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1 APRESENTAÇÃO 

 Em cumprimento aos Artigos 14 e 15 da Lei nº 13.460/2017, regulamentada pelo 

Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, a Ouvidoria da UFMS, por meio do relatório 

do ano de 2019, pretende apresentar dados, indicadores e recomendações para nortear 

ações estratégicas de combate às questões sistêmicas, visando promover benefícios à 

Comunidade Universitária.  

 Usou-se dados de referência do Painel Resolveu? da Controladoria-Geral da 

União - CGU, que apresenta informações sobre as manifestações de ouvidoria, extraídas 

do sistema Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, e dados 

de referência do Painel Lei de Acesso à Informação, que reúne números e indicadores do 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), além dos dados 

combinados em planilhas que foram alimentadas ao longo dos meses de 2019.  

 

2 A OUVIDORIA 

 A Ouvidoria da UFMS foi formalmente instituída no ano de 2005 pela Resolução 

nº 61 de 12 de dezembro de 2005. Quando a Lei n. 12.527/2011, denominada de Lei de 

Acesso à Informação (LAI), entrou em vigor, em maio de 2012, a Ouvidoria aderiu ao e-

SIC e começou a recepcionar também as demandas de acesso à informação. Quanto às 

manifestações de Ouvidoria (sugestões, elogios, solicitações de providências, 

reclamações, denúncias e simplifique), até o final de 2015 era utilizado um sistema 

próprio da UFMS para o recebimento e tratamento destas. Entretanto, em janeiro de 2016 

o sistema foi descontinuado e passou-se a utilizar o Sistema de Ouvidorias do Poder 

Executivo Federal e-OUV, denominado desde agosto de 2019 de Fala.BR. 

Compete à Ouvidoria receber sugestões, elogios, solicitações de providências, 

reclamações, denúncias e pedidos de acesso à informação referentes à Universidade. 

Além de receber as manifestações, analisá-las e encaminhá-las aos órgãos competentes 

para tratamento e apuração dos fatos, se for o caso, a Ouvidoria identifica situações 

irregulares, sugere melhorias e solicita providências, auxiliando na busca de soluções para 

os problemas existentes na Instituição. 
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Como canal oficial de comunicação desta Instituição, a Ouvidoria reúne, por meio 

de atendimentos presenciais, telefônicos, manifestações por carta e online, as informações 

a respeito das necessidades, solicitações e opiniões gerais da Comunidade Universitária, 

que compreende servidores, estudantes e cidadãos que usufruem da estrutura intelectual 

e social da Universidade. 

 Pautada pelas normas que regem as ouvidorias públicas, a Ouvidoria, como órgão 

de interlocução entre a sociedade/comunidade universitária, busca não só garantir o 

direito de participação dos usuários na administração como também, simultaneamente, 

promover a melhoria contínua dos serviços e atendimentos ofertados, fortalecendo suas 

finalidades legais e legítimas. 

 

2.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 A Ouvidoria da UFMS conta com um quadro de dois servidores: 1 (um) Ouvidor 

e 1 (uma) Assistente em Administração. A referida equipe tem por atribuição o 

atendimento tanto das demandas da Lei de Acesso à Informação, quanto das 

manifestações típicas de Ouvidoria. 

A equipe da Ouvidoria é responsável pelo recebimento, acompanhamento e 

tratamento das manifestações dos usuários de serviços públicos prestados pela UFMS. 

Realiza também atendimentos presenciais e telefônicos, prestando informações e 

orientações à Comunidade Universitária. 

 

2.2 CANAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS  

A Ouvidoria disponibiliza os seguintes canais de atendimento para os usuários: 

2.2.1. FALA.BR 

As demandas de Ouvidoria são recebidas, na maior parte, por meio Sistema 

Fala.Br, disponível no endereço eletrônico https://falabr.cgu.gov.br. O sistema permite ao 

usuário registrar, a qualquer hora, reclamações, sugestões, elogios, solicitações, 

denúncias, comunicações e pedidos de simplificação (Simplifique), bem como 

acompanhar o andamento das manifestações.  

https://falabr.cgu.gov.br/
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2.2.2. E-SIC  

As demandas relacionadas à Lei de Acesso à Informação são recebidas por meio 

do sistema e-SIC, com interface disponível na internet em https://esic.cgu.gov.br, no qual 

o usuário pode registrar seu pedido a qualquer hora. A ferramenta permite que qualquer 

pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe prazos, 

apresente recursos e receba a resposta elaborada pela UFMS.  

 

2.2.3. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

A Ouvidoria da UFMS está localizada no saguão do prédio da Reitoria, com 

atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. Endereço: Av. 

Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário, 79070-900, Campo Grande – MS 

 

2.2.4. TELEFONE 

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h, por meio 

dos telefones (67) 3345-7983 e (67) 3345-7789. 

 

2.2.5. E-MAIL 

A ouvidoria dispõe do e-mail ouvidoria.rtr@ufms.br, disponível para orientações 

e também para o recebimento de manifestações. 

 

2.2.6. CORRESPONDÊNCIA  

As correspondências devem ser encaminhadas à Ouvidoria para o endereço Av. 

Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário, 79070-900, Campo Grande – MS. 

A Ouvidoria dispõe ainda de site próprio (https://ouvidoria.ufms.br) que contém 

os dados estatísticos, relatórios anuais, dicas e orientações para realizar as manifestações, 

bem como link para registro da manifestação no Fala.BR, fazendo-a presente interna e 

externamente e apresentando-a como canal acessível aos públicos interno e externo. 

Caso o manifestante opte pelo atendimento presencial com preenchimento de 

formulário impresso ou, ainda, caso encaminhe sua demanda por qualquer outro meio que 

https://esic.cgu.gov.br/
mailto:ouvidoria.rtr@ufms.br
https://ouvidoria.ufms.br/


Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 

6 
OUVIDORIA UFMS 

Av. Costa e Silva S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900 

Fones: (67) 3345-7983 e (67) 3345-7789 | e-mail: ouvidoria.rtr@ufms.br 

https://ouvidoria.ufms.br 

não seja o Fala.BR ou e-SIC, a manifestação é cadastrada pelos servidores da Ouvidoria 

no respectivo sistema. 

 

2.3 FLUXO DE TRATAMENTO DAS DEMANDAS  

Todas as manifestações de Ouvidoria (Fala.BR) e pedidos de acesso à informação 

(e-SIC) recepcionados, sem exceção, são tratados e respondidos pela Ouvidoria da 

UFMS. Incluem-se nessa competência as demandas eventualmente encerradas ou 

arquivadas, com base nas hipóteses legalmente previstas, resultado de análise prévia e 

sob justificativa. As principais etapas do tratamento das demandas são:  

1. Recebimento da demanda (manifestação de ouvidoria ou do e-SIC);  

2. Análise Prévia, que consiste na interpretação do conteúdo de cada 

demanda e definição da ação pertinente, etapa em que pode ocorrer:  

- Reclassificação da tipologia, a fim de adequar o tipo de demanda à 

descrição feita pelo usuário (somente para demandas do Fala.BR);  

- Encerramento previsto nas hipóteses legais de arquivamento ou pela 

ausência de elementos mínimos para apuração; 

3. Solicitação de complementação ao usuário pelo Sistema Fala.BR - Na 

hipótese de os elementos apresentados serem insuficientes para a análise da 

manifestação, a Ouvidoria solicitará ao usuário o complemento das informações, 

nos termos do Decreto nº 9.492/2018. O pedido de complementação de 

informações suspenderá a contagem original e será aberto prazo para o usuário 

apresentar as informações requeridas. Se não houver retorno do usuário, a 

manifestação será automaticamente encerrada pelo Fala.BR. 

4. Encaminhamento das demandas por e-mail para as Unidades 

Administrativas da UFMS tomarem providências e prestarem esclarecimentos 

indispensáveis à elaboração da resposta conclusiva;  

5. Resposta intermediária ao usuário pelo Sistema Fala.BR, informando a 

unidade da UFMS para a qual foi encaminhada a manifestação (quando a 

Ouvidoria não dispõe da resposta conclusiva prontamente); 
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6. Acompanhamento do cumprimento dos prazos legais pelas unidades da 

UFMS (controle por planilhas, sendo feito contato por e-mail, telefone ou 

presencialmente, a depender da necessidade);  

7. Análise secundária das repostas recebidas das Unidades, com eventuais 

interlocuções e contribuições; e  

8. Envio de Resposta Conclusiva ao usuário - A resposta conclusiva é a 

decisão administrativa final por meio da qual a usuário recebe comunicado 

apresentando solução ao fato alegado ou informando sobre a impossibilidade de 

atendimento. Com o advento da Lei nº 13.460/2017, a Ouvidoria passou a 

responder às manifestações no tempo máximo de trinta dias prorrogável, 

mediante justificativa, por igual período para apresentar a resposta conclusiva. 

