebimento e tratamento de denúncias anônimas e estabelece ainda as diretrizes para a reserva 
de identidade do denunciante;  

5. FUNCIONAMENTO E INFRA-ESTRUTURA  
A Ouvidoria da Unifesspa atualmente está instalada em uma sala no andar superior do 

Campus I, e funciona no horário das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Dispõe de uma servidora técnico-
administrativa, advogada, nomeada como Ouvidora-geral, que acumula todas as funções, desde o 
atendimento, triagem, análise, encaminhamento, acompanhamento de prazos, encerramento, etc 
e  o monitoramento das medidas de cumprimento da LAI.  A Ouvidoria está equipada com um 
computador, uma impressora, telefone fixo, um armário, um arquivo, uma mesa, duas cadeiras, 
todos emprestados do CRCA. 

Com essa estrutura, é importante mencionar que foi observado a necessidade de maior 
espaço físico, seguindo o padrão da maioria das Ouvidorias do Brasil, com no mínimo 02 (duas) salas, 
para possibilitar o atendimento em casos de grupos de pessoas, oferecendo melhor acomodação e 
privacidade, em realizações de reuniões. 

6.  DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA 
Com a efetivação da Ouvidoria a partir de 2015, a mesma funciona especificamente com 

uma servidora, que exerce a função de Ouvidora, o que prejudica consideravelmente na realização 
de ações da Ouvidoria, o que deixa visível a urgência de auxiliares suficiente para integrar a sua 
equipe, o que contribuirá para o bom desenvolvimento das ações e atividades com maior qualidade 
e eficiência, bem como, na amplitude das ações no âmbito institucional e demais atividades, 
atendendo o seu Regimento Interno, que prevê na sua estrutura 01 (uma) secretaria executiva (Art. 
5º, II).  

No que diz respeito à divulgação, é importante destacar que a Ouvidoria executa sua própria 
divulgação com a utilização dos serviços disponibilizados no portal próprio,  onde as informações 
estão sendo alimentadas rotineiramente, com publicações de Relatórios da Ouvidoria, apresentação 
de conteúdos dos cursos participados pela Ouvidora, carta de serviços ao cidadão, formas de contato, 
entre outros. 

Vale ressaltar que parte da divulgação é realizada por meio de folders, que contribuem na 
divulgação e melhor conhecimento da Ouvidoria no âmbito da Unifesspa. 

A divulgação também se dá através da participação da Ouvidoria nos Eventos de recepção de 
Calouros, realizados pela PROEG e CRCA. 
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7. DA LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 
Quanto à acessibilidade, é importante que a Ouvidoria esteja instalada em espaço 

centralizado e acessível, facilitando sua visibilidade para a comunidade acadêmica e externa. 

Nesse sentido, observa-se insatisfação de parte dos usuários quando necessitam vir à 
Ouvidoria, sobretudo quanto ao acesso das pessoas com deficiência, cuja mobilidade é reduzida ou 
com deficiência visual, tendo em vista que é necessário acessar uma escada para chegar até a 
Ouvidoria. Uma sala no térreo seria o local ideal. 

Observa-se ainda a necessidade de confecção de Placa de Identificação, para ser exposta na 
parte externa do prédio em que funciona esta Unidade, o que proporcionará maior visibilidade à 
comunidade.  

8. PÚBLICO DA UNIFESSPA 
A Unifesspa atualmente (ano de 2016), oferece 32 (trinta e dois) cursos de Graduação e 09 

(nove) cursos de Pós- Graduação, sendo 06 (seis) em mestrado e 03 (três) em doutorado, totalizando 
4.314 (quatro mil, trezentos e quatorze) discentes. Temos ainda 211 (duzentos e onze) técnicos e 273 
(duzentos e setenta e três) docentes, atingindo um público total de 4.798 (quatro mil, setecentos e 
noventa e oito), entre servidores e alunos da Unifesspa no ano de 2016.  

O número de registros de demandas obedeceu a uma ordem proporcional ao público, tendo 
sido liderada pelos discentes. 

