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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

1.2.5 

Condutas 
4 

Elaborar Código de Ética ou de Conduta da Ouvidoria, ou realizar a revisão do Código de Ética Profissional 

dos Servidores no âmbito da UFMS, com a participação da equipe de Ouvidoria, com inclusão de capítulo 

que contemple as condutas desejadas e vedadas aos servidores que compõem a equipe, devidamente 

formalizado e publicado, acessível e disponível a todos os servidores, colaboradores e usuários. 

Novembro/2022 
Ouvidoria e 

Corregedoria 

1.4.1 

Planejamento 

Operacional 

 

4 Publicizar no site da Ouvidoria o PDU da unidade e o PDI. Agosto/2022 Ouvidoria 

1.4.2  

Formação de 

competências 

4 

Elaborar Plano de capacitação anual da Ouvidoria que contenha, no mínimo: a lista de competências 

desejáveis para a ouvidoria; o mapeamento das competências existentes; as lacunas que necessitem ser 

preenchidas por meio de capacitação; e o registro das capacitações realizadas e sua qualidade. 

Julho/2022 
Ouvidoria e 

Progep 

1.4.3 Eficiência de 

alocação de 

recursos 

4 

Elaborar um instrumento formal que formalize o planejamento anual das atividades de Ouvidoria, que 

contemple o mapeamento das demandas dos anos anteriores, suas causas e que apresente estratégias de 

mitigação de riscos. 

Julho/2022 Ouvidoria 

1.4.4 

Segurança da 

Informação 

4 Elaborar Política de Segurança da Informação e Comunicações da Ouvidoria ou incluir na POSIC da UFMS. Dezembro/2022 Ouvidoria e Agetic 

1.4.4 

Segurança da 

Informação 

4 
Realizar o mapeamento dos processos com diagnóstico de riscos de segurança de informações da 

Ouvidoria. 
Dezembro/2022 

Ouvidoria, Agetic 

e Diplan/Proplan 

1.4.4 

Segurança da 

Informação 

4 

Elaborar plano(s) de ação para a gestão de riscos da Ouvidoria, que abarque todo o ciclo de vida das 

informações e incorpore as ações relacionadas tanto à tutela dos direitos de solicitantes de acesso à 

informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, quanto dos titulares de dados pessoais, nos termos da Lei 

13.709, de 2018. 

Dezembro/2022 
Ouvidoria e 

Diplan/Proplan 

1.4.5  

Planejamento e 

execução 

orçamentária 

4 

Elaborar documento de planejamento orçamentário do órgão que preveja dotação orçamentária 

específica para as atividades da Ouvidoria e que confira à Ouvidoria a requisição de orçamento e a 

execução financeira dos recursos a ela destinados. 
Maio/2022 

Reitoria, Proplan e 

Ouvidoria 
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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

1.4.5  

Planejamento e 

execução 

orçamentária 

4 Elaborar Relatório de Execução Orçamentária da Ouvidoria do ano de 2022. Janeiro/2023 Ouvidoria 

1.5.1  

Infraestrutura 

tecnológica  

4 Implementar a ferramenta de triagem e tratamento de manifestações do Fala.BR. Maio/2022 

Ouvidoria em 

conjunto com 

gestores das 

unidades 

1.5.5  

Experiência do 

usuário 

4 

Elaborar enquetes por meio do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos da UFMS que possibilite o 

levantamento de perfil dos usuários de serviços da UFMS (o levantamento dos perfis dos usuários deve 

contemplar a maior quantidade possível de características que possam impactar a acessibilidade do 

cidadão no contato com a Ouvidoria). 

Setembro/2022 

Ouvidoria em 

conjunto com 

gestores dos 

serviços 

1.5.5  

Experiência do 

usuário 

 

4 
Efetuar relatórios de levantamento de perfil dos usuários, resultantes de pesquisa junto aos usuários de serviços 

públicos.  Dezembro/2022 Ouvidoria 

1.5.5  

Experiência do 

usuário 

 

 

4 

Elaborar roteiros/manuais com descrição orientando quais procedimentos, roteiros e canais de atendimentos 

da Ouvidoria devem ser utilizados para cada perfil de usuário identificado por meio de pesquisa junto aos 

usuários.  
Dezembro/2022 Ouvidoria 

2.1.1  

Mapeamento de 

serviços 

 

4 

Elaborar processo de mapeamento de serviços do órgão, contemplando identificação de necessidades de 

adequações nos serviços existentes ou de estruturação de novos serviços a partir de informações levantadas 

junto aos usuários, incluindo a Ouvidoria como parte do processo. 
Julho/2022 

Ouvidoria, com 

auxílio das 

unidades 

responsáveis 

pelos processos. 

