
RELATÓRIO DE GESTÃO OUVIDORIA 

(Novembro de 2014 - Maio de 2015) 

FOZ DO IGUAÇU 

2015

1



EXPEDIENTE 

Reitor

Josué Modesto dos Passos Subrinho 

Vice-Reitor 

Nielsen de Paula Pires

Elaboração/Equipe Ouvidoria: 

Ouvidor

Denner Mariano de Almeida 

Vice-Ouvidora

Maria Aparecida Webber

Assistente em Administração 

Jessica Aparecida Soares

Assistente em Administração 

Otávio Augusto Barbosa

2



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 - Status das manifestações na Ouvidoria............................................ 17

Figura 02 - Manifestações por categoria.............................................................. 18

Figura 03 - Grupos de usuários............................................................................ 19

Figura 04 - Demanda de áreas por categoria de manifestante............................ 20

Figura 05 - Meios de acesso................................................................................ 21

Figura 06 - Áreas mais demandadas................................................................... 22

Figura 07 - Tipo de manifestação por área demanda.......................................... 23

Figura 08 - Evolução da quantidade de manifestações por área no semestre.... 23

Figura 09 - Reclamações: média temporal de resposta....................................... 24

Figura 10 - Meios de recebimento de solicitação de informações....................... 28

Figura 11 - Áreas mais demandadas por solicitações de informação.................. 29

Figura 12 - Tempo médio de resposta das áreas mais demandadas.................. 30

3



LISTA DE QUADROS

Quadro 01 – Recursos humanos lotados na Ouvidoria....................................... 10

Quadro 02 – Estrutura de atendimento não-presencial....................................... 13

4



LISTA DE IMAGENS

Imagem 01 - Porta de entrada das salas de atendimento Ouvidoria................... 11

Imagem 02 - Sala do Ouvidor.............................................................................. 12

Imagem 03 - Sala de apoio administrativo........................................................... 12

5



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................7
2 A ATUAL ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA OUVIDORIA.................................8

2.1 ESTRUTURA NORMATIVA................................................................................8
2.1.1 A Lei de Acesso a Informações e o Serviço de Informações ao 
Cidadão................................................................................................................9

2.2 RECURSOS HUMANOS..................................................................................10
2.3 ESTRUTURA FÍSICA .......................................................................................11
2.4 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO NÃO-PRESENCIAL..................................12
2.5 FLUXO DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS..................................................14

2.5.1 Atendimento a solicitações de informações simples..........................15
2.5.2 Atendimento a demandas gerais originadas nos canais Ouvidoria. .15
2.5.3 Atendimento a solicitações de informações originadas nos canais do
SIC......................................................................................................................16

3 DAS MANIFESTAÇÕES .........................................................................................17
3.1 MANIFESTAÇÕES POR CATEGORIAS..........................................................17
3.2 GRUPOS DE USUÁRIOS.................................................................................18
3.3 MEIOS DE ACESSO.........................................................................................20
3.4 ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE MAIS DEMANDADOS...................................21
3.5 CONTATO COM OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE.......................................24
3.6 PROVIDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS.....................................................24

4 ASSUNTOS DAS MANIFESTAÇÕES ....................................................................26
4.1 PRINCIPAIS ASSUNTOS.................................................................................26
4.2 RECONHECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (ELOGIOS)................26

5 DADOS SIC..............................................................................................................28
5.1 ÁREAS MAIS DEMANDADAS POR SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO.....29
5.2 PRINCIPAIS ASSUNTOS DAS SOLICITAÇÕES SIC......................................30

6 RECOMENDAÇÕES DA OUVIDORIA....................................................................31
6.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO BILÍNGUE (PRESENCIAL E VIRTUAL).........31
6.2 POLÍTICA DE AUTORIZAÇÃO DE COMÉRCIO NAS DEPENDÊNCIAS DA 
UNIVERSIDADE.....................................................................................................31
6.3 UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (REVISÃO 
DE NORMAS).........................................................................................................32
6.4 POLÍTICA LINGUÍSTICA..................................................................................32

7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES..............................................................................34
REFERÊNCIAS...........................................................................................................36

6



1 INTRODUÇÃO

Este é o primeiro relatório apresentado pela Gestão 2014-2017 da Ouvidoria

ao Conselho Universitário da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

Ele  busca  não  somente  atender  ao  Regimento  Interno  da  Ouvidoria,  que  prevê

apresentação de relatórios semestrais, mas também consolidar o compromisso da

atual  gestão  com  a  transparência.  Assim,  serão  apresentadas  as  atividades

realizadas no período que se inicia com a nomeação dos atuais Ouvidor e Vice-

Ouvidora, 17 de novembro de 2014, chegando ao presente momento1. 

As  ações  da  Ouvidoria  da  UNILA,  que  transitam  pelas  dimensões

administrativa, educativa, jurídico-legal,  política e social,  são planejadas de modo

que reflitam os princípios e valores da Universidade e também garantam plenamente

os  direitos  de  cidadania.  Além  disso,  por  fazer  parte  de  uma  instituição  da

administração pública direta, procura seguir as orientações dos órgãos de controle,

como  a  Controladoria  Geral  da  União,  que  disponibiliza  normativas  e  material

educativo para a boa gestão de ouvidorias públicas.