9. ATUAÇÃO DA OUVIDORIA 
Em 2016, a Ouvidoria registrou 202 (duzentos e duas) manifestações, recebidas por meio de 

e-mail, Sistema Eletrônico, atendimentos presenciais, intermediações diretas e orientações 
presenciais. Sendo:  

 31 (trinta e uma) denúncias -  20 (vinte) anônimas e 08 (oito) sigilosas;  

 93 (noventa e três) reclamações -  08 (oito) anônimas e 21 (vinte e uma) sigilosas;  

 69 (sessenta e nove) solicitações – 04 (quatro) anônimas e 13 (sigilosas);  

 06 (seis) sugestões;  

 03 (três) classificadas em outros assuntos (geralmente complemento de outra demanda);  

Na implantação da Ouvidoria, o Sistema apresentava a opção do cidadão optar pelo 
anonimato em qualquer modalidade de demanda, o que gerou o registro de algumas reclamações 
e solicitações anônimas, cujos conteúdos não justificavam o anonimato. Percebida essa falha, foi 
solicitado ao CTIC que restringisse essa opção apenas para as Denúncias, conforme a lei prevê, cuja 
solicitação foi atendida, estando disponível atualmente apenas para essa modalidade. 

Do total de 202 manifestações recebidas, 190 foram respondidas ao cidadão ou encerradas; 
06 estão pendentes de resposta por parte da Unidade, cujo prazo para resposta já expirou; 02 estão 
em Sindicância para apuração; 03 estão aguardando criação de Resolução e 01 está aguardando 
Parecer Jurídico da Procuradoria.  
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9.1 Status das Demandas 
 

 

 

O gráfico abaixo mostra o percentual do público que acionou a Ouvidoria. Podemos inferir 
que  a maior participação foi dos discentes, com 71,78%. A Comunidade Externa com 22,27%. Os 
docentes com 3,46% e por último os técnicos com 2,47%.  

9.2 Demanda Por Público 
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10.  ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 
As demandas recebidas pela Ouvidoria são encaminhadas às diversas áreas da Unifesspa, 

para conhecimento e adoção das providências cabíveis, e devolvidas à essa instância, para análise e 
envio de respostas aos cidadãos. 

A admissibilidade de denúncias recebidas nesta Ouvidoria segue o rito disposto na Instrução 
Normativa nº 01 da Ouvidoria Geral da União – OGU/CGU-PR, de 05 de novembro de 2014, que é o 
instrumento utilizado para organizar e orientar a atuação das ouvidorias do Poder Executivo 
Federal, com a finalidade de aprimorar a prestação dos serviços públicos e o atendimento ao 
cidadão. 

As denúncias recebidas na Ouvidoria, que não são solucionadas na Unidade responsável, são 
encaminhadas ao Gabinete da Reitoria com sugestão de abertura de Sindicância ou PAD, uma vez 
que, não alcançada a conciliação, faz-se necessário a adoção de outros meios legais para a solução 
da lide. Não compete à Ouvidoria realizar apuração ou investigação de eventuais desvios funcionais 
ou éticos. 

Cabe ressaltar que a Ouvidoria admite o registro de denúncias anônimas, nesse ponto 
adaptada à Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 24 de junho de 2014, da Corregedoria-Geral da 
União (CRG) e da OGU. 

As manifestações que não são competência da Ouvidoria recebem tratamento diverso, a 
depender de seu conteúdo. Algumas delas, após analisadas, cujos teores são vagos ou 
inconsistentes, são consideradas Inabilitadas. 

Em 2016, das 202 manifestações recebidas pela Ouvidoria, destaca-se que a maioria foi 
referente à “Reclamação”, conforme detalhamento a seguir: 

Demandas Recepcionadas 

Tipo de Demanda  Quantidade Anual - 2016 

Reclamação 93 

Solicitação 69 

Elogio 0 

Sugestão 06 

Denúncia  31 

Outros  03 

Total Anual 202 
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Nesta Tabela, apresentam-se os números distribuídos mensalmente. 

Tipo de manifestação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 
2016 

Reclamação 4 9 26 7 7 8 4 11 7 7 2 1 93 

Solicitação 3 10 6 9 6 5 6 5 6 6 5 2 69 

Sugestão 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 06 

Denúncia 1 2 3 0 4 2 6 6 1 4 1 1 31 

Elogios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 

Total 8 21 36 16 17 19 18 22 14 17 9 5 202 

 

10.1 Unidades Demandadas 

 