Já para as demandas de acesso à informação, o prazo de resposta é de até vinte 

dias, podendo ser prorrogado, mediante justificativa, por dez dias. 

 

3. DADOS ESTATÍSTICOS DAS MANIFESTAÇÕES DO FALA.BR E E.SIC 

Apresenta-se a seguir os dados quantitativos e qualitativos das demandas 

recebidas formalmente pela Ouvidoria no ano de 2019. 

 

3.1. ATENDIMENTO AOS PRAZOS 

No ano de 2019 a UFMS alcançou a marca de 100% das manifestações 

respondidas dentro do prazo legal, acima do desempenho médio dos órgãos federais, que 

foi, até a presente data, de 93% para o cumprimento de prazos de demandas do e-SIC e 

de 94% para o cumprimento de prazos de demandas do Fala.BR. 

 

3.2. MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 

Em 2019, foram recebidas formalmente 1124 manifestações na Ouvidoria da 

UFMS. Destas, 61 foram arquivadas e 34 foram encaminhadas, sendo respondidas 1029 

demandas (197 pedidos de acesso à informação e 832 manifestações de Ouvidoria).  
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Ressalta-se que as manifestações foram arquivadas com base nas hipóteses 

previstas legalmente, a exemplo de demandas que não contiveram elementos suficientes 

para a apuração pela unidade competente, incompreensíveis, ou demandas registradas em 

duplicidade.  

Quanto as demandas “encaminhadas”, são manifestações que foram remetidas à 

UFMS, mas a resolução destas não era de competência desta Instituição e, portanto, foram 

encaminhadas aos órgãos competentes pelo atendimento. 

 

3.3. QUANTITATIVO DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS POR TIPO 

 Quanto ao tipo, as manifestações de Ouvidoria são classificadas em elogio, 

solicitação, reclamação, denúncia, sugestão, comunicação, simplifique e as demandas 

oriundas do e-SIC são classificadas como pedido de acesso à informação. 

Na Figura 1 observa-se a incidência de manifestações registradas no ano de 2019, 

separadas por tipo, bem como o quantitativo de manifestações respondidas, arquivadas e 

encaminhadas. 

 

Figura 1: Tipos de manifestações do ano de 2019  
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Nota-se que as modalidades “comunicação” (manifestação anônima), 

“reclamação”, “pedido de acesso à informação” (e-SIC) e “solicitação” apresentaram 

maior incidência em 2019. No ano, apenas 5% das notificações foram arquivadas.   

 

3.4. MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS PELA OUVIDORIA 

Na figura 2 observa-se o volume de manifestações do e-SIC e Fala.BR em 2019 

em comparativo a anos anteriores.  

 

Figura 2: Demandas da Ouvidoria e e-SIC, de 2016 e 2019  

A figura acima apresenta somente as demandas atendidas pela Ouvidoria da 

UFMS, ou seja, demandas respondidas e arquivadas, excluindo-se as manifestações 

encaminhadas, de competência de outros órgãos. 

No ano de 2019 houve aumento no quantitativo de demandas em relação aos anos 

anteriores. Entende-se que o aumento de manifestações se deve ao incentivo ao uso de 

ferramentas de controle social e democracia participativa por parte do Governo Federal e 

CGU, e também dentro e fora da Instituição.  

A Ouvidoria Itinerante, projeto já realizado em todos os Câmpus e em todas as 

Unidades de Administração Setorial da Cidade Universitária, no qual são realizadas 

apresentações com o intuito de amadurecer a Comunidade Universitária quanto ao uso 
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consciente desta ferramenta, também contribuiu para o aumento das demandas, pois o 

que se percebeu nas apresentações é que muitos acadêmicos e até mesmo servidores ainda 

desconheciam a existência da Ouvidoria e sua atuação como órgão de controle e 

participação social.   

Desta forma, com o reforço das apresentações da Ouvidoria Itinerante, nos 

próximos anos espera-se que as manifestações da Ouvidoria e e-SIC mantenham um total 

médio de mil demandas por ano, ou até mesmo que com a conscientização quanto ao uso 

correto da ferramenta haja uma redução no quantitativo de demandas anuais. 

 

3.5. ASSUNTOS RECORRENTES 

Os 10 assuntos mais demandados nas manifestações da Ouvidoria e do e-SIC no 

ano de 2019 estão classificados a seguir: 

1º - Conduta Docente (138 manifestações) 

2º - Cotas (93 manifestações) 

3º - Coleta de dados da Instituição (78 manifestações) 

4º - Graduação (67 manifestações) 

5º - Infraestrutura e Manutenção – Área Externa (58 manifestações) 

6º - Bolsas e Auxílios estudantis (56 manifestações) 

7º - Conduta Técnico-Administrativa (37 manifestações) 

8º - Recursos Humanos (33 manifestações) 

8º - Certificados Ou Diplomas (33 manifestações) 

8º - Bibliotecas (33 manifestações) 

10º - Concursos (32 manifestações) 

Observa-se que as demandas relativas à Conduta Docente, Graduação e Conduta 

Técnico-Administrativa, se referem às relações entre trabalhadores da UFMS e 

estudantes. Principais temas: notas e frequências, aproveitamento de matérias, 

assiduidade e ausência de servidores, comprometimento com a ementa, informações 

fornecidas aos acadêmicos. Especificamente quanto à Conduta Docente os assuntos mais 

relatados pelos estudantes são: professor sem didática, desrespeito, imoralidade, 
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exposição de assuntos pessoais, abuso de poder, constrangimento e perseguição, mas há 

também elogios, que serão listados mais à frente. Outras demandas relacionadas a conduta 

docentes foram quanto a desentendimentos entre aluno/professor, notas de provas, 

conteúdos ministrados, apresentações de trabalhos e obediência a planos de ensino. 

Outra pauta bastante abordada foram as denúncias, reclamações e comunicações 

relativas à Cotas e Bolsas e Auxílios Estudantis. Essas demandas surgiram em grande 

maioria no início do ano letivo. Na ocasião, foi sugerido pela Ouvidoria à Administração 

Central a criação de uma Comissão, com o intuito de averiguar possíveis fraudes 

envolvendo cotistas e bolsistas. Após a criação da comissão, ocorreu uma diminuição 

significativa nas denúncias referentes a estes temas.  

Infraestrutura e Manutenção reflete as demandas quanto a reparos e manutenções 

nas áreas externas nas unidades da UFMS, tais como, solicitações de trocas de lâmpadas, 

consertos de calçadas, manutenção nas piscinas, entre outras demandas. 

  Quanto ao assunto Bibliotecas foram trazidas situações principalmente referentes 

a problemas em armários, empréstimos de livros, filas e tempo de espera. 

Coleta de dados da Instituição são demandas relativas ao e-SIC. Para o ano de 

2020 a Ouvidoria irá incluir os assuntos dos pedidos de acesso à informação 

detalhadamente, a fim de propiciar mais transparência às demandas referentes à LAI. 

Recursos humanos reflete as demandas relativas à gestão de pessoal, tais como 

aposentadoria, remuneração, assistência à saúde, licenças trabalhistas, dentre outros. 

Certificados ou Diplomas trouxe, principalmente, pedidos de orientação sobre 

como/onde requerer o documento, solicitações de segunda via e reclamações quanto ao 

tempo de emissão. 

O assunto Concursos revela diversas reclamações acerca dos concursos que a 

Instituição elabora, desde a composição das bancas, conteúdo dos concursos, informações 

sobre cargos vagos ou pedidos de aproveitamento de vagas. 

Mais à frente serão listados todos os assuntos registrados para cada tipo de 

manifestação recebida em 2019. 
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3.6. SETORES PROVEDORES DAS RESPOSTAS 

A figura 3 apresenta os setores da UFMS demandados pela Ouvidoria no ano de 

2019, bem como o quantitativo de respostas providas por cada setor. 

