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1.  AS OUVIDORIAS PÚBLICAS

A  Ouvidoria  pública  é  uma  “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” (art. 2o, V, Decreto n.

8.243/14).

A ouvidoria é o instrumento que auxilia os cidadãos em suas relações com o

Estado e tem o dever de atuar como interlocutor de modo que as manifestações

decorrentes  do  exercício  da  cidadania  sejam  fatores  de  melhoria  dos  serviços

públicos prestados, com vistas a trazer satisfação das pessoas.

A análise  das  manifestações  recebidas  pela  Ouvidoria  são  a  base  para

informar aos gestores dos órgãos da Administração pública direta e indireta acerca

dos problemas conjunturais e estruturais.

As Ouvidorias se fundamentam na construção de espaços plurais, abertos a

demandas  dos  cidadãos,  legitimamente  reconhecidas  como  interlocutores  e

mediadores do acesso a serviços públicos se tornando um instrumento de gestão de

modo a oportunizar à Administração Pública o aperfeiçoamento de suas ações, bem

como subsidiar a formulação, implementação e avaliação destas.

Por  esses  motivos,  as  Ouvidorias  se  consolidam  como  importantes

instrumentos de controle e de participação social e instâncias de gestão pública.

Segundo o Ministério da Transparência e controladoria Geral  da União, as

atividades das Ouvidorias dos órgãos do Poder Executivo Federal são coordenadas

e orientadas pela Ouvidoria-Geral  da União (OGU),  a qual  tem por  função atuar

como  órgão  central  de  um  Sistema  de  Ouvidorias  e  as  Ouvidorias  devem  ser

vinculadas  ao  conselho  colegiado  de  gestão  máxima,  devendo  estas  receberem

deste, todo o suporte necessário para o exercício autônomo de suas funções, de

forma que as Ouvidorias possam agir com total e irrestrita imparcialidade, autonomia

e independência legitima junto aos demais dirigentes da instituição.
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2.  A OUVIDORIA DA UNILA

A Ouvidoria da Unila, doravante denominada apenas de Ouvidoria, teve sua

origem por meio da publicação da Portaria Unila nº 111/2013 no Boletim de Serviços

interno nº 52 e tem sua atuação fundamentada na Instrução Normativa nº 5, de 18

de  junho  de  2018,  da  Ouvidoria  Geral  da  União  (OGU)  do  Ministério  da

Transparência  e  Controladoria-Geral  da  União  e  em  seu  Regimento  Interno

aprovado  por  meio  da  Resolução  nº  11,  de  12  de  maio  de  2014,  do  Conselho

Universitário da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

A Ouvidoria é uma unidade administrativa responsável pelo acompanhamento

e  tratamento  das  manifestações  (Reclamação,  Denúncia,  Elogio,  Sugestão  e

Solicitação)  dos  usuários  de  serviços  públicos  prestados  pela  Unila  e  deve

resguardar sua autonomia e independência, atuando com imparcialidade em suas

atividades  relativas  aos  procedimentos  de  participação,  proteção,  promoção  e

defesa  dos  direitos  individuais  e  coletivos  da  sociedade  civil  e  comunidade

universitária em suas relações com a Unila, em prol de melhorias do serviço público

prestado pela Universidade.

A Ouvidoria atua com base nos princípios constitucionais de impessoalidade,

moralidade, legalidade, publicidade, economicidade, entre outros do serviço público,

na  mediação  de  conflitos  e  conciliações  por  meio  de  ouvir  e  entender  as

necessidades  e  direitos  dos  manifestantes,  os  quais  eventualmente  podem  ser

negligenciados pela Unila, com o objetivo de proteger, promover e defender esses

direitos.

Complementarmente,  por  designação  em  Portaria  Unila  nº  1.264/2017  o

Ouvidor da Unila também exerce o encargo de monitoramento da Lei de Acesso à

Informação (Lei nº 12.527, de 18 de 2011) no âmbito da Universidade.

No cumprimento de suas atribuições,  a  Ouvidoria  traz o presente relatório

apresentado  o  contexto  institucional  sob  a  perspectiva  do  tratamento  das

manifestações, resultantes do exercício de cidadania da sociedade, bem como o

tratamento e atuação da Ouvidoria no exercício de seu papel e objetivos.

Este, também, contextualiza o ambiente vivido pela Ouvidoria, fato de suma

importância para a sua atuação.
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3.  DOS OBJETIVOS DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA

O presente relatório objetiva não apenas o cumprimento de competências da

Ouvidoria preestabelecidas nas normativas internas e externas e legislação vigentes,

pois os relatórios das ouvidorias dos órgãos do Poder Executivo Federal, tem como

principais  finalidades  dar  transparência  das  ações  da  Ouvidoria  e  buscar  a

socialização das percepções e os resultados dos trabalhos que são desenvolvidos

por essa unidade, bem como demonstrar o panorama sob os aspectos da prestação

do serviço público do órgão sob a perspectiva das manifestações recebidas pela

Ouvidoria.

Estes relatórios objetivam, também, servir como subsídio de informações à

gestão do órgão e auxiliar os gestores na melhoria dos serviços públicos oferecidos

à sociedade.

Os relatórios de Ouvidoria não devem trazer apenas dados quantitativos, pois

devem apresentar considerações qualitativas apresentando o contexto enfrentado

pelos  cidadãos  e  pela  Ouvidoria  em sua  atuação.  Além disso,  deve  o  relatório,

também, trazer as sugestões de melhorias proferidas pela Ouvidoria à Administração

e  o  tratamento  que  tais  sugestões  receberam  das  unidades  do  órgão  da

Administração direta e indireta do Governo Federal.

Os dados quantitativos e qualitativos apresentados nos relatórios visam ainda

dar  transparência quanto a evolução do órgão ao longo do tempo e, ao mesmo

tempo, a difícil tarefa a ser enfrentada ao longo do corrente ano e subsequentes,

com o objetivo de permanentemente melhorar a qualidade dos serviços prestados

pelo órgão e, consequentemente, no nível de satisfação dos usuários dos serviços

públicos.

Nestes relatórios as Ouvidorias também tem a oportunidade de prestar conta

aos cidadãos de suas atividades e atuação, bem como os desafios enfrentados nos

aspectos operacionais, táticos, estratégicos e políticos.
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4.   DA ESTRUTURA DA OUVIDORIA DA UNILA

Tanto no Art. 2º da Instrução Normativa OGU/CGU nº 5, de 18 de junho de

2018, como na Instrução Normativa OGU/CGU nº 1, de 5 de novembro de 2014, ora

revogada, pré estabelecem as diretrizes de atuação das Ouvidorias, dentre elas, no

inciso I, “agir com presteza e imparcialidade” e no inciso III, “zelar pela autonomia

das ouvidorias”. A resolução nº 11 de 12 de maio de 2014 do CONSUN, em seu Art.

13 dá a prerrogativa à Ouvidoria de exercer suas atribuições com independência e

autonomia da Administração superior.

Por tanto, a Ouvidoria da Unila deve atuar de forma imparcial e assegurar de

forma plena sua autonomia e independência da administração da Unila. 

Neste aspecto, ao observar a estrutura administrativa hierárquica da Unila,

chama a atenção o fato da Ouvidoria estar diretamente subordinada à Administração

Superior.  Sem  entrar  em  detalhes,  em  certos  momentos,  houve  a  tentativa  de

controle da atuação da Ouvidoria por parte da Gestão, logo, a unidade encontrou

dificuldades  em  realizar  seu  trabalho,  o  que  prejudicou  sua  atuação  imparcial,

autônoma  e  independente,  bem  como,  inviabilizou  que  o  seu  papel  fosse

plenamente executado.

Tal  fato,  visando cumprir  com os regramentos legais,  levou a Ouvidoria  a

solicitar à gestão superior (Reitoria) a urgente alteração da estrutura administrativa,

no entanto, passados seis meses, nenhuma providência foi tomada.