UNIDADE 
RECLAMAÇÃO DENÚNCIA SOLICITAÇÃO ELOGIO SUGESTÃO OUTROS TOTAL 

BIBLIOTECA 5 1         6 

CRCA   2 27       29 

CTIC     1       1 

ICE 2   2       4 

ICH 8 1 4     1 14 

ICSA   1 3       4 

IEA   1         1 

IEDAR 5 1         6 

IEDS 4 3 5       12 

IETU 2 1 1       4 

IEX 2   1       3 

IGE 32 6 2     1 41 

ILLA   6 1     1 8 

OUTROS 2   4       6 

PDTSA 1           1 

PPGF 1           1 

PROADI 10 1 2   2   15 

PROEG 6   3       9 

PROEX 12 7 3       22 

PROGEP 1   8   4   13 

PROPIT     1       1 

SEPLAN     1       1 

TOTAL 93 31 69 0  6 3 202 
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A Unidade que recebeu o maior número de demandas foi o IGE, a maioria delas relacionada 

a relacionamento aluno/professor,  metodologia de aulas, reprovação, etc. O referido Instituto tem 

se posicionado no sentido de tentar solucionar as questões apresentadas, tendo, na maioria das 

vezes apresentado uma alternativa viável para pôr fim à demanda. 

O CRCA ficou em segundo lugar em número de manifestações recebidas, sendo a sua maioria 

relacionada à solicitações referentes ao ingresso do aluno, editais, transferências, etc.  

A PROEX também recebeu um número considerável de manifestações, muitas delas 

reclamações referentes à não concessão de auxílios, denúncias sobre fraude para recebimento de 

auxílios, atendimento, etc. Das denúncias acerca de auxílios recebidos indevidamente, a PROEX 

realizou investigação e constatou que alguns dos beneficiários denunciados realmente não 

preenchiam os requisitos  para recebimento dos mesmos, e os suspendeu.  

A PROADI também recebeu um número considerável de reclamações, em sua maioria 

relacionada aos serviços de transporte  entre as Unidades.  

11. DO RETORNO DAS UNIDADES 
Para o pleno exercício das funções da Ouvidoria e a melhoria efetiva da qualidade dos 

serviços da Unifesspa, é fundamental o retorno das questões enviadas aos setores competentes, 
dentro do prazo estabelecido pelo Regimento Interno. 

Avaliou-se o percentual de respostas por setor demandado de forma a apontar para a 
necessidade de melhor compreensão quanto ao cumprimento das respostas às manifestações, que 
de imediato são encaminhadas aos setores competentes, após análise preliminar feita pela 
Ouvidoria. Muitos desses deixam de dar retorno em tempo hábil, dificultando a conclusão dos 
trabalhos atribuídos a este setor, muitas vezes perdendo o objeto da demanda. Tal prática leva a 
descrédito não apenas a Unidade que não forneceu a resposta, mas a Ouvidoria e a Unifesspa como 
um todo. Esperamos contar com a conscientização dos chefes de Unidade quanto ao cumprimento 
dos prazos e o auxílio na diminuição do tempo de tramitação das demandas. 
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11.1 Pendentes por Unidade 
 

 

Das demandas que estão pendentes de resposta, duas do ICH e a do ICSA estão em processo 
de Sindicância. A Procuradoria da Unifesspa está realizando análise jurídica acerca do teor de uma 
denúncia recebida no ICH, cuja análise será encerrada mediante emissão de Parecer.  As da PROEG 
foram enviadas ao Conselho Superior de Administração, para discussão e provável regulamentação. 
A PROEX está com seis manifestações pendentes de resposta. É importante ressaltar que o retardo 
das chefias de Unidades em fornecer as respostas aos manifestantes causa descontentamento e 
descaracteriza o papel da Ouvidoria, ocorrendo assim a cobrança repetitiva desses retornos, mesmo 
sendo mencionado o prazo para atendimento, no momento do encaminhamento de cada demanda. 
É necessário que haja maior compreensão, colaboração e valorização por parte das Unidades, 
quanto ao cumprimento do papel da Ouvidoria na Unifesspa. 

12. PARTICIPAÇÃO DA OUVIDORIA EM CURSOS E EVENTOS  
A Ouvidora-Geral da Unifesspa tem participado regularmente de cursos, fóruns e eventos com a 
finalidade de obter melhor capacitação e desse modo otimizar o atendimento prestado. As 
demandas da comunidade que chegam à ouvidoria exigem não somente um trabalho de escuta 
qualificada, mas uma postura relevante, capaz de estabelecer um processo dialógico e mediador 
entre o cidadão, a Instituição e seus diversos setores. Nesse sentido, a Ouvidora participou dos 
seguintes eventos:  

• CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIAS Realizado em Florianópolis-SC, de 13 a 15 de 
outubro de 2015, com carga horária total de 20 horas. O evento promoveu um diálogo sobre temas 
relevantes e atuais relacionados à atividade de ouvidoria, tais como proteção ao denunciante, 
mediação, dentre outros. Além disso, ao final do curso, após avaliação de conhecimentos, 
obtivemos a Certificação para Atuação em Ouvidoria. O evento foi realizado pela OMD em parceria 
com a Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO). 