O presente relatório apresenta quatro seções principais. A primeira delas traz

como a atual estrutura de trabalho da Ouvidoria está organizada, além das principais

ações desenvolvidas no período de que trata este relatório. Por sua vez, a segunda

seção apresenta análises baseadas nos dados das manifestações recebidas, a partir

das quais é possível fazer uma série de inferências buscando obter respostas para

questionamentos  relacionados  ao  recebimento,  atendimento  e  encaminhamento

destas  manifestações,  que  é  uma  das  atividades-chave  de  uma  unidade  de

Ouvidoria.  Na  sequência,  são  apresentadas  algumas  recomendações  à

administração  da  Universidade,  construídas  a  partir  dos  principais  problemas

identificados.  Por  último  são  trazidas  as  considerações  finais,  que  trazem  as

impressões  gerais  de  todo  o  semestre  relacionado  ao  relatório  e  os  projetos  e

desafios que serão trabalhados no próximo período.

1 Os dados estatísticos das manifestações compreendem o período entre 17/11/2014 e 13/05/2015.
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2 A ATUAL ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA OUVIDORIA

Estes primeiros seis meses de atuação da nova gestão à frente da Ouvidoria

foram fundamentais para a readaptação de rotinas existentes e criação de novas,

em virtude da mudança do seu perfil de atuação. Nesse período foi montada a base

dos próximos anos de trabalho, principalmente no que diz respeito a estrutura física

e de recursos humanos. Além disso, foram feitos levantamentos preliminares que

estão servindo de referência para o planejamento da unidade e elaboração de seus

projetos.  Na sequência serão apresentados a estrutura  física  e demais  recursos

disponíveis para a Ouvidoria, bem como a maneira que estes vêm sendo utilizados.

2.1 ESTRUTURA NORMATIVA

A Ouvidoria  é  um Órgão  suplementar  da  Reitoria,  conforme  previsto  no

Estatuto da UNILA. De acordo com o Regimento Geral da Universidade, em seu

Artigo  102,  a  Ouvidoria  é  definida  como  “Órgão  de  interlocução  institucional,

destinado a  receber,  analisar,  registrar  e  encaminhar  demandas  da  sociedade e

comunidade acadêmica, além de acompanhar ativamente o deslinde de respostas,

subsistindo como um canal de comunicação direta entre o cidadão, a comunidade

interna e a instituição”.

Tendo sido instituída pela Portaria n° 111, de 04 de março de 2013, sua

primeira Ouvidora foi a servidora Priscila Lini, sendo substituída pelo servidor Luiz

Fernando Kiihl Matias, em novembro de 2013.

Na  data  de  25  de  abril  de  2014,  em  reunião  realizada  pelo  Conselho

Universitário, foi aprovada a Resolução n° 11, publicada em 12 de maio de 2014,

que instituiu o Regimento Interno da Ouvidoria. Em seu Art. 5°, define que o Ouvidor

e o Vice-Ouvidor serão escolhidos pelo Conselho Universitário. Esta escolha deu-se

por eleição na 14ª Reunião Ordinária do CONSUN, realizada no dia 31 de outubro

de 2014,  sendo eleitos  o  servidor  Denner  Mariano de Almeida para  o  cargo de
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Ouvidor e a servidora Maria Aparecida Webber para o cargo de Vice-Ouvidora. A

designação do Ouvidor foi dada conforme a Portaria n° 1.152, de 17 de novembro de

2014. Da mesma forma, a Vice-Ouvidora foi designada pela Portaria nº 1.153, de

igual data.

Além  das  normativas  internas,  como  o  Estatuto,  o  Regimento  Geral  da

Universidade  e  o  Regimento  Interno  da  Ouvidoria,  esta,  por  ser  uma  ouvidoria

pública  federal,  está  sujeita  às  normas  e  orientações  dos  órgãos  de  controle,

sobretudo da Controladoria-Geral da União e de sua Ouvidoria-Geral, a exemplo da

Instrução Normativa n.º 1 da OGU, de 05 de novembro de 2014, que define uma

série de padrões de funcionamento para as ouvidorias públicas ligadas ao poder

executivo federal.

Por  fim,  vale  destacar  que  é  competência  da  Ouvidoria  da  UNILA  o

monitoramento e gestão das ações ligadas à Lei de Acesso a Informações no âmbito

da Universidade. Logo, esta lei, e toda sua regulamentação, também é considerada

como parte da estrutura normativa a ser observada pela Ouvidoria. 

2.1.1 A Lei de Acesso a Informações e o Serviço de Informações ao Cidadão

Em 18 de novembro de 2011 foi criada a Lei nº 12.527, também conhecida

por Lei de Acesso  a Informação – LAI, que posteriormente foi regulamentada pelo

Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, com o objetivo de estabelecer regras

quanto ao acesso a informações previsto na Constituição Federal de 1988.

A partir  deste  marco  normativo,  a  UNILA,  assim  como  todos  os  órgãos

públicos  da  administração  direta  e  indireta,  de  qualquer  esfera,  foi  legalmente

obrigada a implantar o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, criado pela LAI e

regulamentado pelo Decreto nº. 7.724/2012, que estabeleceu, em seu artigo 9º, os

seus objetivos: atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; informar

sobre a tramitação de documentos nas unidades; e receber e registrar pedidos de

acesso à informação.