Na  solicitação  da  Ouvidoria,  pediu-se  que  a  Ouvidoria  fosse  diretamente

vinculada na hierarquia inferior ao CONSUN, bem como fosse ajustada gratificação

do cargo de Ouvidor conforme disposto na resolução do regimento da Ouvidoria,

tendo em vista que a administração superior dispõe de 4 (quatro) cargos de CD-3

disponibilizados  para  assessores,  os  quais  estão  a  disposição  de  pró-reitores  e

secretários. Entende-se que, em tese, estes Pró-reitores deveriam ter competências

suficientes que seus cargos exigem sem a necessidade de assessores.

Por fim, registra-se no presente relatório a necessidade urgente de ajuste na

estrutura administrativa da Unila, dispondo a unidade Ouvidoria em posição que lhe

assegure status e condição de executar suas atividades com total imparcialidade,

independência e autonomia da gestão da Unila.
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5.   DA EQUIPE DA OUVIDORIA DA UNILA

Leandro José Scherer

 Ouvidor Geral

Portaria Unila nº 1258, de 8 de dezembro de 2017

SIAPE 1939658

Edina Dorilda de Oliveira

Vice Ouvidora

Portaria Unila nº 1262, de 8 de dezembro de 2017

SIAPE

Otávio Augusto Barbosa

 Assistente em Administração

SIAPE 2160090

A equipe da Ouvidoria renova neste relatório o seu compromisso em atuar

seguindo  os  preceitos  normativos  internos  e  externos,  bem  como  a  legislação

vigente,  com o objetivo  de tornar  a  Ouvidoria  em um importante instrumento  de

controle e atuação social.

É importante registrar a necessidade da Gestão da Unila (Reitoria) assegurar

recursos suficientes  de  modo  que  a  Ouvidoria  consiga  realizar  suas  atividades

operacionais cotidianas (expediente) em conjunto com as ações de seu plano de

trabalho e cumprir com o seu papel e objetivos.

Os Recursos Humanos disponibilizados à Ouvidoria hoje, são insuficientes e

tem imposto grandes dificuldades à equipe da Ouvidoria em cumprir  os prazos e

executar  suas  atribuições  preestabelecidas  pelas  Normativas,  Decretos  e  Leis,

considerando o elevado número de manifestações, como pode ser observado mais

adiante  no  quadro  1  e  nas  diversas  atribuições  e  competências  agregadas  às

Ouvidorias segundo recentes normativas e Leis.
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Além  dessas  dificuldades,  a  Ouvidoria  enfrenta  grandes  dificuldades  no

atendimento de suas demandas por parte da atual gestão da Unila (Reitoria e Pró-

reitoria de Gestão de Pessoas), pois as solicitações formais de recursos humanos,

enviadas desde o início do ano à Reitoria, por diferentes vias (Presenciais, telefone,

memorandos), sequer foram respondidas, sendo simplesmente ignoradas em clara

demonstração, talvez, de descaso. 

A Ouvidoria entende como negligente a ausência de instrumentalização de

sua  atuação,  pois  este  fato,  tem prejudicado  o  atendimento  das  demandas  dos

cidadãos no uso de seu pleno exercício de cidadania, o que como consequência,

pode  ocasionar  na  redução  do  legítimo  e legal  espaço  de  relacionamento  e

participação social na administração da Unila.

A atual gestão da Ouvidoria iniciou suas atividades na unidade com a equipe

formada por 4 servidores (Ouvidor, vice, 1 servidor de nível superior e 1 de nível

médio), sendo por diversas vezes manifestada à gestão (Reitoria) a necessidade de

que se mantivesse a equipe com 4 pessoas.

No entanto,  antes mesmo da atual  gestão da Ouvidoria  assumir,  já  havia

processo administrativo em curso para a remoção de um servidor de nível superior

da Ouvidoria para a unidade da Reitoria, sendo que este só foi autorizado pelo atual

Ouvidor com a condicionante de contrapartida e, após corridos 6 (seis) meses, essa

contrapartida jamais aconteceu mesmo após muitas solicitações formais e informais

por parte do Ouvidor à Reitoria.

Portanto, faz-se importante registrar os fatos no presente relatório, pois estes

são de grande relevância para a atuação da atual equipe da Ouvidoria, tendo em

vista que o regimento da Ouvidoria predispõe a obrigação à gestão (Reitoria) da

Unila  em  assegurar  e  garantir  os  recursos  humanos  necessários  ao  bom

funcionamento da Ouvidoria da Unila, o que de fato, não tem acontecido.

Por fim, registra-se no presente relatório que a ausência de recursos humanos

vem  comprometendo  a  atuação  cotidiana  da  Ouvidoria  e inviabilizando  a  plena

execução  do  plano  anual  de  trabalho  dessa  unidade,  além  disso,  tem  trazido

prejuízos  aos  cidadãos,  pois  limita  a  atuação  dessa  importante  ferramenta  de

controle social, defesa e promoção dos direitos individuais e coletivos da sociedade.
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6.   DO PLANO ANUAL DE TRABALHO DA OUVIDORIA - 2018

Para o ano de 2018 a equipe da Ouvidoria elaborou um plano de trabalho, o

qual busca atingir a seis objetivos e, para tal, buscou-se preestabelecer dez ações

estratégicas descritas conforme:

OBJETIVO 1 - Ampliar a transparência das informações aos cidadãos

Ações:

1 - Revisar/Aperfeiçoar o SIC (Serviço de Informações ao Cidadão) e demais

condutas em atendimento à LAI e ao decreto 7.724/2012;

2 - Monitorar e promover a abertura de dados de interesse público (Dados

Abertos) na UNILA e cumprimento do decreto 8.777/2016.

OBJETIVO 2 - Revisar a estrutura burocrática da Ouvidoria

Ações:

3 -  Revisar os procedimentos de tratamento das manifestações do e-OUV

(adequação à legislação);

4 - Manualizar os fluxos e os procedimentos administrativos da Ouvidoria;

5 - Reestruturar os espaços virtuais de trabalho;

6 - Revisar/Atualizar do Regimento Interno da Ouvidoria;

7 - Elaborar a Matriz de criticidade de denúncias.

OBJETIVO 3 - Implementar a pesquisa de satisfação do Cidadão

Ação:

8 - Implementar instrumentos de medição do grau de satisfação dos serviços

prestados pela Ouvidoria e pela Unila.

OBJETIVO 4 - Revisar a Carta de Serviços do Cidadão

Ação:

   Página 9 de 41

Av.  Tarquínio Joslin dos Santos, 1000 – Jd. Universitário - Foz do Iguaçu/ PR
CEP: 85870-901 - Fone: (45) 3529-2778 -  www.unila.edu.br



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ouvidoria

9 - Promover a atualização da Carta de Serviços ao Usuário

OBJETIVO 5 - Minimizar/Otimizar o tratamento simultâneo por diferentes unidades 

da Unila das manifestações dos cidadãos

Ação:

10  -  Promover  uma  campanha  informativa  do  papel  das  unidades  de

Ouvidoria,  Corregedoria,  Comissão  de  ética,  Auditoria  Interna  e  Procuradoria

Federal/Unila.

Para  cada  ação  foram  preestabelecidas  as  atividades  necessárias  e  um

cronograma  prévio,  este  plano  de  ação  pode  ser  observado  nos  apêndices  do

presente relatório.

Pela Ouvidoria não ter o caráter executivo, classista, judicativo e deliberativo,

muitas das ações de seu plano de trabalho dependem essencialmente do interesse

e atuação efetiva das unidades administrativas e acadêmicas da Unila para que os

objetivos, do plano de trabalho da Ouvidoria, sejam alcançados.

Mesmo com a equipe  comprometida,  conforme apontado anteriormente,  a

Ouvidoria tem buscado executar seu plano de trabalho anual/2018 e tem buscado o

apoio no que compete às unidades administrativas da Unila.

Pelo atual plano estar ainda em curso, os resultados e controle do mesmo,

serão  expostos  no  relatório  do  segundo  semestre  do  ano  de  2018,  onde  será

apresentada detalhadamente as ações executadas, dificuldades enfrentadas e os

motivos para uma eventual inexecução de ação.