2.1.2 

Monitoramento da 

Carta de Serviços ao 

Usuário 

4 

Elaborar ato normativo que institucionalize a rotina de consolidação, análise e envio, pela Ouvidoria ao 

gestor do serviço, das informações coletadas junto aos usuários quanto aos serviços elencados na Carta de 

Serviços ao Usuário, bem como a adoção de providências pelo gestor, decorrentes das informações 

recebidas. 

Julho/2022 

Ouvidoria, com 

auxílio das 

unidades 

responsáveis 

pelos processos. 
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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

2.1.2 

Monitoramento da 

Carta de Serviços 

ao Usuário 

4 

Elaborar relatório que: comprove a rotina de acompanhamento da adoção de providências pelo gestor, 

acerca das informações encaminhadas pela Ouvidoria, coletadas junto aos usuários quanto aos serviços 

elencados na Carta de Serviços ao Usuário; apresente a metodologia utilizada para a coleta de dados e 

avaliação dos serviços prestados pela instituição; contenha as avaliações de serviços feitas pelos usuários, 

com análise de aderência da execução dos serviços prestados pela instituição aos parâmetros definidos na 

Carta de Serviços ao Usuário.  

Dezembro/2022 

Ouvidoria, com 

auxílio das 

unidades 

responsáveis 

pelos processos. 

2.1.3  

Qualidade da 

informação 

 

4 

Elaborar ato normativo que atribua à unidade de ouvidoria a competência para a condução do processo 

de atualização da Carta de Serviços ao Usuário e que defina: (i) rotinas de atualização, (ii) critérios para 

atualização, (iii) meios de comunicação com os gestores de serviços para esta finalidade. 
Julho/2022 Ouvidoria 

2.1.3  

Qualidade da 

informação 

4 
Apresentar relatório que comprove a condução, pela Ouvidoria, do processo periódico de atualização e 

revisão crítica das informações sobre os serviços, por meio de rotinas específicas para essa finalidade.  Dezembro/2022 Ouvidoria 

2.1.3 

Qualidade da 

informação 

 

4 

Elaborar documento institucional que estabeleça indicadores para o monitoramento da qualidade dos 

serviços prestados nos termos indicados na Carta de Serviços ao Usuário, bem como relatório que comprove 

a mensuração periódica destes indicadores. 
Julho/2022 Ouvidoria 

2.1.3 

Qualidade da 

informação 

4 
Elaborar relatório que comprove a mensuração periódica dos indicadores para o monitoramento da 

qualidade dos serviços prestados nos termos indicados na carta de serviços ao Usuário.  Dezembro/20222 Ouvidoria 

2.2.1 

Controle social 

 

4 

Elaborar ato normativo que estabeleça o mapeamento do processo de avaliação da satisfação dos usuários 

em relação ao atendimento da Ouvidoria e que estabeleça o procedimento de análise de satisfação do 

usuário com o atendimento da Ouvidoria e o monitoramento das providências adotadas e resultados obtidos. 
Julho/2022 Ouvidoria 

2.2.3 

Contabilização de 

benefícios 

4 

Elaborar ato normativo que institua a metodologia de contabilização de benefícios financeiros e não 

financeiros decorrentes da atuação da Ouvidoria, as formas de registro e de evidenciação em sistema e a 

sua divulgação interna e externa. 
Novembro/2022 Ouvidoria 

2.2.3 

Contabilização de 

benefícios 

 

4 
Apresentar relatório gerencial de benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da 

ouvidoria. Janeiro/2023 Ouvidoria 
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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