 

Figura 3: Quantitativo de manifestações respondidas por cada setor  
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 As 274 demandas respondidas pela Ouvidoria referem-se às manifestações em que 

não houve necessidade de consultar outros setores para apuração/análise, pois a Ouvidoria 

já dispunha prontamente da resposta conclusiva. 

 Verifica-se, ainda, que os setores mais demandados foram às Pró-Reitorias. 

Ressalta-se que os números apresentados na figura 3 referem-se ao quantitativo 

de demandas direcionadas às Unidades da Instituição, e não ao número de demandas 

recepcionadas pela Ouvidoria durante o ano, pois conforme o teor da manifestação 

recebida muitas vezes há a necessidade de encaminhar a mesma manifestação a mais de 

um setor a fim de se obter a resposta conclusiva. 

 

3.7. MANIFESTAÇÕES NO SISTEMA E-SIC 

Apresenta-se a seguir os dados quantitativos e qualitativos dos pedidos de acesso 

à informação. 

 

3.7.1. PEDIDOS RESPONDIDOS 

Na figura 4 apresenta-se um comparativo das demandas respondidas no e-SIC em 

2019 em relação a anos anteriores. 

 

Figura 4: Pedidos de acesso à informação respondidos de 2012 a 2019 
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Pela primeira vez desde a implementação do e-SIC houve decréscimo no 

quantitativo de pedidos de acesso à informação. Credita-se a essa redução a maior 

disponibilização das informações da Instituição em dados abertos, o que aumenta a 

transparência ativa e diminui a transparência passiva. 

 

3.7.2. PEDIDOS RECEPCIONADOS POR MÊS  

 Quanto à temática, os pedidos de acesso à informação foram classificados 

conforme assuntos contidos na tabela 1, que apresenta a incidência de cada tema, mês a 

mês. 

Assunto Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Ações de Inclusão - PPP/PCD       1                 

Administração                     1   

Aproveitamento de Vagas  1           1 1   3 1   

Bolsas e Auxílios Estudantis                 2 1     

Certificados Ou Diplomas 3         1       2 1   

Coleta de dados da Instituição       2 12 13 15 9 12 8 2 4 

Comitês, Comissões e 

Conselhos 
1 1 1 2                 

Concursos 1 3 4 5       1       1 

Conduta de Terceirizados     1             1     

Cotas 1         1   1         

Direção/Coordenação 

Acadêmica 
                    1 1 

Documentação   3 1 1   1 1   2 2   1 

e-SIC ou e-OUV 1     2           2     

Extensão                 1       

Graduação  3 1 2   2         1 3 5 

Índios/povos indígenas   1*                     

Inscrição em curso                       2 

Lei de Acesso à Informação 1   1                   

Licitações                   1 2 2 

Meio Ambiente                   1     

Outros 1   1 1           1 2   

Pesquisa   1   1                 

Políticas de Inclusão                     1   

Pós-Graduação         1               

Recursos Humanos     1     1 3         1 

Reitoria       1                 

Saneamento                   1     

Serviços Públicos         2**               

Sistemas de Informática     1                 1 

SISU   1                   1 

Transparência   1                     

Vestibular e PASSE               1   2     

* Pedido encaminhado a outro órgão 

** Um dos pedidos foi encaminhado a outro órgão 

Tabela 1: Assuntos dos pedidos de acesso à informação 
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Em 2019 foram direcionados 199 pedidos de acesso à informação à UFMS. 

Contudo, dois desses pedidos foram encaminhados a outros órgãos, pois o assunto não 

era de competência desta Instituição. 

O maior volume de pedidos de acesso à informação veio de Comunidades 

Acadêmicas externas, para alimentar pesquisas e projetos de graduação e pós-graduação 

com dados da Instituição. Os assuntos frequentes em pedidos de acesso à informação 

foram: cargos vagos, aproveitamento de aprovados em concursos, dados 

socioeconômicos de cotistas e solicitações de documentos diversos. 

 

3.7.3. CARACTERÍSTICAS DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Abaixo, apresenta-se algumas características dos 197 pedidos de acesso à 

informação respondidos: 

 Foram realizadas 453 perguntas, totalizando 2,3 perguntas por pedido; 

 Os pedidos foram feitos por 162 solicitantes; 

 136 solicitantes fizeram um único pedido; e 

 Somente um pedido teve o prazo de resposta prorrogado. 

 

3.7.4. PEDIDOS POR TIPO DE RESPOSTA 

A figura 5 apresenta os tipos e respectiva quantidade de respostas efetuadas. 

 

Figura 5: Tipos de Resposta – e-SIC 
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 Nota-se que para a maioria dos pedidos de acesso à informação (83,7%) foi 

concedido o acesso à resposta requisitada. 

 

3.7.5. NEGATIVAS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Os 14 pedidos em que houve negativa de acesso à informação foram classificados 

conforme justificativa e quantidades abaixo: 

 Pedido genérico (5 pedidos); 

 Pedido incompreensível (3 pedidos); 

 Informação sigilosa de acordo com legislação específica (2 pedidos); 

 Pedido desproporcional ou desarrazoado (1 pedido); 

 Pedido exige tratamento adicional de dados (1 pedido); 

 Processo decisório em curso (1 pedido); e 

 Informação sigilosa classificada conforme a Lei 12.527/2011 (1 pedido). 

 

3.7.6. RECURSOS RECEBIDOS 

Dos 197 pedidos de acesso à informação respondidos, foram interpostos 18 

recursos, o que representa apenas 9,13%, demonstrando a qualidade e eficiência da 

atuação da instituição em observância aos termos da Lei de Acesso à Informação. Abaixo 

segue o quantitativo de recursos interpostos a cada instância recursal: 

 Recursos em 1ª Instância (Chefe Hierárquico): 12  

 Recursos em 2ª Instância (Autoridade Máxima do Órgão): 4 

 Recursos em 3 Instância (CGU): 2 

 Recursos à CMRI: 0 

Quanto aos recursos em 1ª Instância, 33,33% foram mantidos pela instância 

recursal e 8,33% foram parcialmente mantidos, com relação aos recursos de 2ª Instância 

25% foram mantidos, já os dois recursos interpostos à CGU foram reformados. 
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3.7.7. TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA 

A figura 6 apresenta um comparativo do tempo médio de resposta (em dias) dos 

pedidos de acesso à informação em relação a anos anteriores. 

 

Figura 6: tempo médio de resposta e-SIC, de 2012 a 2019 

Nota-se que o tempo médio em 2019 foi de 5,43 dias, abaixo da média dos órgãos 

federais, que até a presente data foi de 12,23 dias. Esse tempo de resposta representa uma 

eficaz integração e comprometimento das diversas áreas das unidades da UFMS com a 

Ouvidoria, demonstrando que os setores estão mais acostumados com as demandas 

relativas a pedidos de acesso à informação, bem como, atestando o desempenho da 

Ouvidoria para que todas as demandas sejam respondidas no menor tempo possível. 

O ranking dos melhores tempos médios de resposta de pedidos de acesso à 

informação coloca a UFMS em 20º lugar em relação a todos os órgãos federais (total de 

304) e em 5º lugar em relação a todas as instituições federais de ensino; 

 

3.7.8. SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

A satisfação dos usuários é um indicador de qualidade das respostas fornecidas 

pela Instituição. No sistema e-SIC esse índice é medido por meio de pesquisa de 

satisfação, respondida optativamente pelo cidadão ao receber a resposta de sua demanda.  
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As respostas de satisfação estão implementadas no sistema e-SIC desde a sua 

adesão, em maio de 2012 e estão gravadas no referido sistema, podendo ser acessadas 

apenas pelos analistas da Ouvidoria. No entanto, é possível a qualquer cidadão acessar o 

Painel “Lei de Acesso à Informação”, da Controladoria-Geral da União, disponível em 

http://paineis.cgu.gov.br/lai, para obter um resumo dos percentuais relativos às pesquisas 

de satisfação, bem com verificar demais indicadores dos pedidos de acesso à informação. 

 A figura 7, extraída do Painel “Lei de Acesso à Informação”, apresenta a 

satisfação dos usuários que responderam a pesquisa. 

 

Figura 7: satisfação do usuário conforme Painel Lei de Acesso à Informação, da CGU  

Conforme exposto, considerando o universo de 64 respondentes, 87,6% dos 

usuários consideraram que a resposta fornecida atendeu plenamente ao pedido; e 94% dos 

usuários consideraram que a resposta fornecida foi de fácil compreensão, demonstrando, 

mais uma vez, a qualidade dos serviços da Ouvidoria em atendimento à Lei de Acesso à 

Informação. 