7.  DA APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DESCRIÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES 

RECEBIDAS NA OUVIDORIA

Os dados  demonstrados  nesta  seção são extraídos,  em grande  parte,  do

sistema  de  Ouvidorias  do  Poder  Executivo  Federal  (e-Ouv),  os  quais  são

disponibilizados para conhecimento público na plataforma do governo denominada
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“Sala de Ouvidorias”.

Uma parte dos dados são extraídos de ferramentas de gestão geradas pela

Ouvidoria da Unila por não estarem disponíveis nas plataformas antes mencionadas.

A Ouvidoria  recebe as manifestações de diferentes meios e formas como:

sistema, e-mail,  telefone, presencial,  por escrito ou relato verbal, entre outros, no

entanto,  registra  100% (cem por  cento)  delas  no  e-Ouv,  independentemente  do

meio/forma recebido.

O quadro 1 apresenta o número de manifestações recebidas no 1º semestre

de 2018 e o gráfico 1 a representação proporcional de cada meio/forma.

QUADRO 1: Canal de entrada

Canal de entrada Jan-Jun/2018

E-mail E-Ouv Outros Presencial TOTAL

15 101 5 14 135

Fonte: e-Ouv, 2018.

GRÁFICO 1 – Proporção de cada meio de entrada

11,11%

74,81%

3,70%

10,37%

E-mail

E-Ouv

Outros

Presencial

Fonte: e-Ouv, jul-2018.

A legislação preestabelece que a Ouvidoria receba registros de manifestações

mesmo  que  anônimas  e,  também,  que  seja  restringida  a  identificação  do

manifestante quando solicitada, estas se apresentam da seguinte maneira:

a) – Anônima: sem identificação do manifestante e sem possibilidade de

contato com o mesmo;

b) –  Com restrição: somente a Ouvidoria poderá ter  conhecimento de
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quem efetuou o registro da manifestação.

 A intenção é o simples preceito de que as Ouvidorias devem estar atentas e

preocupadas  com  os  fatos,  em  vez  da  identidade  de  quem  os  manifesta  e,

recentemente, houve uma pequena mudança que impacta no fluxo de tratamento

das manifestações dos cidadãos com a publicação da nova Instrução Normativa da

OGU/CGU nº 05 de 18 de junho de 2018.

A principal mudança diz respeito a classificação das manifestações, pois não

quando  o  cidadão  deseja  registrar  denúncias  anônimas  o  sistema  e-Ouv,

automaticamente,  as  classifica  como  comunicação,  da  mesma  forma,  quando  a

Ouvidoria receber uma denúncia anônima por outros canais, esta será classificada

pelo Ouvidor  como comunicação e não será tratada dentro nos moldes do fluxo

processual  de  denúncias  e  sim  em  um  novo  fluxo,  já  em  fase  de  testes  pela

Ouvidoria  da  Unila,  chamado  de  fluxo  de  processos  de  tratamento  das

comunicações.

 

QUADRO 2: Nível de sigilo do manifestante

Registro com sigilo

Anônimo Identificado com restrição Identificado sem restrição

20 20 95

Fonte: e-Ouv, jul-2018.

GRÁFICO 2 – Nível de sigilo do manifestante

14,81%

14,81%

70,37% Anônimo

Identfcado com res-
trição

Identfcado sem res-
trição

Fonte: e-Ouv, jul-2018.
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As  figuras  (quadro  e  gráfico  2),  apresentam  o  número  e  proporção  dos

registros conforme o nível de sigilo do manifestante. 

Observa-se que em 30% (trinta por cento) das manifestações os cidadãos não

se  identificam  ou  desejam  que  suas  identidades  não  sejam  reveladas  à

administração da Unila. 

Um número relativamente alto, tendo em vista o uso da Ouvidoria ser um ato

de cidadania, controle social e busca de melhorias dos serviços públicos por parte

dos cidadãos.

Ao observar os quadros e gráficos de números 3 a 6, é possível identificar

parcialmente  o  perfil  dos  manifestantes,  chama-se  a  atenção  para  o  fato  dos

manifestantes não informarem todos os fatores relativos ao seu perfil.

QUADRO 3: Manifestantes por gênero QUADRO 4: Manifestantes por cor

Manifestantes por gênero Manifestantes por cor

Homens Mulheres Não informado Branca Parda Preta Não Informado

24 18 93 18 9 3 105

Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018. Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018.

GRÁFICO 3 – Manifestantes por gênero GRÁFICO 4 – Manifestantes por cor

17,78%

13,33%

68,89%

Homens

Mulheres

Não informado 

13,33%

6,67%
2,22%

77,78% Branca

Parda

Preta

Não Informado

Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018. Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018.
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QUADRO 5: Manifestantes por idade QUADRO 6: Manifestantes por região

Manifestantes por idade Manifestantes por região

0 a 19 20 a 39 40 a 59
Não

Informado
Sudest

e
Sul Nordeste

Não
Informado

3 19 10 103 2 20 2 111

Fonte: Sala de Ouvidorias, 2018. Fonte: Sala de Ouvidorias, 2018.

GRÁFICO 5 – Manifestantes por idade GRÁFICO 6 – Manifestantes por região

2,22%
14,07%

7,41%

76,30%
0 a 19

20 a 39

40 a 59

Não informado 

Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018. Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018.

Utilizando-se  de  controles  internos,  a  Ouvidoria  pode  classificar  as

manifestações com base nos assuntos mais recorrentes (Quadro 7).

Com esta classificação, tratamento e análise dos dados, possibilita identificar

quais são os assuntos que demandaram mais tratamento para a Unila, bem como,

identificar processos e/ou rotinas que mais precisam de atenção da gestão de modo

a reduzir o número de solicitações e reclamações via Ouvidoria.

Qualitativamente, identificou-se que a Ouvidoria é buscada, em muitas vezes,

apenas após tentativas frustradas dos cidadãos em ter suas demandas atendidas

diretamente por meio das unidades administrativas e acadêmicas da Unila, ou seja,

após  o  cidadão  exaustivamente  buscar  o  acesso  ao  serviço  público,  caso  não

obtenha êxito diretamente, este busca a Ouvidoria como forma de ter seus direitos

garantidos. 

Por outro lado, há que se considerar a possibilidade de que muitos cidadãos

simplesmente  se  acomodam  e  desistem  de  buscar  seus  direitos  por  meio  das

Ouvidorias  por  diferentes  motivos.  Tal  afirmativa  se  deve  ao  fato  de  relatos  de

manifestantes como: “Eu já tinha desistido e só estou aqui porque conversei com um

amigo que indicou a mim a buscar a ouvidoria”. 
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Em uma recente pesquisa, de setembro de 2017, divulgada pela Associação

Brasileira de Ouvidores (ABO), mesmo que 2 em cada 3 brasileiros já tenham ouvido

falar em Ouvidorias públicas, cerca de 71% (setenta e um por cento) das pessoas

nunca buscou contato com esta importante unidade de controle social e garantia de

direitos, reforçando as análises qualitativas dispostas neste relatório.

Isso demonstra, por um lado a importância de campanhas de sensibilização e

promoção da atuação dos cidadãos em exercer a cidadania por meio das Ouvidorias

públicas,  já  por  outro  lado,  que  muitas  situações  simplesmente  não  chegam as

Ouvidorias.

Ao  observar  o  quadro  7,  constata-se  que  os  processos  e  procedimentos

relativos ao ingresso de alunos na universidade e matrículas nos cursos foram os

assuntos que mais demandaram os serviços da Ouvidoria.

Das  19  (dezenove)  manifestações,  relativas  ao  assunto,  4  (quatro)  foram

registros de denúncias e 3 (três) reclamações.