PROEX ICH PROEG ICSA
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• CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA, promovido pelo Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União e realizado pelo CENTRESAF, no período 
de 4 a 6/10/2016, em São Paulo-SP. Nesse curso foram abordados temas como o papel da Ouvidoria 
pública no contexto democrático, o fluxo de atendimento bem como a utilização de ferramentas 
gerenciais para o trabalho nas Ouvidorias públicas. 

• DEVERES E PROIBIÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, realizado pelo Instituto Legislativo 
Brasileiro, do Senado Federal, modalidade à distância, com carga horária total de 60 horas. Nesse 
curso foram trabalhados temas como Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, 
Responsabilidades do Servidor, deveres e proibições. 

• ÉTICA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizado pelo Instituto Legislativo Brasileiro, do Senado 
Federal, modalidade à distância, com carga horária total de 40 horas.  

• OUVIDORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizado pelo Instituto Legislativo Brasileiro, do 
Senado Federal, modalidade à distância, com carga horária total de 20 horas. Nesse curso foram 
trabalhados temas como Atendimento, a função do Ouvidor, requisitos para o bom funcionamento 
das Ouvidorias, desafios a serem enfrentados, a Ouvidoria Pública como instrumento de 
participação social e a Lei de Acesso à Informação. 

13. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC  
O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, instituído pela lei nº 12.572 de 18 de Novembro 

de 2011, é a efetivação da norma contida nos termos do  art. 5º, XXXIII da Carta Política Vigente, 
que assim prevê: 

Art. 5º, XXXIII: Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;  

Sua fundamentação jurídica, também está contida em outros dispositivos constitucionais, 
que asseguram ao cidadão o direito de ter acesso às informações produzidas e sob a guarda do 
Estado.  

Para a lei, a exceção ao direito de informação do cidadão, é a informação classificada como 
sigilosa, fundamental para a preservação da segurança da sociedade ou do Estado, conforme 
previsão nos arts. 21 e 34 da lei, que é regulamentada pelo Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012. 

Com a Lei De Acesso à Informação, o Brasil define o marco acerca do acesso às informações 
sob a guarda do Estado, cria mecanismo para o cidadão formular seus pedidos de acesso à 
informação ao Estado, e define que a regra é o acesso à informação pública e o sigilo, a exceção. 

A LAI fortalece o processo democrático ao determinar o acesso à informação a qualquer 
interessado, sem necessidade de justificar seu pedido,  e ainda prevê a possibilidade do usuário 
interpor recurso, nas hipóteses em que a resposta fornecida for incompleta ou insatisfatória, ou 
ainda se houver a negativa no fornecimento ao seu pedido de informação, prevendo ao agente 
público, penalidades, caso sua negativa não possua amparo legal. 
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A Unifesspa, por meio de sua Ouvidoria-Geral, assumiu o papel de implementar e monitorar 
a Lei de Acesso Informação, instituindo o SIC - Serviço de Informações ao Cidadão em sua estrutura. 
Atualmente, a Autoridade de Monitoramento da LAI pela CGU,  é a servidora Josilene da Silva 
Tavares, designada pela Portaria N° 1273, de 29 de dezembro de 2016.  

13.1  Comparativo Entre Ouvidoria e Sic 
 

 OUVIDORIA SIC 

PÚBLICO 
Estudantes, professores, 
técnicos-administrativos e 
comunidade externa. 

Estudantes, professores, técnicos-administrativos e 
comunidade externa. 

TIPOS DE 
MANIFESTAÇÕES 

Reclamação, Denúncia, Elogio 
Sugestão e Solicitação. 

Solicitação de Informações. 

MEIOS DE ACESSO 
Sistema Informatizado SIGAA, 
telefone, e-mail, carta ou 
pessoalmente. 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.html, 
Sistema Informatizado SIPAC, telefone, e-mail, carta 
ou pessoalmente. 

COMPETÊNCIA 

Receber e encaminhar às 
autoridades competentes 
Reclamações, Sugestões, 
Elogios e Solicitações.  Receber 
denúncias sobre violações de 
direitos; Realizar 
recomendações para melhoria 
das atividades na Unifesspa. 