 

3.8. MANIFESTAÇÕES NO SISTEMA FALA.BR 

Apresenta-se a seguir os dados quantitativos e qualitativos das demandas de 

ouvidoria. 
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3.8.1. DENÚNCIAS 

Conforme Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 da Controladoria-

Geral da União/Ouvidoria-Geral da União, a denúncia é comunicação de prática de 

irregularidade ou ato ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios 

competentes. 

 

3.8.1.1. DENÚNCIAS RESPONDIDAS 

Na figura 8 apresenta-se um comparativo das denúncias respondidas em 2019 em 

relação a anos anteriores. 

 

Figura 8: denúncias respondidas de 2016 a 2019 

 

Verifica-se desde 2017 uma redução significativa no número de denúncias, que se 

deve ao enfrentamento e resolução de problemas sistêmicos pelos gestores das unidades 

da UFMS. Os resultados da Ouvidoria Itinerante, do amadurecimento da ferramenta e 

conscientização da Comunidade Universitária através de orientações e recomendações 

também auxiliaram nessa redução. 

 

3.8.1.2. DENÚNCIAS RECEPCIONADAS POR MÊS 

Quanto à temática das denúncias, as demandas foram classificadas conforme 

assuntos contidos na tabela 2, que apresenta a incidência de cada tema, mês a mês. 
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Assunto Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Água   1                     

Assédio Moral     1 1                 

Assédio Sexual                   1     

Atendimento ao Cidadão                     1   

Bolsas e Auxílios Estudantis   1 1 1   1 3 1   3     

Concursos             1 2         

Conduta Docente 1   1   1 1   1 2 1     

Conduta Discente                       1 

Conduta Técnico-

Administrativa 
1                     1 

Conduta de Terceirizados         1               

Corrupção e atos ilícitos     1                   

Constrangimento e desrespeito 1 3                     

Cotas   6 7 3 2         1 1   

Direção/Coordenação 

Acadêmica 
                    1 1 

Frequência de Servidores                   2 1   

Licitações       1       1       1 

Meio Ambiente 1                       

Outros   1*                 1   

Recursos Humanos     1 1     1   1       

Violência Física ou Verbal       1                 

* Encaminhada a outra ouvidoria 

Tabela 2: Assuntos das denúncias 

Em 2019 foram direcionadas 72 denúncias à UFMS. Contudo, conforme exposto 

na tabela 2 uma dessas demandas foi encaminhada a outro órgão, pois o assunto não era 

de competência desta Instituição, sendo respondidas pela UFMS 71 denúncias. 

Os temas recorrentes constantes nas denúncias foram bolsas e auxílios estudantis, 

conduta docente e cotas. 

 

3.8.2. COMUNICAÇÕES  

No ano de 2018, com a regulamentação das modalidades de manifestação por 

meio da Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 da Controladoria-Geral da 

União/Ouvidoria-Geral da União, houve a inclusão de um novo tipo de manifestação, a 

comunicação, que é a denúncia ou reclamação anônima.  

 

3.8.2.1. COMUNICAÇÕES RESPONDIDAS 

Na figura 9 apresenta-se um comparativo das comunicações respondidas em 2019 

em relação a 2018. 
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Figura 9: Comunicações respondidas em 2018 e 2019 

 Ressalta-se que a diferença expressiva no número de comunicações deve se ao 

fato de que estas só foram implementadas em junho de 2018. 

 

3.8.2.2. COMUNICAÇÕES RECEPCIONADAS POR MÊS 

Quanto à temática, as comunicações foram classificadas conforme assuntos 

contidos na tabela 3, que apresenta a incidência de cada tema, mês a mês. 

Assunto Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Administração   1     1       2*   1   

Água                   1     

Alimentação - Cantinas   1 2*     1           1 

Alimentação - Restaurante 

Universitário 
  1 2 1 2         2 1   

Aposentadoria                       1 

Assédio Sexual                   1     

Assistência Psicológica/ 

Social 
      1                 

Atendimento ao 

Acadêmico 
1   1         2   2     

Atendimento ao Cidadão         1               

Bibliotecas   1 2 1         1 3 3 1 

Bolsas e Auxílios 

Estudantis 
    12* 1   1 1   2* 1 3 1 

Certificados ou Diplomas                       1 

Colação de Grau   1                   4* 

Colegiado             1**       1   

Concursos                     1**   

Conduta de Terceirizados 1 1 1   1               

Conduta Discente     1 4 1               

Conduta Docente 1   7* 5* 8* 6* 6 1** 9 2 17* 3 

Conduta Técnico-

Administrativa 
  2 2   3       3   1** 5* 
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Constrangimento e 

desrespeito 
1** 1 2*** 1****                 

Corrupção e atos ilícitos   1 2*****   1               

Cotas   11* 12 9* 5   4 9 6       

Direção/Coordenação 

Acadêmica 
      1 4* 1   1 3*     3 

Equipamentos de sala de 

aula/laboratório 
              1         

Esporte e Lazer   1   1         1       

Extensão         1             1 

Fiscalização               1         

Frequência de Servidores         1   1     1 4   

Graduação     2 4* 1 1 1 1 5 1** 1 2 

Infraestrutura de sala de 

aula/laboratório 
        1     1 1   1   

Infraestrutura e 

manutenção (área externa) 
1 2 5 2*** 1 3* 1   1 6 2 2 

Licitações       1                 

Lixo         1               

Outros         21****   3***     1     

Políticas de Inclusão           1             

Pós-Graduação         1**     1   1**     

Recursos Humanos     2           2       

Segurança e Ordem 

Pública 
      1 1     1         

Sistemas de Informática 1   1**   2*****               

Transparência   1     2               

Vestibular e PASSE                       1 

* Houve demanda(s) arquivada(s) 

** Todas as demandas foram arquivadas 

*** Houve demanda(s) encaminhada(s) 

**** Todas as demandas foram encaminhadas 

***** Houve demanda(s) arquivada(s) e encaminhada(s) 

Tabela 3: Assuntos das comunicações 

Em 2019 foram direcionadas 351 comunicações à UFMS. Contudo, houve 48 

demandas que foram arquivadas e outras 27 que foram encaminhadas a outros órgãos, 

pois o assunto não era de competência desta Instituição. Desta forma, foram respondidas 

276 comunicações pela UFMS. 

Os assuntos recorrentes nas comunicações foram conduta docente, cotas e 

infraestrutura e manutenção (área externa).  

Releva destacar que a baixa qualidade das comunicações, infelizmente, inviabiliza 

o prosseguimento de uma boa parcela destas, como exposto acima no quantitativo de 

demandas arquivadas, pois os demandantes não fornecem elementos mínimos para a 

admissibilidade preliminar no âmbito desta Ouvidoria e, em se tratando da manifestação 

anônima, não é possível solicitar a complementação da demanda ao usuário. 
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É importante frisar, ainda, que após a análise e apuração das comunicações pelas 

Unidades da UFMS, verifica-se que alguns demandantes ainda têm se valido do 

denuncismo, que são as denúncias e reclamações realizadas de forma maldosa ou 

maliciosa, apenas com o intuito de sujar a imagem ou causar transtornos à pessoa, 

trazendo inclusive dissabores aos servidores dos setores. Percebe-se que o denuncismo 

tem funcionado principalmente como uma ferramenta de ataque individualizado. 

 

3.8.3. ELOGIOS 

Conforme Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 da Controladoria-

Geral da União/Ouvidoria-Geral da União, o elogio é a demonstração de reconhecimento 

ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. 

 

3.8.3.1. ELOGIOS RESPONDIDOS 

Na figura 10 apresenta-se um comparativo dos elogios respondidos em 2019 em 

relação a anos anteriores. 

 

Figura 10: Elogios respondidos de 2016 a 2019 

 Registrou-se um aumento de 64,7% no número de elogios em 2019 em relação a 

2018. Credita-se esse fato ao trabalho da Ouvidoria Itinerante, que tem demonstrado essa 



Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 

24 
OUVIDORIA UFMS 

Av. Costa e Silva S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900 

Fones: (67) 3345-7983 e (67) 3345-7789 | e-mail: ouvidoria.rtr@ufms.br 

https://ouvidoria.ufms.br 

modalidade de manifestação como um importante recurso para o bem-estar da 

Comunidade Universitária e servidores em geral.  