QUADRO 7: Assuntos recorrentes

Assuntos recorrentes

Assuntos
Número de

manifestações

Ingresso/Matrículas (administrativo) 19

Disciplinas/Plano de ensino (acadêmico) 10

Políticas e estratégias de gestão (acad/adm) 10

Infraestrutura/Transporte/Serviços (administrativo) 9

Conduta de Servidor Docente (administrativo) 9

Códigos de Vagas (administrativo) 8

Pedido/Divulgação de informação (administrativo) 6

Tecnologia da Informação (site/sistemas/etc.) (administrativo) 6

Trâmite de processos/demandas (administrativo) 5

Transferência de Curso/Aprov. Diploma (acadêmico) 5

Gestão de Pessoas (administrativo) 5

Ensino/Pesquisa/Extensão 5

Auxílios Estudantis (administrativo) 4

Elogio (administrativo) 4

Conduta de Discente (acadêmico) 3
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Cursos/Concursos (administrativo) 3

Conduta de Servidor Técnico (administrativo) 3

Funções Gratificadas/Cargos de Direção (administrativo) 2

Segurança do Campus (administrativo) 2

Editais (administrativo) 2

Setor/gestor inacessível em horário de expediente (administrativo) 2

Atendimento Psicológico/Restaurativo (administrativo) 2

Orçamento e Finanças (administrativo) 1

Perturbação do espaço Universitário (barulho/festas/etc.)
(administrativo)

1

Conselhos/Comissões/Comitês (administrativo) 1

Revalidação de Diploma (acadêmico) 1

Fonte: Controle interno Ouvidoria UNILA, jul-2018.

O Quadro  8  apresenta  as  manifestações recebidas  de acordo com o tipo

relacionando-as com o tempo médio de resposta aos cidadãos manifestantes. 

Antecipadamente,  destaca-se  que  esse  tempo  é  impactado  pela  baixa

quantidade de servidores na Ouvidoria, alto número de entrada de manifestações e,

ainda, a necessidade da Ouvidoria buscar e receber, em tempo hábil, informações

das unidades administrativas e acadêmicas da Unila.

QUADRO 8: Tipo de manifestação por tempo médio de atendimento em dias

Tipo de manifestação por tempo médio de atendimento em dias

Denúncia Elogio Reclamação Solicitação Sugestão Total

Número de
manifestações

24 4 51 51 5 135

Tempo médio
em dias

44,59 10,5 26,07 22,98 23,67

Tempo médio
geral

28,1

Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018.

GRÁFICO 8 – Tempo de atendimento em dias por tipo de manifestação
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Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018.

Os dados do gráfico 8 demonstram que as manifestações do tipo denúncia,

tiveram um tempo médio de resposta bem superior aos demais,  sendo o tipo de

manifestação que mais demanda tempo, seguida pelas reclamações. 

Esse  fato  pode  ser  justificado,  naturalmente,  pela  complexidade  que  as

denúncias  e  reclamações  apresentam,  por  se  tratarem  de  manifestações  que

apontam problemas mais complexos e delicados. 

Explica-se  que,  naturalmente,  o  atendimento  a  estes  tipos  de  demandas

necessita de mais atenção em sua apreciação e análise e, muitas das vezes, exige

um  levantamento  de  diferentes  informações  que  subsidiem  o  tratamento  mais

adequado.

Contudo,  chama  a  atenção  o  tempo  médio  de  respostas  das  demais

demandas, pois, exceto as manifestações do tipo Elogios, estas apresentam tempos

médios de atendimento acima do estabelecido pela IN nº 05/2018 da OGU/CGU e

demais regramentos, normas e leis, no caso, 20 (vinte) dias.

Novamente  descreve-se  que o  fato  da gestão da  Unila  não ter  até  então

assegurado  os  recursos  humanos  necessários  à  Ouvidoria,  os  quais  já  foram

insistentemente solicitados, como um dos fatores que justificam os dados, pois de

fato prejudicam e impactam negativamente no devido tratamento e atendimento das

demandas dos cidadãos.
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Outro  fator  que  justifica,  em grande  parte,  essa  ‘ineficiência’ por  parte  do

atendimento das demandas do cidadão, é o fato da dificuldade que a Ouvidoria tem

encontrado em obter respostas no prazo legal estipulado à algumas unidades da

Unila.

Em muitas vezes, a resposta por parte destas unidades administrativas só

vem após muitos esforços da equipe da Ouvidoria em buscar obter retorno no prazo,

mesmo tendo todas unidades da Unila cientificadas do prazo de 10 dias, definido no

Regimento  da Ouvidoria,  quando da solicitação inicial  por  parte da  Ouvidoria.  O

prazo médio de resposta das unidades é apresentado em quadro específico (nº 10),

exposto mais adiante.

GRÁFICO 9 – Total de manifestações por tipo

17,78%

2,96%

37,78%

37,78%

3,70%

Denúncia

Elogio

Reclamação

Solicitação

Sugestão

Fonte: e-Ouv, jul-2018.

Observa-se  que  as  manifestações  dos  tipos  reclamação  e  solicitação,

seguidas pelas denúncias, ocupam posições de destaque no gráfico 9. 

Muitas  das  solicitações,  recebidas  por  meio  da  Ouvidoria,  tratam-se  de

solicitações de informações e dados, como número de servidores, cargos ocupados

e vagos, orçamento e valores gastos do orçamento, entre outras, as quais deveriam

ter sido feitas pelo cidadão por meio do sistema e-Sic, no entanto, pelo sistema e-

Ouv também receber esse tipo de manifestação, estas englobam as estatísticas.

Durante a elaboração deste relatório e pelos dados apresentados observou-
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se que, talvez, os números das solicitações de informações e dados possam ser

reduzidos no futuro com ações de implementação, por parte da gestão da Unila, do

Plano de dados abertos, algo ainda pouco difundido e aplicado na Unila. Bem como,

esse número pode reduzir também com a ampliação de ações de transparência por

parte das subunidades de gestão da Unila.

O gráfico 10 apresenta a evolução das manifestações ao longo do tempo

(2017 a 2018). 

Destaca-se que não foi possível ampliar a linha temporal devido ao fato dos

sistemas  de  informações  computadorizados  (utilizados  para  o  tratamento  das

demandas  de  Ouvidoria,  como  o  e-Ouv  e  as  Salas  das  Ouvidorias)  foram

implementados e postos em pleno funcionamento apenas no final do ano de 2016,

até então, a Ouvidoria da Unila utilizava-se de instrumentos manuais e dispunha

apenas de ferramentas paralelas para a organização e controle das informações e,

estas, podem não dar confiança para a correta e precisa publicização dos dados.

GRÁFICO 10 – Comparativo de manifestações recebidas por semestre

1º Semestre de 2017 2º Semestre de 2017 1º Semestre de 2018

0
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Sugestão

Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018.

Ao analisar  os  dados do gráfico  10,  chama a atenção o  crescimento no

número de manifestações registradas pelos cidadãos, principalmente no que refere-

se  às  manifestações  de  três  tipos  (denúncias,  reclamações  e  solicitações),

enquanto que, na contramão, observa-se que o número de manifestações do tipo
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elogios reduz consideravelmente no último semestre.

É importante destacar que uma administração transparente, que dispõe de

processos eficientes, e busca a eficácia e efetiva qualidade na prestação serviços

públicos impacta diretamente nas manifestações na Ouvidoria, se a primeira vai bem

as  manifestações  (reclamação,  solicitação,  denúncias  e  sugestões)  tendem  a

diminuir,  enquanto  que  os  elogios  tendem  a  aumentar  e  o  contrário  também  é

verdadeiro. 

Ressaltam-se os dados da pesquisa antes citada, pois entende-se que uma

das possíveis barreiras para a melhoria dos serviços públicos é o fato de muitos

cidadãos  sequer  buscam  as  Ouvidorias,  pois,  seja  por  conformismo,

desconhecimento ou descrédito na atuação das Ouvidorias, muitos deixam as coisas

como estão. 

É  preciso  agir  no  sentido  de  provocar  mudanças  no  comportamento  dos

cidadãos, demonstrando que eles podem ter e contar com as Ouvidorias como uma

importante  ferramenta  de  controle  social,  garantia,  defesa  e  promoção  de  seus

direitos e importante forma de promoção em melhorias dos serviços prestados pelos

órgãos públicos.

QUADRO 9: Status das manifestações

Status das manifestações

Concluídas Em atendimento

132 3

Fonte: Sala de Ouvidorias, 2018.