Na UNILA, o SIC foi criado em 2012, ficando primeiramente sob a gestão
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Seção de Protocolo e Arquivo, vindo a ser vinculado à Ouvidoria a partir de 12 de

maio de 2014, data da aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria.

A  contribuição  da  Ouvidoria  como  responsável  pela  gestão  do  SIC  é

complementada pela Portaria UNILA nº 30, de 08 de janeiro de 2015, que designa o

Ouvidor,  Denner  Mariano  de  Almeida,  para  o  encargo  de  autoridade  de

monitoramento da Lei de Acesso à Informação no âmbito da UNILA. 

2.2 RECURSOS HUMANOS

Atualmente, a equipe da Ouvidoria é composta por quatro servidores, que

executam  atividades  de  rotina  da  Ouvidoria  e  do  Serviço  de  Informações  ao

Cidadão. 

Em relação aos  recursos  humanos,  a  Ouvidoria  identificou  um problema

ligado ao tempo de dedicação de seus servidores às atividades. Devido ao volume e

complexidade do trabalho,  faz-se  necessária  a  dedicação exclusiva  de  todos  os

servidores. Em razão disto, está em andamento uma negociação com a unidade de

lotação da Vice-Ouvidora, para que ela seja removida para Ouvidoria e exerça suas

atividades em regime de dedicação integral.

Quadro 01 – Recursos humanos lotados na Ouvidoria

Nome Cargo/Função Dedicação

Denner Mariano de Almeida Relações Públicas/Ouvidor Integral

Jéssica Aparecida Soares Assistente em Administração Integral

Maria Aparecida Webber Administradora/Vice-Ouvidora Parcial (12h/semana)

Otávio Augusto Barbosa Assistente em Administração Integral
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2.3 ESTRUTURA FÍSICA 

A Ouvidoria está alocada na unidade Centro, com horário de funcionamento

das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Lá ocupa duas salas, sendo uma delas

dedicada  aos  atendimentos  reservados,  e  a  outra  aos  demais  atendimentos,

atividades administrativas e gestão do SIC. 

No que diz respeito a este assunto, duas ações merecem destaque nesse

último semestre. A primeira é a repintura das salas, uma ação paliativa para tornar o

ambiente mais agradável, seja para os servidores, seja para os usuários. A outra

ação realizada foi  a  solicitação de mobiliário,  disponibilizando:  06 (seis)  cadeiras

para  atendimento  mais  03  (três)  armários  altos  e  02  (dois)  armários  baixos,

dedicados   à  guarda  dos  registros  de  manifestações,  materiais  de  consulta

bibliográfica e material de expediente utilizado na gestão administrativa. Ainda em

decorrência desta ação, foram disponibilizadas estações de trabalho com cadeira e

microcomputador para todos os servidores.
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2.4 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO NÃO-PRESENCIAL
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Além da estrutura física, a Ouvidoria também dispõe de uma estrutura de

atendimento  não-presencial,  composta  por  uma página de internet  disponível  no

portal virtual da UNILA, dois ramais telefônicos, dois endereços de e-mail, além da

estrutura virtual de atendimento do SIC, o e-SIC, disponibilizada e administrada pelo

governo federal,  com acesso concedido para  gestão dos pedidos de informação

relacionados à Universidade. 

Quadro 02 – Estrutura de atendimento não-presencial

Canal Finalidade Acesso

Página da Ouvidoria* 
(Portal UNILA)

Disponibilização de 
informações gerais, 
contatos e formas de 
atendimento

http://www.unila.edu.br/ouv
idoria

Endereço de correio 
eletrônico da Ouvidoria

Contatos de maneira geral 
e recebimento de 
manifestações

ouvidoria@unila.edu.br

Ramal telefônico da 
Ouvidoria

Contatos de maneira geral 
e recebimento de 
manifestações

(45) 3529 2130

Módulo Ouvidoria no SIG** Recebimento, 
acompanhamento e 
encaminhamento de 
manifestações

SIGAA

Endereço de correio 
eletrônico do SIC

Recebimento de 
solicitação de informações,
contato com áreas 
demandadas e contato 
com demandantes 

sic@unila.edu.br

Ramal telefônico do SIC*** Recebimento de 
solicitação de informações,
contato com áreas 
demandadas e contato 
com demandantes

(45) 3529 2778

Portal e-SIC Recebimento de 
solicitação de informações 
e acompanhamento de 
solicitações

http://www.acessoainforma

cao.gov.br/

* Implementado na atual gestão
** Em fase final de implantação (Previsto para o 2º semestre de 2015)
*** Solicitado na atual gestão para atendimento à legislação
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2.5 FLUXO DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS

O  atendimento  às  demandas  que  chegam  pelos  diversos  canais  da

Ouvidoria é subdividido em três modalidades, cada uma com um fluxo próprio de

encaminhamento: atendimento a solicitações de informações simples, atendimento a

demandas gerais  originadas nos canais Ouvidoria,  atendimento a solicitações de

informações originadas nos canais do SIC.