Garantir ao cidadão o acesso amplo às informações 
de interesse coletivo ou particular, que não estejam 
protegidas pelo sigilo; 

 

O SIC recebeu 77 (setenta e sete) pedidos de informações em 2016, obtendo os seguintes 
dados estatísticos a seguir, que são oriundos do sistema E-SIC. 

13.2  Quantidade De Pedidos de Acesso à Informação 
 

QTDE. MÉDIA MENSAL FINALIZADAS EM TRÂMITE 

77 6,42 100% 0 

13.3 Características 
 

Características dos pedidos de acesso à informação 

Total de perguntas: 353 Total de solicitantes: 62 

Perguntas por pedido: 4,64 
Maior número de pedidos feitos por um 

solicitante: 
8 

    Solicitantes com um único pedido: 54 
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13.4 Temas 
 

Temas das solicitações (Top 10) 

Categoria e assunto Quantidade % de Pedidos 
Educação - Educação superior 15 19,48% 

Educação - Profissionais da educação 13 16,88% 
Trabalho - Profissões e ocupações 13 16,88% 

Comércio, Serviços e Turismo - Comércio e Serviços 5 6,49% 
Ciência, Informação e Comunicação - Ciência e Tecnologia 4 5,19% 

Ciência, Informação e Comunicação - Informação - Gestão, preservação e 
acesso 

4 5,19% 

Justiça e Legislação - Legislação e jurisprudência 3 3,90% 
Educação - Educação de jovens e adultos 2 2,60% 

Meio ambiente - Gestão de meio ambiente 2 2,60% 
Trabalho - Política trabalhista 2 2,60% 

 

13.5 Resposta aos Pedidos de Acesso à Informação 
 

TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA: 10,45 DIAS  

PRORROGAÇÕES QUANTIDADE: 05 % DE PEDIDOS: 6,49% 

 

13.6 Tipos de Resposta 
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13.7 Acesso Negado 
 

Razões da negativa de acesso 

Descrição Quantidade % % de pedidos 

Pedido genérico 1 100,000% 1,30% 

TOTAL: 1 100,000% 1,30% 

 

13.8 Meios de Resposta 
 

Meios de envio de resposta 

Meio Quantidade % de pedidos 

Pelo sistema (com avisos por email) 77 100,00% 
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13.9 Local de Origem da Solicitação 
 

Localização dos solicitantes 

Estado 
Nº de 

solicitantes 
% dos solicitantes Nº de pedidos 

AL 1 1,61% 1 
CE 5 8,06% 6 
DF 3 4,84% 3 
GO 1 1,61% 1 
MA 1 1,61% 1 
MG 6 9,68% 6 
MS 3 4,84% 3 
PA 12 19,35% 20 
PB 1 1,61% 2 
PI 2 3,23% 4 
PR 4 6,45% 5 
RJ 4 6,45% 5 
RN 1 1,61% 1 
RS 1 1,61% 1 
SC 1 1,61% 1 
SE 2 3,23% 2 
SP 4 6,45% 4 
TO 2 3,23% 2 

Outros países 1 1,61% 1 
Não informado 7 11,29% 8 
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13.10 Perfil dos Solicitantes Pessoa Física 
 

Profissão 
Servidor público federal 43,55% 

Não Informado 12,90% 
Estudante 11,29% 
Professor 8,06% 

Pesquisador 8,06% 
Profis. Liberal/autônomo 4,84% 

Empregado - setor privado 3,23% 
Servidor público estadual 3,23% 

Servidor público municipal 1,61% 
Jornalista 1,61% 

Membro de partido político 1,61% 
 

 

  

 

 

14. SUGESTÕES À REITORIA 
Com base nas manifestações ao longo do ano, é possível fazer algumas recomendações:  

1. Investimento no treinamento de servidores e estagiários, quanto ao atendimento de qualidade 
ao usuário/cidadão;  

2. Criar novos espaços de estacionamento interno, uma vez que o espaço atual é diminuto e não 
comporta os veículos dos servidores e discentes, forçando-os a estacionarem seus veículos do 
lado externo da Unifesspa, tornando-os vulneráveis a assaltos e até mesmo roubo de seus 
veículos, uma vez que não há vigilância na área externa. 