GRÁFICO 11 – Status das manifestações

Fonte: Sala de Ouvidorias, jul-2018.
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A equipe da Ouvidoria da Unila tem despendido muito esforço na busca por

proporcionar respostas aos cidadãos o quanto antes possível, mesmo com o quadro

de  servidores tendo  sido  enfraquecido  em  2018.  Nesse  sentido,  o  Quadro  9

demonstra que das inúmeras manifestações recebidas pela Ouvidoria neste primeiro

semestre de 2018, apenas 3 (três) encontravam-se em atendimento ao término do

semestre, sendo o motivo para tal, o fato de estarem ainda no aguardo das devidas

respostas das unidades administrativas/acadêmicas da Unila.

Por  outro  lado,  os  esforços e  tempo despendidos  por  parte da equipe da

Ouvidoria,  visando  o  atendimento  de  98% das  demandas,  tem  comprometido  a

execução  do  plano  de  ação  anual  de  2018,  a  simples  manutenção  do  quadro

quantitativo  de  servidores  4  servidores  lotados  durante  todo  o  ano  de  2017  na

Ouvidoria, poderia ter contribuído na atuação dessa unidade no primeiro semestre

do ano de 2018, no entanto, com a redução para 3 servidores, a equipe tem buscado

atuar prioritariamente nas demandas dos cidadãos, comprometendo a realização das

ações do citado plano.

Ainda,  caso  a  equipe  da  Ouvidoria  fosse  mantida  em  sua  configuração

referente  ao  ano  de  2017,  acredita-se  que  o  tempo  médio  de  atendimento  das

demandas dos cidadãos poderia ter sido reduzido, bem como o grau de atendimento

poderia ter chego aos 100%.

Também, muitas das ações previstas no plano anual de trabalho da Ouvidoria

já poderiam ter sido realizadas em sua totalidade, como a ação de campanha de

sensibilização do público interno quanto ao papel, objetivos e atuação da Ouvidoria

da Unila, a manualização dos processos e procedimentos da Ouvidoria e a revisão e

alteração do regimento interno, este último, já muito defasado pelas recentes normas

e  leis  publicadas,  as  quais  alteram  e  aumentam  as  competências  e

responsabilidades das Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal.

O tempo médio de respostas das manifestações dos cidadãos é um fator

estatisticamente  negativo,  considerando  os  dados  já  apresentados  no  quadro  e

gráfico 8. Este prazo também pode ser reduzido se houver esforços por parte da

administração em prover as devidas respostas nos prazos estipulados na normativa

interna da Unila.
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 O  quadro  10  demonstra  o  prazo  de  médio  de  respostas  por  parte  da

administração  da  Unila  frente  as  demandas  da  Ouvidoria.  A normativa  interna

preestabelece  que  constem  nos  relatórios  os  nomes  dos  servidores  que

injustificadamente não cumprem os prazos estabelecidos, no entanto, seguindo o

princípio da impessoalidade, faz-se constar no presente relatório apenas o prazo

médio de atendimento conforme as unidades, sendo que os responsáveis por estas,

são os servidores nomeados/designados nos cargos de chefia.

Com  base  nos  dados  levantados  e  trazidos  no  quadro  10,  considerando

apenas as unidades que mais foram demandas (acima de 6 demandas no semestre,

ou seja, mais de uma por mês), verifica-se que a Reitoria/ Gabinete da Reitoria (GR)

e a Pró-reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI) são as unidades

administrativas com tempos médios de respostas mais elevados.  Por  outro lado,

observa-se no quadro 10 que unidades com poucas demandas também tem um

tempo médio de resposta acima do estipulado pela legislação.

QUADRO 10: Unidades demandadas

Unidades demandadas

Unidade SIGLA
Número de

manifestações
Tempo médio de
resposta em dias

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas PROGEPE 25 14

Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD 18 18

Reitoria/Gabinete da Reitoria - /GR 17 30

Pró-Reitoria de Administração, 
Gestão e Infraestrutura

PROAGI 15 21

Ouvidoria - 15 4

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis PRAE 10 13

Corregedoria Geral CGU 7 2

Instituto Latino-Americano de 
Ciências da Vida e da Natureza

ILACVN 6 14

Centro Interdisciplinar de Território, 
Arquitetura e Design

CITAD 4 14

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação

PRPPG 4 6

Secretaria de Implantação do 
Campus

SECIC 3 22

Instituto Latino-Americano de ILATIT 3 4
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Tecnologia, Infraestrutura e Território

Curso de Engenharia de Energias CEE 2 22

Instituto Latino-Americano de 
Economia, Sociedade e Política

ILAESP 2 20

Curso de Geografia – Bacharelado CG 2 10

Curso de Ciências da Natureza CCN 2 7

Pró-Reitoria de Relações 
Institucionais e Internacionais

PROINT 2 6

Instituto Latino-Americano de Arte, 
Cultura e História

ILAACH 2 3

Curso de Letras – Espanhol e 
Português como Línguas 
Estrangeiras

- 1 28

Centro Interdisciplinar de Ciências 
da Natureza

CICN 1 27

Doutorado em Relações 
Internacionais

DINTER 1 25

Curso de Desenvolvimento Rural e 
Segurança Alimentar

CDRSA 1 21

Comissão Superior de Ensino COSUEN 1 18

Departamento de Acompanhamento
do Ciclo Comum de Estudos

DACICLO 1 17

Curso de Geografia – Licenciatura CG 1 10

Secretaria de Comunicação Social SECOM 1 2

Curso de Engenharia Civil de 
Infraestrutura

- 1 0

Órgão Externo - 1 0

 Prazo médio de atendimento acima da Lei e em regramento interno.

Fonte: Controle interno Ouvidoria UNILA, jul-2018.

Finaliza-se  a  apresentação  dos  dados  da  Ouvidoria  destacando  que  a

Ouvidoria em alguns casos obteve grande êxito em assegurar direitos de cidadãos

negligenciados e/ou violados pela gestão da Unila. Por outro lado, também tiveram

casos em que, mesmo após grande empenho da equipe da Ouvidoria, direitos dos

cidadãos mantiveram-se violados por  entendimentos equivocados de autoridades

administrativas.
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No percurso do semestre, a Ouvidoria deparou-se com algumas dificuldades

específicas como equivocados entendimentos, por parte de algumas chefias, de não

ser  o  papel  da  Ouvidoria  buscar  defender  os  direitos  do  manifestante.  Nestas

situações, por não ter caráter deliberativo, a Ouvidoria da Unila informa à Ouvidoria

Geral da União (OGU), unidade do Ministério da Transparência e Controladoria Geral

da União (CGU) e, quando o caso, encaminha a situação aos órgãos de controle

interno e externos. 

Este relatório não adentra nesse nível de informação, por se tratar de casos

específicos,  no  entanto,  caso  necessário,  basta  qualquer  cidadão  solicitar  por

qualquer meio de comunicação que a Ouvidoria, no cumprimento da mais legítima

transparência, os informará com muito gosto.

O próximo subcapítulo do presente relatório apresenta os dados relativos aos

pedidos de acesso por meio do Sistema Eletrônico de Informação aos Cidadãos (e-

Sic).