Com exceção  de orientações simples  que  chegam pelo  canal  telefônico,

todas  as  manifestações  são  categorizadas  em  elogio,  sugestão,  reclamação

informação  ou  denúncia;  são  numeradas  e  têm  os  envolvidos  identificados

(reservado o sigilo àqueles  que o solicitam). Em seguida é montado um dossiê onde

são  anexados  os  documentos  originários  da  manifestação  (geralmente  e-mails,

relatos, etc.) e aqueles decorrentes do seu tratamento (memorandos, ofícios, atas de

reuniões, etc.). É importante observar que não são abertos processos no sistema, no

entanto, o dossiê é semelhante em sua forma. No caso das demandas originadas

pelo e-SIC, a numeração e identificação do demandante é gerada automaticamente

pelo sistema.

Após o recebimento da manifestação, seu registro e montagem do dossiê, a

mesma é levada à análise do Ouvidor,  que determinará quais encaminhamentos

deverão ser tomados. 

Na fase de encaminhamentos, a Ouvidoria faz contato com as chefias dos

Órgãos  da  Universidade  relacionados  à  manifestação,  preferencialmente  por

memorando, com o objetivo de obter informações necessárias para elaboração de

resposta satisfatória ao manifestante. O prazo para retorno das áreas é de até 10

dias.

Na  conclusão  das  manifestações,  a  Ouvidoria  utiliza  as  informações

repassadas pelos Órgãos supramencionados e formula resposta ao manifestante.

Para as manifestações mais complexas, é elaborado parecer conclusivo. Já para as

de menor complexidade, a resposta é encaminhada por e-mail.

Em alguns casos, mesmo após a conclusão da manifestação, a Ouvidoria

realiza seu acompanhamento, com o objetivo de garantir a eficácia e efetividade da
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solução apresentada.

2.5.1 Atendimento a solicitações de informações simples

A  Ouvidoria  é  constantemente  acionada  para  fornecer  informações  de

caráter simples, relacionados a consultas sobre eventos, cursos, editais, pesquisas,

etc.  Geralmente são recebidas por telefone ou  e-mail,  e  demandam informações

curtas, geralmente disponíveis de imediato nos setores. 

As consultas recebidas por telefone são atendidas no sentido de guiar o

usuário  pelo  Portal  UNILA,  onde  geralmente  está  disponível  a  informação,  ou

transferência  da  ligação  ao  setor  responsável.  Ao  passo  que  o  atendimento

telefônico é bastante ágil, mas não gera histórico algum (seja do encaminhamento

ou da informação fornecida), este tipo de manifestação não sofre registro, apesar de

ser bastante recorrente.

As  consultas  recebidas  por  e-mail  são  encaminhadas  aos  setores

responsáveis e a resposta ao usuário é emitida com cópia para a Ouvidoria,  ou

encaminhada posteriormente. 

2.5.2 Atendimento a demandas gerais originadas nos canais Ouvidoria

As  manifestações  que  são  recebidas  através  do  atendimento  pessoal,

telefônico ou via e-mail passam por uma triagem inicial e são classificadas de acordo

com as categorias de manifestação já apresentadas.

O  tratamento  dessas  demandas  segue  o  fluxo  padrão,  com  exceção

daquelas  que tratam de problemas de  relacionamento  interpessoal,  denúncias  e

registro de condutas de servidores com suspeita de estarem fora dos padrões de

ética estabelecidos.

Nos primeiros casos, busca-se a mediação entre as partes, que pode ser
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feita pela própria Ouvidoria, ou através de outros atores, conforme a especificidade

do atendimento.

Uma  vez  que,  de  acordo  com  a  Portaria  UNILA n.º  1.252,  de  19  de

dezembro  de  2014,  o  tratamento  das  denúncias  é  competência  exclusiva  da

Corregedoria-Geral, as manifestações classificadas como denúncias são enviadas,

via processo, ao Órgão, para que faça as devidas apurações e tome as providências

necessárias.

Da mesma forma, as manifestações que constam de registro de conduta de

servidores  com  suspeita  de  estar  fora  dos  padrões  de  ética  estabelecidos  são

encaminhadas à  Comissão de Ética da Universidade,  para  análise  e  tomada de

providências.

É  importante  ressaltar  que  nestes  dois  últimos  procedimentos  as

manifestações são dadas como encerradas no âmbito da Ouvidoria, de modo que o

acompanhamento  de  demais  formas  de  interação  com  os  interessados  é

estabelecida por cada um dos Órgãos

2.5.3 Atendimento a solicitações de informações originadas nos canais do SIC

As solicitações de informações recebidas pelo SIC são encaminhadas aos

Órgãos  da  Universidade  por  meio  do  documento  gerado  automaticamente  pelo

sistema e-SIC. 

As  respostas  dos  Órgãos  demandados  são  recebidas  por  Memorando  e

incluídas no sistema, para visualização dos solicitantes.
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3 DAS MANIFESTAÇÕES 

A Ouvidoria, no primeiro semestre da atual gestão, registrou um total de 80

manifestações até dia 13 de maio. Todas estas foram atendidas com o máximo de

brevidade possível, sempre buscando satisfazer a necessidade de resposta a todas

as questões levantadas pelo manifestante. Destas manifestações,  17 ainda estão

em tramitação, pois necessitaram de análise, encaminhamentos e/ou respostas das

áreas demandadas; 7 estão em fase de finalização, aguardando apenas a emissão

de parecer conclusivo; e 56 já foram finalizadas (Figura 1). 