2.3.1   

Processo de 

tratamento de 

manifestações 

4 

Elaborar ato normativo ou documento formal de mapeamento de processo que institua o fluxo de trabalho 

relacionado ao tratamento de manifestações de ouvidoria, aderente à Lei nº 13.460, de 2017, bem como 

suas regulamentações. 
Julho/2022 

Ouvidoria em 

conjunto com 

unidades 

competentes 

2.3.1   

Processo de 

tratamento de 

manifestações 

4 

Elaborar relatório ou outro comprovante de realização de um mapeamento dos riscos do processo de fluxo 

de trabalho relacionado ao tratamento de manifestações de ouvidoria, com as medidas necessárias à sua 

mitigação. 
Dezembro/2022 

Ouvidoria com 

auxílio da 

Diplan/Proplan 

2.3.2  

Processo de 

tratamento de 

ouvidoria interna 

4 
Elaborar ato normativo ou documento formal de mapeamento de processo que institua o fluxo de trabalho 

relacionado ao tratamento de manifestações internas do órgão.  Julho/2022 Ouvidoria 

2.3.2  

Processo de 

tratamento de 

ouvidoria interna 

4 

Elaborar relatório ou outro comprovante de realização de um mapeamento dos riscos do processo de fluxo 

de trabalho relacionado ao tratamento de manifestações internas do órgão, com as medidas necessárias 

à sua mitigação. 
Dezembro/2022 

Ouvidoria com 

auxílio da 

Diplan/Proplan 

2.3.3   

Atendimento 
4 

Elaborar manual ou outro documento em que conste os roteiros e orientações para a condução dos 

atendimentos presencial ou telefônico realizados pela Ouvidoria. Julho/2022 Ouvidoria 

2.3.3   

Atendimento 
4 

Elaborar mapeamento de processo ou fluxo de trabalho relacionados à revisão de roteiros de atendimento 

presencial ou telefônico realizados pela Ouvidoria, a fim de realizar ajustes e melhorias. Dezembro/2022 Ouvidoria 

2.3.4   

Proteção ao 

denunciante 

 

4 

Elaborar mapeamento do processo de denúncia, bem como seus riscos, e instituir mecanismos nos processos 

para a mitigação de tais riscos. Evidenciar a infraestrutura tecnológica usada para a realização de processos 

de pseudonimização e os controles físicos e digitais para a mitigação de riscos ao denunciante.  
Dezembro/2022 

Ouvidoria com 

auxílio da 

Diplan/Proplan 
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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

2.3.5  

Processo de 

realização de 

resolução pacífica 

de conflitos 

4 

Elaborar relatório ou outro comprovante de realização de mapeamento dos riscos do processo de realização 

de resolução pacífica de conflitos a ser adotado pela Ouvidoria, com as medidas necessárias à sua 

mitigação. 
Dezembro/2022 

Ouvidoria com 

auxílio da 

Diplan/Proplan 

2.3.6  

Análise preliminar 

 

4 

Realizar mapeamento de processo ou fluxo de trabalho relacionado à realização de análise preliminar de 

manifestações, contemplando as seguintes etapas: recebimento da manifestação, identificação da área 

responsável, avaliação, conforme o tipo de manifestação, da necessidade de salvaguardar alguma 

informação, e encaminhamento, com informações acerca de outras manifestações e bases de dados que 

tenham correlação com a manifestação recebida. 

Julho/2022 Ouvidoria 

2.3.7  

Linguagem e 

adequação de 

respostas 

 

4 

Elaborar ato normativo ou documento formal de mapeamento de processo, relacionado aos procedimentos 

de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria, contemplando o recebimento da resposta do gestor, 

a análise de sua adequação a padrões de linguagem clara e simples e de aderência aos princípios e direitos 

previstos na Lei n. 13.460/2017, procedimentos de revisão, possibilidade de sugestão de ajustes e 

encaminhamento ao manifestante. 

Julho/2022 Ouvidoria 

2.3.8  

Acompanhamento 

da conclusão de 

denúncias 

4 

Elaborar rotinas formalmente instituídas para informar ao denunciante os resultados das apurações 

concluídas, quando sobre elas não recaiam restrição de acesso, bem como rotinas de acompanhamento 

dos processos e obtenção de informações do resultado para informação ao cidadão. 
Julho/2022 Ouvidoria 

2.3.9  

Acompanhamento 

efetivo de 

manifestações 

4 

Realizar ato normativo ou mapeamento de processo que estabeleça o fluxo de tratamento de demandas e 

seu rastreamento visando o acompanhamento do processo iniciado por meio de manifestação recebida. 