8.   DO SIC – SISTEMA DE INFORMAÇÃO AOS CIDADÃOS

Neste  subtópico  são  apresentados  dados  de  pedidos  de  informação

registrados no e-SIC com base na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

QUADRO 11: Quantidade de pedidos de acesso à informação

Quantidade de pedidos de acesso à informação

Total de pedidos 89

Média mensal de pedidos 14,89

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 12: Situação dos pedidos

Situação dos pedidos

Em tramitação no prazo 1

Respondidos 88

Fonte: e-Sic, jul-2018.
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QUADRO 13: Características dos pedidos de acesso à informação

Características dos pedidos de acesso à informação

Total de perguntas 450 Total de solicitantes 73

Perguntas por
pedido

5,11
Maior número de pedidos feitos por

um solicitante
4

Solicitantes com um único pedido 60

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 14: Temas das solicitações (Top 10)

Temas das solicitações (Top 10)

Categoria e assunto Quantidade % de pedidos

Educação – Educação superior 49 55,06%

Educação – Profissionais da educação 17 19,10%

Educação – Gestão escolar 7 7,87%

Governo e Política – Administração
pública

5 5,62%

Ciência, Informação e Comunicação –
Ciência e Tecnologia

2 2,25%

Trabalho – Profissões e ocupações 2 2,25%

Trabalho – Mercado de trabalho 2 2,25%

Pessoa, família e sociedade –
Comunidade e sociedade

1 1,12%

Justiça e Legislação – Justiça 1 1,12%

Educação – Educação à distância 1 1,12%

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 15: Resposta aos pedidos de acesso à informação

Resposta aos pedidos de acesso à informação

Tempo médio de resposta: 9,64 dias

Prorrogações: Quantidade % dos pedidos

10 11,24%

Fonte: e-Sic, jul-2018.
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GRÁFICO 11 – Situação dos pedidos de acesso à informação.

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 16: Meios de envio de resposta

Meios de envio de resposta

Meio Quantidade % de pedidos

Pelo sistema (com avisos por email) 89 100,00%

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 17: Tipos de solicitante

Tipos de solicitante

Pessoa Física 73 100,00%

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 18: Origem dos solicitantes

Origem dos solicitantes

Estado
Número de
solicitantes

% dos solicitantes Número de pedidos

AL 3 4,11% 3

AM 1 1,37% 1

BA 2 2,74% 3
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CE 8 10,96% 10

DF 2 2,74% 2

ES 1 1,37% 2

GO 1 1,37% 1

MG 8 10,96% 8

MS 3 4,11% 4

PA 2 2,74% 2

PB 3 4,11% 3

PE 1 1,37% 1

PI 1 1,37% 2

PR 5 6,85% 9

RJ 4 5,48% 4

RN 1 1,37% 1

RO 1 1,37% 2

RS 6 8,22% 7

SC 2 2,74% 3

SE 1 1,37% 1

SP 7 9,59% 9

Outros países 2 2,74% 2

Não informado 8 10,96% 9

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 19: Gênero QUADRO 20: Escolaridade

Gênero Escolaridade

M 46,58% Pós-Graduação 32,88%

F 45,21% Ensino Superior 31,51%

Não informado 8,22% Mestrado/Doutorado 17,81%

Fonte: e-Sic, jul-2018. Não informado 9,59%

Ensino Médio 6,85%

Ensino Fundamental 1,37%

Fonte: e-Sic, jul-2018.

QUADRO 21: Profissão

Profissão

Servidor Público Federal 39,73%
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Estudante 20,55%

Outra 15,07%

Não informado 10,96%

Servidor Público Municipal 4,11%

Empregado – setor privado 4,11%

Pesquisador 2,74%

Jornalista 1,37%

Professor 1,37%

Fonte: e-Sic, jul-2018.

Na  sequencia,  o  presente  relatório  apresenta  o  capítulo  dedicado  as

sugestões de melhorias para a administração.

9.   DAS SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

A partir  da  análise  das  demandas  recebidas  pela  Ouvidoria,  é  de  sua

competência e dever  apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços

públicos (Lei 13460, Art. 14, Inciso II).

No uso de suas atribuições, competência e deveres legais, a Ouvidoria tem

emitido  durante  o  primeiro  semestre  de  2018  algumas  sugestões  às  unidades

administrativas  da  Unila  com  o  objetivo  de  melhoria  dos  serviços  púbicos  e

ampliação da transparência dos atos da administração pública, estas podem sem

vislumbras por meio do quadro 22.

Tais sugestões são fruto de situações, que ao entendimento da Ouvidoria,

podem trazer prejuízos irreparáveis aos cidadãos e colocar a Unila em riscos, pois

comprometem a prestação dos serviços  públicos,  alguns,  de  fácil  adoção.  Estes

podem promover a rápida melhoria nos serviços e reduzir os riscos aos cidadãos

e/ou a administração.

Segundo  orientações  da  OGU  /CGU, as  sugestões  e  recomendações  da

Ouvidoria,  se  possível,  podem  adentrar  em  um  nível  de  detalhamento  mais

aprofundado, dispondo assim, quais as medidas a serem adotadas, no entanto, não

exige isso das Ouvidorias, pois apenas exige que as Ouvidorias apontem as falhas,
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sendo  as  medidas  a  serem  adotadas  de  responsabilidade  das  unidades

administrativas. 

Portanto, basta a Ouvidoria constatar necessidades de melhoria e sugerir que

estas aconteçam, no entanto, o cidadão merece e deve saber qual  o tratamento

dado  pela  administração  e  quais  foram  ou  serão  as  medidas  adotadas  pela

Administração do órgão. 

Tendo essa premissa, a Ouvidoria solicita constantemente o retorno das áreas

quanto a implementação ou não de medidas, de modo a dispô-las nos relatórios

semestrais da Ouvidoria com o objetivo de proporcionar mais transparência nos atos

da administração pública e o acesso dos cidadãos a estes.
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QUADRO 22: Sugestões à administração da Unila

Nº
Memo.

Pontos e fatos Manifestados
pelos cidadãos

Sugestões da Ouvidoria Retorno da área

1 10/2018 Foram  feitas  diversas
manifestações  entre  o  período  do
2º  semestre  de  2015  ao  final  de
2017, apontando para a possível e
repetitivo  abandono  de  disciplina
de  professor  trazendo  prejuízos
aos alunos.

No  tratamento  das  manifestações
por  parte  da  Ouvidoria,  surgiram
evidências  de  que  se  tratava  de
uma  situação  de  tratamento à
saúde de servidor docente.

Sugeriu-se  ao  Instituto  ao  qual  o  docente
estava  lotado  que  em  conjunto  com  a
PROGEPE  buscassem  identificar  a  real
situação  e,  se  fosse  um  caso  de  saúde,
dessem  o  devido  suporte  e  tratamento  a
saúde  de  direito  do  servidor  docente,
concedendo-lhe  afastamento  para
tratamento  de  saúde  e  contratando
professor  substituto  de  modo  a  que  os
alunos não fossem mais prejudicados, caso
não fosse problema de saúde do servidor e
sim eventuais irregularidades cometidas por
ele, que estas fossem encaminhadas para
apuração por  meio  da Corregedoria  Geral
da Unila.

Que identificou tratar-se de problema de saúde, o
servidor foi devidamente afastado para tratamento
de saúde conforme a lei, sendo acompanhado pela
equipe da PROGEPE.

A  lacuna  nas  aulas  foi  solucionada  com  a
contratação de professor substituto.
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2 12/2018 Servidor docente reclamou de falta
de  orientações  quanto  ao  uso  da
biblioteca  por  usuários  com
vínculos com a Unila  em situação
de afastamento. 

Evidenciou-se  haver  ausência  de
regulamentação,  normas  e
instruções/orientações,  visando
orientar  quanto  ao  pleno  uso  da
biblioteca  ou  não,  por  servidores
afastados.

Recomendou-se  a  atualização  da
regulamentação  e  publicização  sobre  o
assunto  mencionado  o  quanto  antes
possível

A  unidade  administrativa  (BIUNILA)  se
comprometeu  em  inserir  no  seu  regulamento  os
procedimentos  de  uso  e  empréstimos  à
servidores /discentes com vínculos com a UNILA,
no  entanto  em  condição  de  afastamento.
Esclareceu  que  estes  podem  realizar  os
empréstimos  de  materiais  bibliográficos
normalmente.

3 13/2018 Evidenciou-se  solicitações
constantes  de informações acerca
do  quadro  de  servidores
(quantidade, cargos, lotações, etc.

Sugeriu-se  à  PROGEPE  a
elaboração/aprimoramento  com  a  devida
atualização  constante  do  quadro  mais
detalhado possível com informações acerca
dos  servidores  e  sua  disponibilização  no
site da Unila. 