3.1 MANIFESTAÇÕES POR CATEGORIAS

Como já dito anteriormente, as manifestações recebidas são classificadas
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em 5 tipos:  denúncia,  reclamação,  informação,  elogio  e sugestão (Figura 2).  Os

pedidos  de  informação  representam  percentual  majoritário  das  manifestações

recebidas, com 49% do total de demandas. Tratam-se, principalmente, de solicitação

de informações, questionamentos gerais sobre a Universidade e formas de ingresso,

inclusive reaproveitamento de diploma e transferência externa de cursos.

As  reclamações  surgem  em  segundo  lugar,  com  44% do  total  das

manifestações, e expressam o descontentamento do público, apontando algumas

necessidades  de  mudanças  e  o  aprimoramento  de  alguns  processos  da

Universidade. 

Do total de manifestações recebidas, 4 denúncias foram encaminhadas para

apuração da Corregedoria, ficando as mesmas encerradas na Ouvidoria. Da mesma

forma, 1 manifestação foi encaminhada para a Comissão de Ética dos Servidores da

UNILA.

3.2 GRUPOS DE USUÁRIOS

No decorrer  do  primeiro  semestre  da  atual  gestão,  diferentes  grupos  de
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usuários encaminharam manifestações à Ouvidoria (Figura 3). 

A identificação da origem das demandas permite o diagnóstico de diferentes

situações e a percepção da qualidade dos serviços oferecidos pela UNILA, além de

ter o conhecimento do público que mais acessa os serviços da Ouvidoria. 

Pela  análise  do  gráfico  abaixo,  há  a  percepção  de  que  a  categoria  de

usuários que mais requer acesso à Ouvidoria é a comunidade externa.

De acordo com o gráfico que representa a demanda de áreas por categoria

de manifestante (Figura 4),  o Órgão da Universidade mais demandado é a Pró-

Reitoria de Graduação, conforme dados do gráfico que segue, ficando ainda com a

maior  quantidade  de  manifestações  concentrada  na  comunidade  externa,  assim

como é o caso da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
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3.3 MEIOS DE ACESSO

Dos meios de acesso utilizados pelos cidadãos para entrar em contato com

a Ouvidoria, destaca-se, com 81%, o uso de ferramentas eletrônicas (Figura 5). 

Esses dados demonstram que a maioria dos usuários utiliza as tecnologias

da  informação  e  comunicação  para  o  registro  de  suas  manifestações.  A efetiva

utilização das mídias digitais possibilita à Ouvidoria ter uma abrangência nacional e

internacional  de  atendimento  aos  cidadãos,  o  que,  levando  em consideração as

características e publico alvo da Universidade, é muito importante.

Todos os atendimentos são registrados e documentados pela Ouvidoria na

planilha de controle de registro de manifestações, tendo recebido no ato de seu

recebimento um número de identificação, o que possibilita sua rápida identificação.

Embora a maioria das manifestações tenham ingressado na Ouvidoria pelo

meio eletrônico,  salientamos que após análise das demandas,  muitas vezes são

necessários atendimentos presenciais  para melhor  apurar  os  fatos alegados nas

manifestações, gerando reuniões e até mesmo visitas in loco.
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3.4 ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE MAIS DEMANDADOS

A  partir  dos  registros  feitos  na  Ouvidoria,  pode  ser  realizada  uma

sistematização dos dados referentes às manifestações recebidas e a que Órgãos da

Universidade estão relacionadas, constatando de tal forma, quais são aqueles mais

demandados (Figura 6). 

Ressalta-se que o quantitativo de manifestações apresentado nos gráficos

pode ser superior ao total de manifestações recebidas pela Ouvidoria no período,

pois,  dependendo  do  conteúdo  da  manifestação,  a  mesma  pode  ter  sido

desmembrada em vários pedidos de esclarecimentos, e consequentemente, foram

demandados mais de um Órgão da Universidade para gerar respostas à mesma

manifestação. 
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O gráfico que representa os tipos de manifestações por área demandada

(Figura  7)  revela  que  as  manifestações  dirigidas  à  PROGRAD,  Órgão  mais

demandado, são do tipo informação, o que confirma os dados anteriormente citados

sobre a  reincidência  de pedidos de informação  sobre  os processos seletivos  de

graduação, aproveitamento de diploma e transferência interna.

A  PROGEPE  é  a  segunda  a  apresentar  mais  pedidos  de  informação,

seguida da Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais – PROINT e Pró-

Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura - PROAGI.

As reclamações concentram-se, em sua ampla maioria, entre PROGRAD e

PROAGI e retratam normalmente problemas com matrículas e com a infraestrutura.

É necessário  salientar  o  empenho de todos os  Órgãos da Universidade,

sempre que consultados, em analisar, apurar, responder/esclarecer e solucionar as

manifestações encaminhadas pela Ouvidoria.
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O  gráfico  abaixo  (Figura  8)  retrata  a  evolução  da  quantidade  de

manifestações por área no semestre, tornando possível a percepção de quais são os

períodos em que os Órgãos da Universidade são mais demandados. 