 

3.8.3.2. ELOGIOS RECEPCIONADOS POR MÊS 

Quanto à temática dos elogios, as demandas foram classificadas conforme 

assuntos contidos na tabela 4, que apresenta a incidência de cada tema, mês a mês. 

Assunto Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Administração                       1 

Atendimento ao Acadêmico   2 2   3               

Bibliotecas     1                   

Conduta de Terceirizados     6                   

Conduta Discente                 1       

Conduta Docente   1   1 8 2   3 4   1 3 

Conduta Técnico-

Administrativa 
2 1   1 1 3 1 1 2     1 

Comitês, Comissões e 

Conselhos 
            1           

Cultura e História                   1     

Direção/Coordenação 

Acadêmica 
                1       

Reitoria               1         

Tabela 4: Assuntos dos elogios 

Em 2019 foram direcionados 56 elogios à UFMS, que foram encaminhados ao 

gestor da unidade elogiada ou à chefia imediata e/ou servidor ou terceirizado 

eventualmente mencionado. Os elogios recorrentes foram quanto à conduta dos 

servidores da Instituição. 

 

3.8.4. SUGESTÕES  

Conforme Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 da Controladoria-

Geral da União/Ouvidoria-Geral da União, a sugestão é a apresentação de ideia ou 

formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela 

Administração Pública federal. 

 

3.8.4.1. SUGESTÕES RESPONDIDAS 

Na figura 11 apresenta-se um comparativo das sugestões respondidas em 2019 em 

relação a anos anteriores. 



Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

 

25 
OUVIDORIA UFMS 

Av. Costa e Silva S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900 

Fones: (67) 3345-7983 e (67) 3345-7789 | e-mail: ouvidoria.rtr@ufms.br 

https://ouvidoria.ufms.br 

 

Figura 11: Sugestões respondidas de 2016 a 2019 

Deste a implantação do sistema Fala.BR, 2019 foi o ano em que mais houve 

incidência de sugestões, mas ainda se verifica uma pequena quantidade de demandas. 

Para os próximos anos se espera um aumento no quantitativo de sugestões. 

 

3.8.4.2. SUGESTÕES RECEPCIONADAS POR MÊS 

Quanto à temática das sugestões, as demandas foram classificadas conforme 

assuntos contidos na tabela 5, que apresenta a incidência de cada tema, mês a mês. 

Assunto Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Administração                       1 

Água                   1     

Alimentação - Restaurante 

Universitário 
    1                   

Aposentadoria                         

Assédio Sexual                         

Assistência Psicológica/ 

Social 
                        

Atendimento ao Acadêmico     1                   

Bibliotecas     2   1               

Bolsas e Auxílios Estudantis   1                     

Colação de Grau                 1       

Concursos       2     1           

Cultura e História                   1     

Esporte e Lazer 1       1               

Graduação              1       1   

Infraestrutura e manutenção 

(área externa) 
      1     2 1         

Outros                   1     

Pós-Graduação     1                   
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Recursos Humanos   1       2             

Serviços Públicos       1                 

Sistemas de Informática     1     1 1           

SISU   1                     

Tabela 5: assuntos das sugestões 

Em 2019 foram direcionadas 31 sugestões à UFMS, que foram encaminhadas aos 

gestores das unidades da Instituição, a fim de verificar a possibilidade de implementação 

e, após, respondidas aos demandantes. 

As sugestões recorrentes no ano foram quanto à infraestrutura e manutenção (área 

externa), bibliotecas, concursos, recursos humanos e sistemas de informática. 

 

3.8.5. SOLICITAÇÕES 

Conforme Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 da Controladoria-

Geral da União/Ouvidoria-Geral da União, a solicitação é o pedido para adoção de 

providências por parte da Administração. 

 

3.8.5.1. SOLICITAÇÕES RESPONDIDAS 

Na figura 12 apresenta-se um comparativo das solicitações respondidas em 2019 

em relação a anos anteriores. 

 

Figura 12: Solicitações respondidas de 2016 a 2019 
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 Verifica-se que não houve variação significativa no quantitativo de solicitações 

respondidas entre 2018 e 2019, ocorrendo até uma pequena redução em 2019, em 

comparação ao ano anterior. 

 

3.8.5.2. SOLICITAÇÕES RECEPCIONADAS POR MÊS 

Quanto à temática das solicitações, as demandas foram classificadas conforme 

assuntos contidos na tabela 6, que apresenta a incidência de cada tema, mês a mês. 

Assunto Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Ações de Inclusão - PPP/PCD   1 1 1**                 

Administração        1     

Água   1         3         1 

Aproveitamento de vagas          1   

Assédio Moral       1                 

Assistência Psicológica/ Social     1 1       

Atendimento ao Acadêmico     1         1         

Atendimento ao Cidadão         1    

Bibliotecas       1 2 1       1 1 1 

Bolsas e Auxílios Estudantis 1 2 6* 1 1 1  1   1  

Certificados ou Diplomas 2 4 1 2 2 2 2 2     1   

Colação de Grau   1          

Colegiado         1               

Coleta de dados da Instituição        1     

Comitês, Comissões e Conselhos         1               

Concursos 3 2***   1      1 1 

Conduta de Terceirizados 1                       

Conduta Docente  1           

Cotas 1 7   1           1     

Cultura e História     1 1       

Direção/Coordenação Acadêmica 1         1         1   

Documentação 1 1  1         

Ensino à Distância 1                       

Equipamentos de sala de 

aula/laboratório 
     1       

e-SIC ou e-OUV           1             

Extensão   1          

Frequência de Servidores             1     2 1   

Graduação 1 1 1 1** 2 2 1 2*   2 3*** 

Infraestrutura de sala de 

aula/laboratório 
                        

Infraestrutura e manutenção (área 

externa) 
 1  3 4      3 1 

Licitações       1 1               

Lixo    1         

Matrículas 4 9 1   1       1 1     

Meio Ambiente       1      

Outros     1       1****           

Pesquisa       1      

Pós-Graduação 1     1     3 1   3*     

Programa de Assistência à Saúde            1 

Recursos Humanos 2 1 3           1 1 1   

Segurança e Ordem Pública    1         
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Serviços Públicos     2*   1             2 

Sistemas de Informática  1      2     

SISU  1 3     1               

Vestibular e PASSE 1    1  1  1    

* Houve demanda(s) arquivada(s) 

** Todas as demandas foram arquivadas 

*** Houve demanda(s) encaminhada(s) 

**** Todas as demandas foram encaminhadas 

Tabela 6: assuntos das solicitações 

Em 2019 foram direcionadas 184 solicitações à UFMS. Contudo, houve 8 

demandas que foram arquivadas e 3 que foram encaminhadas a outros órgãos, pois o 

assunto não era de competência desta Instituição. Desta forma, foram respondidas 173 

solicitações pela UFMS. 

Os assuntos recorrentes nas solicitações foram certificados e diplomas, matrículas 

e graduação.  

 Ressalta-se que o Decreto nº 9.094/2017, estabeleceu que os usuários dos serviços 

públicos podem apresentar solicitações de simplificação de atendimentos/serviços 

públicos, por meio de formulário próprio, denominado Simplifique!. 

É importante destacar que até o momento a Ouvidoria não recebeu demandas 

Simplifique!. No entanto, 4 demandas foram classificadas de modo equivocado pelos 

demandantes como sendo de simplificação de atendimento, quando na verdade se 

referiam a solicitações de providências. Assim, as demandas estão classificadas pela 

Ouvidoria como solicitações e estão listadas na tabela 6, sendo que duas das 

manifestações foram arquivadas e duas foram respondidas. 

 

3.8.6. RECLAMAÇÕES 

Conforme Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018 da Controladoria-

Geral da União/Ouvidoria-Geral da União, a reclamação é a demonstração de insatisfação 

relativa a prestação de serviço público. 
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3.8.6.1. RECLAMAÇÕES RESPONDIDAS 

Na figura 13 apresenta-se um comparativo das reclamações respondidas em 

relação a anos anteriores. 

 

Figura 13: Reclamações respondidas de 2016 a 2019 

Verifica-se que houve um aumento de 10,8% no quantitativo de reclamações 

respondidas em 2018 e 2019. 

 

3.8.6.2. RECLAMAÇÕES RECEPCIONADAS POR MÊS 

Quanto à temática das reclamações, as demandas foram classificadas conforme 

assuntos contidos na tabela 7, que apresenta a incidência de cada tema, mês a mês. 