Está  disponibilizado  na  página  da  UNILA,  aba
lateral,  acesso à informação/servidores, o Quadro
de Referência dos Técnicos Administrativos. 

Este quadro foi atualizado em maio/2018.

4 43/2017 Cidadãos  denunciam  e  reclamam Sugeriu-se a interrupção dos serviços até a A administração  superior  declarou  que  o  uso  do
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que  o  transporte  da  Unila  estava
sendo  utilizado  como  transporte
público por populares e alunos sem
qualquer vínculo com a Unila.

Evidenciou-se que o motivo disso é
a  ausência  de  controle  eficaz  do
uso  do  transporte  disponibilizado
pela  Unila  exclusivamente  à
comunidade  acadêmica  da
instituição

implementação de método de controle para
o uso exclusivo do Intercampi por alunos e
servidores com vínculo com a UNILA

transporte  é  de  exclusividade  da  comunidade
acadêmica/administrativa da Unila.

A unidade de transporte informou que não dispõe,
no momento, de mecanismos de controle eficazes
e que os serviços seriam mantidos mesmo assim.

A  Unidade  demandada  ainda  não  apresentou
mecanismo  de  controle  e  não  mais  retornou  à
Ouvidoria sobre o acolhimento ou não da sugestão.

5 80/2018 Cidadão solicita que a Unila hasteie
as  bandeiras  conforme  legislação
vigente.

O processo licitatório englobando a
compra de todos os materiais para
a Unila  estava lento e moroso na
etapa  de  estudos  da  demanda  e

Sugeriu-se  a  abertura  de  dispensa  de
licitação  para  a  aquisição  de  bandeiras
externas  até  que  os  demais  materiais
similares tivessem sua demanda levantada
e o processo licitatório realizado.

A unidade administrativa deu a devida atenção a
demanda  e  providenciou  a  abertura  do  processo
administrativo para aquisição de diversos lábaros,
visando adequação legal.
 
A tramitação  processual  pode  ser  acompanhada
através  do  endereço
<https://sig.unila.edu.br/public/jsp/portal.jsf>,
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provavelmente não sairia no ano de
2018.

informando o número 23422.004184/2018-76.

6 135/2018 Cidadão  denuncia  não  haver  na
estrutura administrativa da Unila a
unidade de Corregedoria. 

Cidadão  complementa
denunciando  eventual
irregularidade,  apontando  que  o
cargo  de  corregedor  geral  é
indevidamente  remunerado  pelo
cargo de coordenação de assuntos
interinstitucionais  e  internacionais,
ou seja, o coordenador de assuntos
interinstitucionais  e  internacionais
recebe pelo cargo e não o executa
suas  funções,  em  vez  disso,
executa  exclusivamente  e
integralmente  o  cargo  de

Sugeriu-se  a  administração  adequar  a
situação atual com urgência, seja por meio
da  celeridade  na  reestruturação
administrativa,  interrupção  dos  desvios
apontados  ou  outro  meio  mais  eficaz  e
eficiente.

A gestão, após meses, deliberou por mantendo a
Corregedoria Geral da Unila sem ter uma unidade
administrativa e mantendo a eventual irregularidade
de  pagamento  de  cargo  para  coordenação  de
assuntos internacionais e interinstitucionais sem a
devida prestação dos serviços.

Justificou  respondendo  que  a  reforma
administrativa  deve  ser  discutida  com  a  Gestão
eleita pela comunidade.
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corregedor geral. 

7 153/2018 Evidenciou-se  por  meio  de
manifestações de cidadãos haver a
comercialização  de  alimentos  por
alunos,  em  local  cedido  pela
administração  na  Universidade,
sem  a  devida  regularização
sanitária e legal.

Sugeriu-se  que  a  administração  provesse
local  apropriado  para  a  comercialização
citada e que fossem despendidos esforços
de modo a que os preceitos legais para tal
fossem atendidos.

O local de venda de alimentos foi desmobilizado e
foi  disponibilizado  pela  administração  local  de
convivência para os alunos.

Foi orientado pela administração que, aqueles que
queiram comercializar alimentos, deveriam buscar
a  regularização  para  tal  e  que  os  espaços  de
convivência não tem esse fim.
 
Foi  informado  que  a  universidade  por  meio  do
curso  de  saúde  coletiva  promove  cursos  de
extensão sobre manipulação de alimentos para os
alunos interessados.

8 220/2018 Aluno  denuncia  que  foi  difamado,
ofendido  e  acusado  de  ser
estuprador por meio de pichações
nas paredes da Unila.

Quanto a adoção de medida de combate e
controle para casos de acusações entre os
discentes  em  ações  conjuntas  entre  as
unidades  administrativas  e  demais  áreas
por  meio  de  campanhas  de

A administração não retornou sobre o acolhimento
ou não da sugestão.
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conscientizações,  sugeriu-se  que  o  aluno
receba  apoio  psicológico  e  retirada  das
paredes  da  Unila  as  palavras  ofensivas,
pejorativas e difamatórias feitas a discente.

9 257/2018 Adequação do site aos dispositivos da LAI e
Decreto 7.724

A administração informou que está sendo finalizado
a criação do novo portal  da Universidade, o qual
deverá  entrar  no  ar  com  as  adequações
necessárias.  Assim que  finalizado  o  processo de
migração do conteúdo do site antigo para o novo
portal,  será  disponibilizado a todos e realizado o
processo de atualização das informações.

10 268/2018 Alunos  do  Jardim  Universitário
relataram  entrar  em  conflito,
chegando  a  vias  de  fato,  com
vigilantes (empregados de serviços
terceirizados de vigilância).

Relatos de pichações por parte de

Sugeriu-se  a  realocação  dos  vigilantes
envolvidos  na  situação  para  outro  espaço
da UNILA;

Sugeriu-se  à  Administração  a  divulgação
para  a  comunidade  acadêmica  sobre  a
distinção  entre  de  Espaço  Público  e

A Unidade  demandada  não  retornou  resposta  à
Ouvidoria sobre o acolhimento ou não da sugestão.
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alunos  ao  prédio  do  Jardim
Universitário;

Ausência  do  uso  de  Identificação
nos espaços e uso do transporte da
Unila de membros da comunidade
acadêmica  sem  vínculo  com  a
Unila 

Edifício/prédio/patrimônio Público;

Sugeriu-se  a  adoção  de  identificação  dos
membros  da  comunidade  acadêmica  com
vínculo com a Unila.

11 284/2018 Servidor reclamou ter ficado muitos
dias  sem  receber  seus  proventos
mensais, por falha na comunicação
acerca  da  atualização  de  conta
bancária,  estando  ele  em  outra
cidade,  passando  por  dificuldades
financeiras, o que gerou atrito entre
ele  servidores  da  área  de
pagamentos.

Adoção  de  medidas  de  controle  sobre
atualização de contas bancárias e contato
com servidores em férias.

A  Unidade  administrativa,  após  mediação  do
conflito  por  parte  da  Ouvidoria  e  PROGEPE,
informou haver desde 2016 um amplo trabalho de
conscientização da necessidade de que o servidor
mantenha  seus  dados  atualizados,  inclusive  os
bancários.

Fonte: Ouvidoria/UNILA Jul-2018.
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Ainda, sugere-se à Administração da Unila que medidas administrativas sejam

tomadas, já no segundo semestre de 2018, acerca do disposto no quadro 23.

QUADRO 23: Sugestões à administração da Unila para o 2º semestre de 2018.

Sugestão

1 Revisar e adequar da Carta de Serviços ao Usuário conforme Lei 13460/2017

2 Instituir e implementar um plano de Dados Aberto em cumprimento ao Decreto
8.777/2016

3 Instituir  e  implementar  uma  Política  que  vise  diminuição  de  conflitos
interpessoais e interunidades

Fonte: Relatórios anteriores da Ouvidoria/UNILA

Ainda, visando ampliar a transparência dos atos da administração da Unila e

reforçar as sugestões de melhorias para a Unila, dispõe-se no quadro 24, sugestões

abordadas em relatórios anteriores da Ouvidoria. Não são dispostos o tratamento

dado  pela  Unila  pelo  fato  das  recentes  solicitações  da  Ouvidoria  terem  sido

ignoradas  pela  atual  gestão,  quanto  ao  retorno  por  parte  da  Administração.  No

entanto, tais sugestões, mantém-se validas e continuam aguardando o retorno por

parte da Gestão.