Observando  o  gráfico  abaixo  contata-se  que  a  PROGRAD  foi  mais

demandada nos meses de março e abril, período de início do ano letivo, período

também em que foram divulgados os editais de reingresso e reopção de cursos.

Da mesma forma, a PROAGI foi mais demandada no mês de março, período

de retorno de muitos acadêmicos das férias letivas.
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3.5 CONTATO COM OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE

A  Ouvidoria  mantêm  contato  com  os  Órgãos  demandados  de  forma

presencial, por telefone, e-mail e na forma de memorandos eletrônicos.

As manifestações que têm potencial de resolução de forma mais simplificada

são  tratadas  por  telefone  e  e-mail,  restando  às  manifestações  que  guardem

conteúdo mais denso e que exigem análise mais aprofundada, o acompanhamento

presencial e por memorando eletrônico.

Abaixo segue o gráfico que retrata a media temporal de resposta dos Órgãos

da Universidade. Retratamos somente as manifestações do tipo reclamação, pois

são as mais recorrentes, já que os pedidos de informação foram classificados como

manifestações de baixa complexidade, podendo ser respondidos de imediato.

3.6 PROVIDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS
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O  processamento  das  demandas  recebidas  pela  Ouvidoria  tem  sido

conduzido através de dois principais tipos de providências e encaminhamentos. 

Nas respostas imediatas, a Ouvidoria responde prontamente às demandas

recebidas de forma, a partir das informações que estão disponíveis e publicadas no

sítio  eletrônico  da  UNILA.  A Ouvidoria  procura  sempre  certificar-se  de  que  as

informações são atualizadas, mantendo extrema atenção e cuidado ao elaborar as

respostas aos solicitantes; 

Quando é necessário fazer consultas e encaminhamentos aos Órgãos da

Universidade, a Ouvidoria encaminha as manifestações recebidas aos Órgãos da

Universidade,  com o intuito de manter os gestores informados e, principalmente,

para  realizar  consulta  a  respeito  dessas  manifestações,  além  de  receber

orientações, informações e esclarecimentos necessários;
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4 ASSUNTOS DAS MANIFESTAÇÕES 

Neste  tópico  serão  abordados  os  assuntos  mais  recorrentes  das

manifestações recebidas no período de que trata este relatório.

4.1 PRINCIPAIS ASSUNTOS

A Ouvidoria,  por  meio  dos  registros  de manifestações,  elenca  abaixo  os

assuntos mais demandados na Universidade:

• Dúvidas gerais sobre concursos (editais, candidatos chamados, recursos,

solicitação de documentos)2;

• Informações sobre matrículas (editais, transferência externa, portador de

diploma, forma de ingresso, vestibular);

• Reclamações  sobre  demora  nos  trâmites  internos  dos  processos

(progressões, redistribuição, afastamento)3;

• Processo seletivo para estrangeiro (matrículas, Pró-Haiti, CELPE/Bras);

• Problemas referentes ao uso de e-mail institucional e internet;

• Problemas com a infraestrutura das moradias;

4.2 RECONHECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (ELOGIOS)

Em 25 de março de 2015, a Ouvidoria UNILA registrou uma manifestação do

tipo elogio.

2 Espera-se a redução de demandas relacionadas a este assunto, tendo em vista a nova 
Resolução de regulamentação dos concursos público para docentes que está em fase de 
aprovação no CONSUN.

3 Também espera-se uma redução das demandas relacionadas a este assunto, uma vez que foi 
constituído um grupo de trabalho para mapeamento de processos da PROGEPE (Portaria UNILA 
372/2015) 
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O  elogio  foi  direcionado  à  equipe  do  Departamento  de  Administração  e

Controle  Acadêmico  –  DEACA vinculado  à  PROGRAD,  mais  precisamente  ao

servidor Geraldino Alves Bartozek, pela agilidade e presteza no atendimento aos

questionamentos realizados por um discente. O elogio foi transmitido à PROGRAD,

por meio de memorando ao Pró-Reitor de Graduação.
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5 DADOS SIC

A Ouvidoria,  a partir  de 12 de maio de 2014, data da aprovação do seu

Regimento Interno, assumiu a gestão do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.

Desta forma,  passamos a compilar  abaixo os dados dos pedidos de informação

recebidos no período de 17 de novembro de 2014 a 13 de maio de 2015.

Neste período, o SIC recebeu pedidos de informações por meio de seus dois

canais de comunicação: portal e-SIC e  e-mail institucional. Porém, o procedimento

interno  do  SIC  está  sendo  revisto,  passando  ao  e-mail institucional  somente  a

função de comunicação interna, sendo o portal e-SIC o meio adequado para registro

dos pedidos de informação.

O gráfico  abaixo  (Figura  10),  representa  o  percentual  de  solicitações  de

informação recebidas pelos canais mencionados acima. 
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5.1 ÁREAS MAIS DEMANDADAS POR SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO

Dentre  as áreas mais demandadas (Figura 11),  destaca-se a PROGRAD

com 14 e em seguida a PROGEPE com 13 solicitações de informação,  em sua

maioria são informações relativas a matrículas e concursos, respectivamente.