3. Padronização, aprimoramento e atualização dos sites (forma e conteúdo) das unidades da 
Unifesspa, tendo em vista a dificuldade apresentada em várias manifestações no acesso à 
informação; 

4. Conscientização quanto à importância da disponibilização e cumprimento dos planos de ensino 
e ementas das disciplinas;  

5. Atenção para os problemas recorrentes envolvendo as disciplinas com alto índice de retenção e 
relacionamentos conflituosos entre docentes e discentes; 

6. Campanha a ações sobre zoonoses nos campi; 
7. Confecções e distribuição de cartilha sobre assédio moral, sexual, racismo e bullying;  
8. Elaboração de cartilha com esclarecimentos sobre plágio na área acadêmica e científica, e seus 

desdobramentos legais; 

15. METAS PARA 2017 
 Trabalho conjunto com CTIC para Integração da Base de Dados do Governo Federal,  com a 

remessa de dados e informações à Ouvidoria-Geral da União, para conferir eficácia ao disposto 

Escolaridade 
Mestrado/Doutorado 29,03% 

Pós-graduação 25,81% 
Ensino Superior  20,97% 
Ensino Médio 12,90% 

Não Informado 9,68% 
Ensino Fundamental 1,61% 

Gênero 
M 50,00% 
F 43,55% 

Não Informado 6,45% 
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no art. 37, §3º da Constituição Federal de 1988, que assegura aos cidadãos o direito de participar 
da gestão da Administração Pública; 

 Trabalho conjunto com o CTIC e demais Unidades, para a elaboração do Plano de Dados Abertos-
PDA da Unifesspa e consequente divulgação no site de dados abertos do Governo Federal, 
franqueando aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados, 
sobre os quais não recaia vedação expressa de acesso; 

 Participação da Ouvidoria nos cursos de Política de Formação Continuada em Ouvidorias 
(Profoco), da Ouvidoria-Geral da União (OGU), que são destinados ao desenvolvimento de 
atividades de capacitação e formação em Ouvidoria, fundamentada em um processo de 
qualificação contínua; 

 Atualização da página da transparência ativa em conjunto com as áreas fins; 

 Reformulação e atualização do Regimento Interno da Ouvidoria; 

 Disponibilização de um questionário de satisfação, a ser respondido pelos usuários ao final do 
processo, que nos trará dados que servirão como indicadores para corrigir e/ou qualificar nossos 
procedimentos de gestão bem como da gestão dos setores para os quais as demandas dos 
usuários são encaminhadas; 

 Divulgação do funcionamento da Ouvidoria na Unifesspa, nos interiores dos ônibus e na rádio 
web da Unifesspa; 

 Diminuição expressiva do tempo de tramitação e consequente resposta ao usuário; 

 Mudança de sala, para o ambiente térreo, para proporcionar maior visibilidade e acessibilidade 
aos usuários; 

 Ampliar a divulgação das atribuições e do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria, junto à 
comunidade da Unifesspa, objetivando aumentar sua visibilidade e a conscientização de seu 
papel institucional de interlocutora e de mediadora entre a comunidade e as instâncias 
acadêmicas e administrativas; 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Os números e os percentuais aqui apresentados representam a consolidação da Ouvidoria 

da Unifesspa diante da comunidade interna e externa, demonstrando a importância inequívoca do 
seu papel, ao possibilitar o exercício da cidadania a partir dos diferentes pontos de vista e de 
interesses. 

Comparado ao ano de 2015, foi observado um número crescente de reclamações registradas 
em 2016.  A maioria das reclamações estão relacionadas à metodologia de aula utilizada por alguns 
docentes seguidas dos auxílios dirigidos aos discentes. Nota-se que a maioria das reclamações 
atinentes à metodologia referem-se ao não cumprimento dos princípios metodológicos previstos 
no Regulamento de Ensino de Graduação da Unifesspa e Regimento geral da UFPA.  A maioria das 
Unidades acionadas reuniram-se com seus docentes e os mesmos firmaram compromisso em rever 
seus métodos e a fazer adaptações em suas aulas.  
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Com o objetivo de melhorar nosso atendimento, frequentemente contatamos o CTIC, 
solicitando o aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas-SIGAA. 
Algumas funcionalidades ainda precisam ser aprimoradas e acreditamos que no decorrer do ano de 
2017 as mesmas já estejam disponíveis para utilização. 

Colocamo-nos à disposição da comunidade, dos dirigentes e Conselheiros desta 
Universidade, para recebermos sugestões de melhorias em nosso atendimento. 

Esse é o Relatório da Ouvidoria referente ao ano de 2016. 

 

 

Marabá (PA), 12 de junho de 2017. 

 

 

Josilene da Silva Tavares 
Ouvidora-geral da Unifesspa 

Portaria nº 698/2015 
Autoridade de Monitoramento da LAI 

Portaria nº 1273/2016 
 

 

 