Assunto Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Ações de Inclusão - PPP/PCD     1 3                 

Administração  1      1     

Água                   2     

Alimentação - Cantinas 1            

Alimentação - Restaurante 

Universitário 
  1 9 1 1 1     1   1   

Aposentadoria            2 

Aproveitamento de Vagas 1                       

Assédio Moral   1 1         

Atendimento ao Acadêmico   1 1 1     1 1 1       

Atendimento ao Cidadão   1      1  1 1 

Bibliotecas 1 3   1 1       1 1 1 1 

Bolsas e Auxílios Estudantis   1    1 1  1 1  

Certificados ou Diplomas     2 1 1   1     1 1**   
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Colação de Grau            1 

Concursos 1**     1                 

Conduta de Terceirizados    1         

Conduta Discente                   1     

Conduta Docente  1 2 1 3 28  1 1 1  3 

Conduta Técnico-

Administrativa 
      2* 1   1     2     

Constrangimento e desrespeito  1 2 1   1    1  

Cotas   3 1                   

Cultura e História 1    1       1 

Direção/Coordenação 

Acadêmica 
    2   1 1   1 1     1 

Direitos Humanos     1        

Documentação                 1       

Equipamentos de sala de 

aula/laboratório 
      1   1   

Esporte e Lazer     1                   

Extensão    1         

Frequência de Servidores                   1     

Graduação      3 4 2 1 1 1 1 

Infraestrutura de sala de 

aula/laboratório 
  1               5     

Infraestrutura e Manutenção 

(área externa) 
2 1 5  1 2 2  2 2   

Inscrição em curso/processo 

seletivo 
                      1 

Lei de Acesso à Informação    1         

Licitações               1         

Lixo 1     1       

Matrículas   2* 1 1   2   4 1       

Meio Ambiente  1      1 1     

Outros     1         1 1 2     

Políticas de Inclusão             

Pós-Graduação 1   1       1           

Recursos Humanos       2 1 1  1  

Saneamento           1             

Segurança e Ordem Pública   1       1   

Serviços Públicos         1               

Sistemas de Informática 1 1 3 2 3* 1       

SISU   4*** 1     2             

Transparência    1         

* Houve demanda(s) arquivada(s) 

** Todas as demandas foram arquivadas 

*** Houve demanda(s) encaminhada(s) 

Tabela 7: Assuntos das Reclamações 

Em 2019 foram direcionadas 231 reclamações à UFMS. Contudo, houve 5 

demandas arquivadas e uma encaminhada a outro órgão, pois o assunto não era de 

competência desta Instituição. Desta forma, foram respondidas 225 reclamações pela 

UFMS. 

Os assuntos recorrentes das reclamações foram conduta docente, infraestrutura e 

manutenção (área externa) e alimentação - restaurante universitário. 
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3.8.7.  TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA 

O tempo de resposta das demandas de Ouvidoria varia de acordo com a 

complexidade de cada manifestação. As principais variáveis que impactam o tempo 

médio de resposta são o tempo de classificação e análise preliminar da manifestação na 

Ouvidoria e o tempo de resposta do setor.  

A figura 14 apresenta um comparativo do tempo médio de resposta (em dias) das 

manifestações de Ouvidoria em relação a anos anteriores. 

 

Figura 14: tempo médio de resposta - Fala.BR,  de 2016 a 2019 

Embora a Ouvidoria atue para que todos as manifestações sejam respondidas 

dentro do menor tempo possível, o pedido de complementação, que foi implementado em 

junho de 2018, trouxe ao mesmo tempo uma benesse e um desafio: a possibilidade de ter 

respostas mais completas e conclusivas, porém, as demandas não complementadas pelos 

usuários tem um tempo alto para conclusão, impactando o tempo médio de resposta. 

Em 2019 o tempo médio de resposta desta Ouvidoria foi de 9,91 dias, muito 

abaixo da média dos órgãos federais, que foi, até a presente data, de 18,66 dias. Isso 

demonstra a eficaz integração e comprometimento das diversas áreas das unidades da 

UFMS com a Ouvidoria, o que tem tornado o trabalho mais maduro e fluido. 
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O ranking dos melhores tempos médios de resposta das manifestações de 

Ouvidoria coloca a UFMS: 

 Em 55º lugar em relação a todos os órgãos federais (total de 339); e  

 Em 6º lugar em relação a todas as instituições federais de ensino; 

 

3.8.8. SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

A satisfação dos usuários é um indicador de qualidade dos serviços prestados e 

das respostas fornecidas pela Instituição. No sistema Fala.BR a satisfação dos usuários é 

medida por meio de pesquisa, respondida optativamente pelo cidadão ao receber a 

resposta de sua demanda. Assim, os resultados da pesquisa de opinião correspondem 

apenas às demandas finalizadas pela Ouvidoria com resposta conclusiva. 

As respostas de satisfação estão implementadas no sistema Fala.BR desde julho 

de 2018 e estão gravadas no referido sistema, podendo ser acessadas apenas pelos 

analistas da Ouvidoria. No entanto, é possível a qualquer cidadão acessar o Painel 

“Resolveu?”, da Controladoria-Geral da União, disponível em 

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu, para obter um resumo dos percentuais relativos às 

pesquisas de satisfação, bem com verificar demais indicadores de ouvidoria. 

 A figura 15, extraída do Painel “Resolveu”, apresenta a satisfação dos usuários 

que responderam a pesquisa. 

 

Figura 15: satisfação do usuário conforme Painel Resolveu?, da CGU  
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Considerando o universo de 77 respondentes, 52% consideraram que a demanda 

foi resolvida, 18% consideraram que a demanda foi resolvida parcialmente e 30% 

disseram que a demanda não foi resolvida. Assim a resolutividade média das demandas 

de Ouvidoria foi de 70%, com satisfação média de 61,60%, demonstrando, mais uma vez, 

a qualidade dos serviços da Ouvidoria em atendimento às legislações pertinentes. 

Ressalta-se que esta Ouvidoria está atenta aos indicadores “insatisfeito” e “muito 

insatisfeito” e se empenha para atender a todos com excelência. É importante frisar, 

contudo, que há os casos em que realmente não é possível atender a manifestação e 

expectativa do solicitante, seja por questões legais ou por outra impossibilidade, o que 

reflete na satisfação dos serviços prestados pela Ouvidoria.  

 

4 AÇÕES DA OUVIDORIA 

Além das atribuições legais de competência da Ouvidoria, no ano de 2019 foram 

realizadas ações adicionais, conforme abaixo detalhado.  

 

4.1. OUVIDORIA ITINERANTE 

A Ouvidoria Itinerante visitou todas as Unidades de Administração Setorial da 

Cidade Universitária e 3 Câmpus: FADIR em 16/08, ESAN e FAALC em 07/05, 

FACFAN em 09/05, FACH em 14/05, FACOM em 18/09 e 25/09, FAED em 21/05, 

FAENG em 23/05, FAMED em 28/05, FAMEZ em 30/05, FAODO em 04/06, INBIO e 

INISA em 05/06, INFI em 06/06, INMA em 14/08, INQUI em 17/06, Câmpus de 

Chapadão do Sul em 25 e 26/04, Câmpus de Ponta Porã em 16 e 17/05 e Câmpus de 

Paranaíba em 06 e 07/11. 

As apresentações foram realizadas em auditórios das Unidades, abarcando 

estudantes e servidores (técnicos-administrativos e docentes), sendo abordados os 

seguintes assuntos: Demonstração do exercício de cidadania providas pela Lei de Acesso 

à Informação e Instruções; Explanação sobre o funcionamento do Sistema Fala.BR; 

Diálogo sobre as possíveis consequências das manifestações no ambiente acadêmico; 
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Demonstração da correta utilização dos caminhos institucionais para o fluxo de 

informação; e Demonstração da capacidade de interlocução e mediação da Ouvidoria nas 

questões acadêmicas e institucionais. 

Foram realizadas apresentações distintas para os discentes e servidores. As 

apresentações aos alunos foram efetuadas sem a presença dos professores e servidores, 

visando propiciar a liberdade em trazer suas demandas que muitas vezes envolvem os 

próprios professores, técnicos, coordenadores de cursos, diretores, ou seja, as pessoas 

envolvidas com a gestão da universidade. Por conseguinte, as apresentações com os 

servidores permitiram a possibilidade de confrontar as informações passadas pelos 

estudantes e alinhar melhorias no local quanto aos aspectos pertinentes à atuação da 

Ouvidoria. 