O  tempo  médio  de  resposta  das  áreas  (Figura  12),  demonstra  que  a

PROAGI demanda maior tempo de resposta, aproximadamente 9 dias, tendo em

vista que suas demandas configuram-se em manuseio de processos e cópias dos

mesmos, em segundo lugar encontra-se a PROGEPE com média de 8 dias, seguido

pela PROGRAD com aproximadamente 7 dias.
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5.2 PRINCIPAIS ASSUNTOS DAS SOLICITAÇÕES SIC

A Ouvidoria,  por  meio  dos  registros  de  solicitações,  elenca  abaixo  as

informações mais demandadas na Universidade através do SIC.

• Informações sobre ingresso na UNILA (chamadas, matrículas, forma de

ingresso, vagas);

• Informações  para  pesquisas  acadêmicas  (número  de  alunos

matriculados, número de  servidores em exercício da UNILA, etc.);

• Solicitações de processos;

• Informações  sobre  concursos  (vagas  abertas,  chamamentos,

nomeações).
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6 RECOMENDAÇÕES DA OUVIDORIA

Após  a  análise  de  todas  as  manifestações  e  pedidos  de  informação

recebidos pela Ouvidoria UNILA, neste primeiro semestre de 2015, apresentamos

neste  momento  algumas  recomendações,  o  objetivo  de  refletir  sobre  algumas

alternativas para melhoria dos serviços prestados à comunidade: 

6.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO BILÍNGUE (PRESENCIAL E VIRTUAL)

Constatou-se  a  necessidade  de  criação  de  uma  Central  de  Atendimento

Bilíngue, presencial e virtual, que será responsável por transmitir para a comunidade

informações  básicas  da  Instituição,  (contato  dos  Órgãos  da  Universidade,

localização de salas, informações sobre editais, eventos, cursos, etc.)  bem como

auxiliar os estrangeiros no recebimento destas informações.

Cabe  ressaltar  que  esta  Central  de  Atendimento  difere  do  Serviço  de

Informação ao Cidadão – SIC, pois este tem o objetivo de repassar as informações

previstas  na  Lei  de  Acesso  à  Informação,  enquanto  aquela  teria  a  função  de

repassar orientações básicas a respeito da Universidade. 

6.2  POLÍTICA DE  AUTORIZAÇÃO  DE  COMÉRCIO  NAS  DEPENDÊNCIAS  DA

UNIVERSIDADE

Recomendamos  a  criação  de  uma  política  interna  sobre  a  utilização  de

espaços para a comercialização de produtos nas dependências da Universidade, por

parte de vendedores ambulantes e cooperativas. Esta recomendação fundamenta-

se  em  manifestações  recebidas  na  Ouvidoria,  referentes  à  comercialização  de

produtos  (alimentos  e  livros)  nas  dependências  da  UNILA,  sem  autorização

devidamente expressa. 
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6.3 UNIDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (REVISÃO DE

NORMAS)

Para  o  encaminhamento  de  algumas  manifestações,  foi  necessária  a

pesquisa e análise de normativas internas. Em alguns casos, constatamos que há

lacunas normativas na Universidade, principalmente pelo fato de que em diversas

situações  a  normativa  interna  estabelece  que  “norma  posterior  regulamentará

determinada questão”, ou que “posteriormente será criada...”. O que constatamos é

que, por vezes, a regulamentação posterior não acontece. 

Além disso, a única área responsável por dar suporte jurídico na criação de

normas está sobrecarregada. A recomendação caminha no sentido de que a nova

área  oriente  as  unidades  sobre  como  proceder  com  suas  regulamentações,

principalmente  no  que  diz  respeito  à  forma,  linguagem  e  interação  com  outras

normativas já estabelecidas (prevenção de conflitos normativos).

Desta  forma  recomendamos  a  criação  de  uma  área  responsável  pelo

desenvolvimento de documentos institucionais, com caráter de assessoramento para

elaboração e acompanhamento de normas. A criação da referida área possibilita que

o  conhecimento  técnico  seja  melhor  aproveitado  e  diminui  a  possibilidade  de

existência de lacunas e conflitos, tendo em vista que a área responsável por prestar

apoio na elaboração dos documentos, seria a mesma responsável por sua gestão.

6.4 POLÍTICA LINGUÍSTICA

A  UNILA  é  uma  instituição  diferenciada,  bilíngue  e  promotora  da

interculturalidade.  Perante  estas  características  diferenciais  da  UNILA,  surgem

algumas situações que merecem atenção, como a que gerou esta recomendação.

A manifestação  que  motivou  esta  recomendação  retrata  o  caso  de  um

servidor que, ao entregar em espanhol um documento que lhe fora solicitado, foi
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notificado sobre a necessidade de fazer a tradução do mesmo para o português,

uma  vez  que  todos  os  documentos  oficiais  da  Universidade  devem  assim  ser

apresentados.

Entendendo que para alguns cargos não é cobrada fluência escrita na língua

materna (caso dos hispanofalantes), e que esta diversidade é inclusive valorizada,

cria-se  uma  situação  delicada  quando  se  cobra  do  autor  do  documento  a  sua

apresentação em outro idioma. Nesse sentido,  usuários e unidades precisam ter

claras  as  regras  internas  de  apresentação  de  tais  documentos  e,  como  nesses

casos, a quem recai a obrigação da tradução dos mesmos.