QUADRO 24: Sugestões feitas em relatórios anteriores da Ouvidoria e sem respostas por parte da 
Administração da Unila.

Sugestão

1 Criar uma Central de atendimento bilíngue (presencial e virtual)

2 Criar  uma  Política  de  autorização  de  comércio  nas  dependências  da
Universidade

3 Unidade  de  apoio  ao  desenvolvimento  institucional  (revisão  de  Normas
institucionais)  -  criação  de  uma  área  responsável  pelo  desenvolvimento  de
documentos institucionais, com caráter de assessoramento para elaboração e
acompanhamento de normas.

4 Criar a Política linguística
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5 Cumprir a lei 12.813/2013 (lei de conflito de interesses)

6 Elaborar  o  estudo  sobre  equivalência  de  cargos  do  grupo  -  Direção  e
assessoramento superior (DAS) e cargos de Direção  códigos CD

7 Atender plenamente a lei nº 12.527/2011 – Lei de acesso à informação

8 Resposta  a  expedientes  de  rotina  -  realização  de  círculos  de  diálogo  nas
unidades administrativas e acadêmicas, com foco em rotinas administrativas
(comunicação,  fluxo  de  processos),  atendimento  pessoal  e  relacionamento
interpessoal

9 Composição de comissões institucionais - levantamento da atual composição
das comissões institucionais e verificação quanto à necessidade de designação
de membros

10 Interlocução  com  gerência  de  ensino  e  segurança  empresarial  de  Itaipu  e
Parque  Tecnológico  de  Itaipu  -  instituição  de  um  grupo  composto  por
representantes da Unila para estabelecer interlocução com as áreas citadas

11 Revisão  de  normas  para  concessão  de  afastamento  para  qualificação  de
pessoal Técnico Administrativo

12 Elaboração da Política de comunicação

13 Sistema  de  troca  de  informações  entre  Órgãos  Comissão  de  ética,
Corregedoria-Geral e Ouvidoria

14 Acolhimento geral, para todos que integram a UNILA

15 Mapeamento e divulgação de instâncias recursais

16 Implementação de um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)
Fonte: Relatórios anteriores da Ouvidoria/UNILA

Reforça-se que frente a todas estas sugestões feitas a gestão da Unila,  a

mesma ignorou as insistentes solicitações da Ouvidoria de informações acerca de

medidas e providências adotadas ou não. Tais informações são necessárias para

que constem nos relatórios semestrais de modo a que o CONSUN e a Administração

da Unila, a OGU/ CGU e os cidadãos tenham acesso as essas informações e o

processo de melhorias seja controlado socialmente.
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A  Ouvidoria  está  e  sempre  estará  de  portas  abertas  para  receber  as

manifestações dos cidadãos e não medirá esforços em cumprir com seu papel de

ser o instrumento de controle social e de promoção e defesa dos direitos individuais

e coletivos dos cidadãos.

10.   DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS

Considerando  os  desafios  enfrentados  frente  a  falta  de  investimento  e

consolidação da Ouvidoria da Unila, pela gestão, em um instrumento da sociedade

com credibilidade, autonomia e poder de controle social e busca pela promoção e

defesa  dos  direitos  individuais  e  coletivos  em  relação  aos  serviços  públicos

prestados pela Unila.

Buscou-se  demonstrar  através  dos  indicadores  e  resultados  apresentados

neste  e  em outros  relatórios,  os  esforços  despendidos  na  busca  por  atender  à

comunidade com qualidade e a disposição em manter a credibilidade que vem sendo

construída pela unidade ao longo de sua existência. 

Há um enorme esforço de toda a equipe da Ouvidoria em demonstrar para a

comunidade, que esta unidade vai muito além de um mero canal de acesso aos

órgãos  e  unidades  da  Unila,  pois  configura-se  também  em  um  instrumento  de

exercício de cidadania e controle social, além de um instrumento de apoio para a

gestão das unidades institucionais.

Investir  e  dar  atenção as  demandas da Ouvidoria  certamente  possibilitará

maior  proximidade  com  as  diferentes  instâncias  da  Universidade  e,  ao  mesmo

tempo, dará embasamento às respostas para as demandas que são apresentadas. 

No contexto interno, destaca-se haver um esforço da Ouvidoria na busca por

realizar um trabalho integrado com a Auditoria Interna; a Comissão de Ética; e a
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Corregedoria Geral da Unila, visando aprimorar a área de controladoria interna da

Instituição.

Também merece destaque o trabalho conjunto realizado com as Unidades

acadêmicas, Institutos, coordenações de centro e de cursos, entre outras, as quais

têm devidamente reconhecido a Ouvidoria e despendido a atenção e importância da

atuação dessa unidade na busca por solucionar problemas pautados no diálogo,

cortesia,  boa  fé  e  nos  princípios  que  regem  a  atuação  dos  órgãos  e  agentes

públicos. 

 Por  outro  lado,  a  mesma  predisposição  não  foi,  em  algumas  vezes,

encontrada  junto  a  algumas unidades administrativas,  talvez  pelo  baixo  status  e

disposição que a Ouvidoria da Unila  tem na estrutura administrativa,  fatores que

trouxeram  muitos  desafios  e  dificuldades  durante  o  semestre,  mesmo  tendo  a

Ouvidoria despendido energias no estabelecimento de parcerias com as unidades

administrativas  internas.  A percepção é  de  que a Ouvidoria  é  compreendida por

muitos  como um mero canal  de  comunicação entre  o  cidadão e a  Unila,  o  que

dificultou um pouco a consolidação e o aprimorando do trabalho da Ouvidoria.

 Assim,  nesse  processo  de  aprimoramento  de  atuação  da  Ouvidoria  é  de

grande  importância  o  suporte  técnico-administrativo,  de  estrutura  administrativa

apropriada  para  a  unidade,  assegurar  os  recursos  estruturais,  humanos  e

orçamentários e, principalmente o empoderamento moral do cargo de Ouvidor, tendo

em vista a necessidade da Ouvidoria ser posta em um status que lhe assegure os

fatores  exigidos  pela  OGU/  CGU,  como  a  autonomia,  imparcialidade  e

independência, para que esta possa cumprir com o seu papel no atendimento das

demandas complexas apresentadas pela sociedade. 

Nesse sentido, o fato das demandas da Ouvidoria terem sido ignoradas pela

Administração,  vem  na  contramão  disso,  dificultando  a  execução  do  dever  da

Ouvidoria  em  promover  e  defender  os  direitos  do  cidadão  e  do  coletivo  e  se
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transformar  em  um  importante  instrumento  de  controle  social  e  exercício  de

cidadania por parte da sociedade.

Talvez os fatos sejam o reflexo do desconhecimento por parte de gestores

quanto a importância e formas de atuação das Ouvidorias públicas.

Este relatório será encaminhado à Ouvidoria Geral da União - OGU/CGU, ao

Conselho Universitário da Unila – CONSUN, à gestão da Unila e para as unidades

administrativas  da  Unila  responsáveis  pela  publicização  das  informações,  ainda,

serão feitas ações de informação à comunidade da publicização do mesmo de modo

a que todos tenham acesso a este importante documento.

Finaliza-se  o  presente  relatório,  inicialmente  agradecendo  à  equipe  da

Ouvidoria  da  Unila  do  primeiro  semestre  de  2018,  enaltecendo  e  registrando  o

esforço e empenho no trabalho dessa pequena equipe de técnicos Administrativos

que, mesmo encontrando muitas dificuldades, demonstraram imensa dedicação em

buscar consolidar a Ouvidoria como um instrumento muito além de um mero canal

de comunicação.

Foz do Iguaçu, 06 de setembro de 2018

Adm. Leandro José Scherer 

Ouvidor-Geral/Unila

SIAPE 1939658
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