Os resultados das apresentações da Ouvidoria constataram uma aproximação da 

Direção aos assuntos e demandas dos estudantes e, em contrapartida, um aumento da 

confiança geral dos estudantes quanto aos trabalhos da Coordenação/Direção e da 

Ouvidoria, ou seja, uma desobstrução da comunicação dos canais institucionais, o que 

tem promovido maior maturidade no uso das ferramentas de controle social e melhores 

respostas às demandas. 

 

4.2.  SITE DA OUVIDORIA 

Em julho de 2019 foi realizada alteração no portal eletrônico da Ouvidoria, 

padronizando o website às demais plataformas da UFMS.  

O site é mensalmente verificado e atualizado, para que a Comunidade 

Universitária e cidadãos em geral tenham sempre informações atuais sobre 

procedimentos, legislações e dados estatísticos da Ouvidoria. 

 

4.3.  ORIENTAÇÕES AOS SETORES  

Em toda demanda encaminhada aos setores esta Ouvidoria orienta quanto as ações 

a serem tomadas para cada tipo de manifestação, informa sobre a obrigatoriedade de se 

fornecer a resposta ao cidadão, conforme determina a Lei de Acesso à Informação, bem 
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como esclarece quanto às consequências legais da negativa de resposta e utilização 

indevida das informações pessoais do usuário. 

 

4.4. PEDIDOS DE COMPLEMENTAÇÃO  

Esta Ouvidoria usa o pedido de complementação, além de buscar os elementos 

mínimos para análise, como forma de tornar mais precisas as informações acerca dos 

assuntos trazidos e avaliar como o caminho institucional (Coordenação e Direção) foi 

requisitado antes da formulação da manifestação no sistema Fala.BR. 

Por essas características do pedido de complementação é necessário abordar cada 

manifestante de maneira distinta a partir das informações preliminares da manifestação, 

orientando quanto a adição de informações necessárias para o encaminhamento da 

manifestação e questionando se o manifestante comunicou-se com o setor ou 

Coordenação/Direção ou se essa comunicação foi insuficiente para a resolução da 

demanda apresentada.  

 

4.5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Como forma de incentivar o cidadão a preencher o formulário da pesquisa de 

satisfação do e-SIC e do Fala.BR, em toda resposta às manifestações o usuário é 

convidado a participar da pesquisa de satisfação e avaliar o trabalho da Ouvidoria. 

 

4.6. CONTROLE DE DEMANDAS E RELATÓRIOS 

Adicionalmente aos Sistemas Fala.BR e e-SIC, a Ouvidoria utiliza uma planilha 

de controle das manifestações, na qual constam informações relevantes para o 

acompanhamento das demandas, tais como: prazo de resposta, assuntos específicos das 

demandas da Instituição, setor a que se refere a manifestação, setor provedor da resposta, 

entre outras.  

 Essa planilha é alimentada diariamente e permite que a Ouvidoria tenha um banco 

de dados adequado às particularidades da Instituição, bem como possibilita a emissão de 

relatórios mensais e estatísticos de forma mais célere. Esse controle facilita o 
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acompanhamento das demandas pendentes, o que tem contribuído, também, para que a 

Instituição atenda todas as manifestações dentro do prazo legal. 

 

4.7. CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA 

Para acompanhar as mudanças legais e aprimorar o atendimento e recebimento 

das manifestações, recorreu-se à PROFOCO, que é o Programa de Formação Continuada 

em Ouvidoria, oferecida CGU/OGU, em parceria com a ENAP (Escola Nacional de 

Administração Pública) e ILB (Instituto Legislativo Brasileiro). A certificação em 

Ouvidoria englobou 8 cursos: Gestão em Ouvidoria; Controle Social; Ética e Serviço 

Público; Introdução à Gestão de Processos; Acesso à Informação; Resolução de Conflitos 

Aplicada ao Contexto das Ouvidoria; Defesa do Usuário e Simplificação; e Tratamento 

de Denúncias em Ouvidoria. 

 

4.8. PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO E COMITÊ 

A Ouvidoria esteve presente na Comissão de Assessoramento, vinculada ao 

Comitê de Gestão de Inclusão, Internacionalização e Ações Afirmavas, com a finalidade 

de elaborar medidas de prevenção ao assédio e encaminhamentos no âmbito da UFMS. 

Esta comissão propôs a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral 

e Sexual no âmbito da UFMS, a qual foi disponibilizada à comunidade universitária para 

consulta, e após, criada a Resolução (CD) nº 245 de 20 de dezembro de 2019. 

O Ouvidor participa também do Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e 

Controle Interno (CGIRCI) da UFMS, que tem por competências: promover o 

desenvolvimento contínuo dos servidores responsáveis pela governança e pela gestão de 

integridade, de riscos e de controles internos da gestão; definir ações para disseminação 

da cultura e do modelo de gestão de integridade, riscos e controle interno na UFMS; 

assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos, das políticas, das diretrizes, das 

metodologias e dos mecanismos para a comunicação e a institucionalização da gestão de 

integridade, riscos e controles internos da gestão; propor metodologias e mecanismos de 
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gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão, com supervisão do modelo de 

gestão; e opinar em assuntos de atuação do Comitê.  

5 RECOMENDAÇÕES 

Conforme determina o Art. 14, Inciso II da Lei n. 13.460/2017, esta Ouvidoria 

projeta para 2020 recomendações com base nos temas recorrentes das manifestações 

relativas ao ano de 2019. 

 

5.1. MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

Conforme estabelece o § 4º do Art. 7º da Lei 13.460 de 26 de junho de 2017 a 

Carta de Serviços ao Usuário deve ser objeto de atualização periódica e de permanente 

divulgação pela Instituição. 

Ainda, conforme citado no inciso V do Art. 4º da Instrução Normativa nº 5/2018 

da Controladoria-Geral da União/Ouvidoria-Geral da União, esta Ouvidoria deve avaliar 

os serviços prestados, em especial sobre o cumprimento dos compromissos e padrões de 

qualidade de atendimento da Carta de serviços ao Usuário.  

A Carta de Serviços ao Usuário deve trazer informações claras e precisas sobre 

cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas: 

 Aos serviços oferecidos; 

 Aos requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o 

serviço; 

 Às principais etapas para processamento do serviço; 

 Ao prazo máximo para a realização do serviço; 

 À forma de prestação do serviço; 

 À forma de comunicação com o solicitante do serviço; 

 Aos locais e formas para o usuário acessar o serviço.  

A Carta de Serviços ao Usuário também deve, para detalhar o padrão de qualidade do 

atendimento, estabelecer: 
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 Os usuários que farão jus à prioridade no atendimento; 

 O tempo de espera para o atendimento; 

 Mecanismos de comunicação com os usuários; 

 Os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e 

reclamações;  

 As etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, incluídas 

a estimativas de prazos; 

 Os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e 

pendentes, para a realização do serviço solicitado; 

 Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento; 

 Os elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de 

atendimento; 

 As condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em 

especial no que se refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto; 

 Os procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar 

indisponível; e 

 Outras informações julgadas de interesse dos usuários.  

No ano de 2019 foram recebidas na Ouvidoria várias manifestações relacionadas 

a dúvidas quanto aos procedimentos necessários para solicitar ou obter serviços da 

Instituição, o que demonstra a necessidade de melhorar a disponibilização de informações 

ao usuário. Desta forma, recomenda-se atualizar a Carta de Serviço ao Usuário constando 

informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados e estabelecendo o 

padrão de qualidade de atendimento, conforme estabelecido na Lei 13.460/2017, no 

Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017 e no Decreto 9.492, de 5 de setembro de 2018.  

 Também se solicita que o e-mail da Ouvidoria seja atualizado na Carta de Serviços 

ao Usuário para ouvidoria.rtr@ufms.br. 
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5.2. SUGESTÕES PARA REDUÇÃO DE DEMANDAS QUANTO À CONDUTA DOCENTE 

Acredita-se que os índices relativos a conduta docente, que são paralelos às 

questões de desrespeito e constrangimento (não se considerando a natureza emocional e 

social de cada docente, mas apenas o ambiente universitário) podem baixar se houver 

tratativas diretas quanto ao tema. Assim, a fim de reduzir as demandas relativas à conduta 

docente, a Ouvidoria apresenta as seguintes sugestões: 

 Elaborar cartilha com os principais comportamentos sadios e nocivos em sala de 

aula, com embasamento no regimento docente e código de ética; 

 Encaminhamento dos docentes citados em demandas recorrentes à Divisão de 

Atenção Integral ao Servidor, para avaliação e acompanhamento psicológico. 