Diante desta situação ilustrativa, e de tantas outras vivenciadas no dia a dia

universitário, recomendamos a criação de uma política linguística que institucionalize

a utilização das diversas línguas na UNILA, trazendo mais segurança à comunidade

universitária.
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7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Este primeiro período de atividades da atual gestão da Ouvidoria foi bastante

significativo,  no  sentido  de  organização  e  aprendizado.  A implantação  de  novas

rotinas  de  trabalho  e  registro  das  manifestações,  aliados  a  um  processo  de

adequações normativas da unidade, sem deixar de levar em conta as atividades

rotineiras de tratamento das manifestações recebidas, foram muito importantes para

o amadurecimento da equipe e sua própria adaptação ao setor, visto que apenas um

servidor era efetivo da área. Ainda que com desafios diários, onde novas situações

eram  vivenciadas  diariamente,  desde  cobranças  dos  Órgãos  de  controle,  até  a

chegada de manifestações de natureza cada dia mais complexas, a Ouvidoria soube

aproveitar estes momentos para seu fortalecimento e amadurecimento.

Ainda que esta opção, por deixar a parte estrutural do trabalho fortalecida,

neste primeiro momento tenha impedido o investimento de energia em outros eixos

de atuação, não menos importantes, já se tem indicativos de que ela tenha sido

uma decisão acertada, pois os trabalhos exigidos nos próximos períodos agora têm

uma base sólida.

Mesmo  diante  de  um  número  expressivo  de  manifestações  recebidas,

indicativo de que o trabalho vem sendo realizado de forma minimamente satisfatória,

e  de  um retorno bastante  positivo  por  parte  dos Órgãos universitários,  que não

somente  respondem  às  solicitações  com  prontidão,  mas  também  já  vêm

implementando melhorias a partir das manifestações que lhes são apresentadas, há

de  se  reconhecer  a  longa  jornada  que  está  por  vir.  Diariamente  recebemos

questionamentos simples do tipo “Ouvidoria, que legal, mas o que vocês fazem?”,

indicando  uma  necessidade  iminente  de  trabalho  na  dimensão  educativa,

apresentando a Ouvidoria, seu papel e como acessá-la. Na mesma linha, vemos

constantemente encaminhamentos de situações a outros setores da Universidade,

que poderiam ser melhor trabalhadas no âmbito de nossa unidade, demonstrando

também que devemos fortalecer nossa postura política e assumir outros papéis, que

não somente o de receber e encaminhar manifestações.

É justamente diante destas e outras situações que, além do compromisso já

firmado com o Conselho, e para atender às normativas dos Órgãos de controle,
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estamos em vias de apresentar o plano geral de atuação da Ouvidoria, que conterá

planos  específicos  nas  linhas  de  atuação  política,  pedagógica,  comunicacional,

administrativa e de adequação normativa.  Desta forma, o planejamento permitirá

não  somente  que  sejam  estabelecidas  mais  claramente  as  formas  de

acompanhamento externo do trabalho da Ouvidoria, mas também servirá como um

exercício de autorreflexão e um importante instrumento de gestão interna de nossa

unidade, que avança significativamente em seu amadurecimento.

35



REFERÊNCIAS

BRASIL. Universidade Federal da Integração Latino Americana. Portaria UNILA nº. 
11, de 12 de maio de 2014. Disponível em: 
<http://www.unila.edu.br/sites/default/files/boletim_de_servico_no_102_-
_23_05_2014.pdf> Acesso em: 11. mai. 2015.

BRASIL. Universidade Federal da Integração Latino Americana. Portaria UNILA nº. 
30 de 08 de janeiro de 2015. Disponível em: 
<http://www.unila.edu.br/sites/default/files/boletim_135_16012015.pdf> Acesso em: 
11. mai. 2015.

BRASIL. Universidade Federal da Integração Latino Americana. Portaria UNILA nº. 
111 de 04 de março de 2013. Disponível em: 
<http://www.unila.edu.br/sites/default/files/boletim52_0.pdf> Acesso em: 10. mai. 
2015.

BRASIL. Universidade Federal da Integração Latino Americana. Portaria UNILA nº. 
1.152 de 17 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://www.unila.edu.br/sites/default/files/boletim_129_21112014.pdf> Acesso em: 
11. mai. 2015.

BRASIL. Universidade Federal da Integração Latino Americana. Portaria UNILA nº. 
1.153, de 17 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://www.unila.edu.br/sites/default/files/boletim_129_21112014.pdf> Acesso em: 
11. mai. 2015.

BRASIL. Universidade Federal da Integração Latino Americana. Regimento geral 
da Universidade. Junho de 2013. Disponível em: 
<http://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/2015/REGIMENTO%20GERAL
%20DA%20UNILA(1).pdf> Acesso em: 10. mai. 2015.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Instrução Normativa nº 1 da Ouvidoria-
Geral da União da Controladoria-Geral da União, de 05 de novembro de 2014. 
Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-
normativas/in-ogu-01-2014.pdf> Acesso em: 11. mai. 2015.

BRASIL. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei no 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 
da Constituição. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/Decreto/D7724.htm> Acesso em: 12. mai. 2015.

BRASIL.. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no §
2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, 

36



de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso 
em: 12. mai. 2015.

37