 Conscientização quanto à importância da disponibilização e cumprimento dos 

planos de ensino e ementas das disciplinas;  

 Atenção para os problemas recorrentes envolvendo as disciplinas com alto índice 

de retenção e relacionamentos conflituosos entre docentes e discentes;  

Recomenda-se realizar as ações propostas quanto ao tema. 

 

5.3. SUGESTÕES PARA REDUÇÃO DE DEMANDAS QUANTO À CONDUTA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA 

As principais reclamações acerca da conduta técnico-administrativa recaem, 

principalmente, sobre despreparo no atendimento, desinformação e processos 

demasiadamente longos. 

A desinformação e o despreparo no atendimento são mais frequentes quando 

algum servidor entra de férias, ou quando há vacância em algum cargo, o que faz com 

que o restante da equipe não esteja ciente das atividades/informações que o outro 

dispunha, ou então acarreta na paralisação das atividades. 

Percebe-se que também que há processos relativos a pedidos acadêmicos (abertura 

ou cancelamento de disciplina e aproveitamento de disciplina são os principais exemplos) 

que ficam parados, sem resposta, por 1 semestre inteiro, até o discente solicitar resposta 

à Secretaria Acadêmica, que não consegue justificar o tempo decorrido ou o paradeiro do 
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mesmo. Assim, a fim de reduzir as demandas relativas à conduta técnico-administrativa, 

a Ouvidoria apresenta as seguintes sugestões: 

 Elaboração de cartilha abordando direitos e deveres do servidor, quanto ao 

regimento e código de ética; 

 Treinamento sobre o atendimento de qualidade à Comunidade Universitária e 

sobre diversidade;  

Recomenda-se realizar as ações propostas quanto ao tema. 

 

5.4. SUGESTÕES PARA REDUÇÃO DE DEMANDAS ORIUNDAS DOS ESTUDANTES 

Observa-se que parte das demandas oriundas dos discentes está constantemente 

eivada de um profundo desconhecimento quanto aos regramentos da Instituição, 

especialmente quanto aos direitos e deveres dos estudantes.  

Nota-se claramente que muitos estudantes não utilizam o caminho institucional, 

seja por desconhecimento, medo de represálias ou bloqueios “vingativos” no 

desenvolvimento do curso; também existe um nível de ceticismo quanto à efetividade dos 

processos internos e ética dos servidores.  

 Em uma parte das comunicações (denúncias e reclamações anônimas) fica mais 

evidente a intenção de constranger docentes ou servidores, inclusive com informações 

falsas.  

Contudo, a maioria das manifestações denota pedidos de ajuda ou socorro não 

explicitamente intencionais, que precisam ser atendidos da melhor forma possível pela 

estrutura da Instituição. 

Assim, a fim de reduzir as demandas oriundas do público discente, a Ouvidoria 

apresenta as seguintes sugestões: 

 Apresentar a todos os calouros, a cada semestre, cartilha com dados e informações 

sobre a vida acadêmica, pautados pelo regulamento discente e código de ética, 

bem como informá-los quanto a seus direitos e deveres; 

 Informar o funcionamento sistemático e processual da estrutura acadêmica;  
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 Apresentar o setor de Apoio Psicológico e de Saúde ao Estudante; 

 Confecção e distribuição de cartilha a toda Comunidade Universitária sobre 

formas de prevenção e enfrentamento assédio moral, sexual, racismo e bullying, 

homofobia e outras formas de preconceito;  

 Desenvolvimento de ações de identificação, tratamento e prevenção de conflitos 

interpessoais e promoção de atividades a toda a Comunidade Universitária com 

temáticas voltadas para comunicação não violenta; 

 Realizar treinamentos aos servidores, para que ao atender as demandas da 

Comunidade Universitária estes promovam a escuta ativa dos demandantes, seja 

docente, técnico-administrativo, discente, ou público externo, a fim de que os 

usuários dos serviços da Instituição se sintam acolhidos em suas demandas, ainda 

que não tenham seus interesses atendidos; e 

 Divulgação de informação certeira sobre prazos de entrega de diplomas e 

certificados, bem como quanto aos prazos para atendimento das principais 

demandas de cada setor. 

Recomenda-se realizar as ações propostas quanto ao tema. 

 

5.5. ATUALIZAÇÕES DOS SITES E TELEFONES 

Embora os atendimentos telefônicos não tenham sido contabilizados no presente 

relatório, a Ouvidoria recebeu telefonemas e demandas relatando sobre dificuldade em se 

obter contato telefônico com alguns setores da Instituição.  

Recomenda-se, portanto, a verificação e atualização constantes dos portais 

eletrônicos desta Instituição, para que nestes constem informações atualizadas e de fácil 

acesso, principalmente quanto aos meios de contatos com os setores, tais como 

Secretarias Acadêmicas, Coordenações de Curso, Direções das Unidades entre outros 

setores mais demandados pelos acadêmicos. 

A Ouvidoria também recebeu reclamações acerca da dificuldade em conseguir 

contato com o telefone geral da UFMS. Tais reclamações ocorreram principalmente em 
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período de matrículas e processos seletivos de ingresso na Instituição, e entende-se que 

devido à grande quantidade de demandas dos acadêmicos ocorra tal congestionamento. 

Sugere-se, portanto, que nos períodos em que o acadêmico tem mais necessidade 

de contatar a Universidade a equipe de telefonistas seja ampliada, a fim de dar suporte a 

todas as ligações, pois muitas vezes o discente/candidato busca informações simples 

sobre matrículas e processos seletivos e por telefone seria possível atender sua demanda, 

mas, pela falta de comunicação com os setores pertinentes, acaba acionando a Ouvidoria. 

 

5.6. SUGESTÃO PARA REDUÇÃO DE DEMANDAS SOBRE COTAS, BOLSAS E AUXÍLIOS 

ESTUDANTIS 

Apesar de a Administração Central já ter tomado às medidas cabíveis quanto às 

demandas referentes à cotas e bolsas e auxílios estudantis, devido à grande quantidade de 

demandas recebidas em 2019, recomenda-se que as ações sejam reforçadas em 2020 a 

fim de evitar fraudes no acesso à Universidade pelas cotas, bem como na obtenção de 

bolsas e auxílios estudantis. 

 

5.7. RECOMENDAÇÕES PARA REDUÇÃO DE DEMANDAS DO E-SIC 

Quanto aos pedidos de Informação, boa parte das demandas referem-se a 

solicitações de informação quanto a cargos vagos e pedidos de redistribuição. Desta forma 

recomenda-se a disponibilização no site da UFMS de informações relativas a cargos 

vagos, a ser atualizada constantemente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo de 2019 a Ouvidoria mostrou-se, eventualmente, como primeiro alerta 

ao mau funcionamento de sistemas e serviços ofertados pela Instituição e, por meio da 

gestão integrada com as unidades responsáveis, foi possível retornar à normalidade com 

eficácia e eficiência. 
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Além das demandas aqui informadas, diversos outros atendimentos foram 

realizados pela Ouvidoria em 2019, porém não foi necessário registrá-los no presente 

relatório, pois foram assuntos que muitas vezes puderam ser solucionados ou esclarecidos 

com uma ligação telefônica ou consulta aos setores da Instituição, proporcionando ao 

cidadão uma resposta imediata quanto às situações apresentadas, sem a necessidade de 

formalizar sua demanda. 

Todas as manifestações recebidas foram devidamente analisadas pela Ouvidoria 

da UFMS, assegurando a todos os cidadãos a resposta tempestiva quanto a suas 

demandas.  

Assim, pautada pelas normas legais e constitucionais a Ouvidoria tem atuado não 

só para garantir o direito de participação dos usuários, como também para promover a 

melhoria contínua dos serviços e atendimentos ofertados pela UFMS, afirmando o 

compromisso da Instituição em prestar serviços de qualidade a toda comunidade 

universitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É o relatório anual de 2019.  

Campo Grande, 05 de março de 2020. 

Ouvidoria da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 