 

Julho/2022 Ouvidoria 

2.4.2  

Perfil dos 

manifestantes 

4 

Elaborar ato normativo ou documento formal de mapeamento de processo relacionado aos procedimentos 

de coleta de dados sociodemográficos dos usuários que recorrem à Ouvidoria e encaminhamento desses 

dados. 
Julho/2022 Ouvidoria 
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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

2.4.2  

Perfil dos 

manifestantes 

4 Realizar pesquisas de perfil sociodemogáficos dos manifestantes que recorrem à Ouvidoria. Setembro/2022 Ouvidoria 

2.4.3  

Análise de dados 
4 

Elaborar relatório dos dados coletados pela Ouvidoria nas manifestações concluídas, contendo: análises 

quantitativas e qualitativas dos dados coletados; descrição da metodologia científica utilizada para a 

análise de dados; e tendo comprovação da participação dos gestores do órgão na definição da 

metodologia utilizada para a análise de dados. 

Fevereiro/2023 Ouvidoria 

2.4.4  

Produção de 

informações 

estratégicas 

4 

Elaborar mapeamento de processou ou fluxo de trabalho que institua rotinas de comunicação aos gestores 

de serviços (notas informativas, pareceres ou notas técnicas) e ao nível estratégico sobre as informações 

analisadas, periodicamente ou em decorrência de eventos concretos identificados pela Ouvidoria. 
Julho/2022 Ouvidoria 

2.4.4  

Produção de 

informações 

estratégicas 

4 

Elaborar relatórios periódicos aos gestores de serviços (notas informativas, pareceres ou notas técnicas) e ao 

nível estratégico sobre as informações analisadas pela Ouvidoria, apresentando dados quantitativos 

relacionados às avaliações de serviços, quando houver, e às manifestações de Ouvidoria. 
Abril/2022 Ouvidoria 

3.1.1 

Capacidades para 

pesquisa 

4 

Elaborar documento formal que apresente a metodologia de gerenciamento das pesquisas para a coleta 

de informações acerca da prestação de serviços junto aos usuários (a ser realizada por meio do Conselho 

de Usuários dos Serviços da UFMS) definida junto com o gestor do serviço a ser avaliado, contendo 

indicadores. A metodologia de projeto supõe, no mínimo, as seguintes etapas: planejamento, execução, 

monitoramento e encerramento. 

Julho/2022 Ouvidoria 

3.1.1 

Capacidades para 

pesquisa 

4 

Apresentar relatório para o gestor do serviço com o resultado da pesquisa realizada junto aos usuários, por 

meio do Conselho de Usuários dos Serviços da UFMS, e informações sujeitas a monitoramento e avaliação 

das medidas geradas por meio de indicadores definidos no projeto de avaliação dos serviços. 
Dezembro/2022 Ouvidoria 

3.1.1 

Capacidades para 

pesquisa 

4 

Implementar: programa ou sistema informatizado para gerenciamento do projeto de avaliação dos serviços, 

realizada por meio do Conselho de Usuários dos Serviços da UFMS, que permita o acompanhamento das 

medidas adotadas. A metodologia de projeto supõe, no mínimo, as seguintes etapas: planejamento, 

execução, monitoramento e encerramento. 

Julho/2022 

Ouvidoria com 

auxílio da 

Diplan/Proplan 
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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

3.1.2 

Mobilização ativa 

junto aos usuários 

4 

Elaborar projeto, em conjunto com os gestores dos serviços da UFMS, a fim de realizar ações proativas para 

coleta de informações dos usuários e incentivando a participação destes na gestão dos serviços públicos e 

na formulação de decisões que afetem as políticas públicas (mobilização ativa junto aos usuários dos serviços 

do órgão). 

Agosto/2022 

Ouvidoria em 

conjunto com os 

gestores dos 

serviços 

3.1.2 

Mobilização ativa 

junto aos usuários 

 

4 

Apresentar documento que contenha informações resolutivas geradas a partir da análise dos dados 

coletados nas ações proativas de mobilização ativa realizadas pela Ouvidoria junto aos usuários em resposta 

aos problemas apontados pelos usuários ou evidenciados pelos gestores. 
Janeiro/2023 

Ouvidoria em 

conjunto com os 

gestores dos 

serviços 

3.2.1 

Relacionamento 

com os Conselhos 

de usuários 

4 
Elaborar ato normativo que atribua à ouvidoria a interlocução entre conselheiros e gestores de serviços, bem 

como os processos internos por meio dos quais tal interlocução ocorre. Julho/2022 Ouvidoria 

3.2.1 

Relacionamento 

com os Conselhos 

de usuários 

 

4 Realizar consultas aos usuários dos serviços públicos da UFMS, por meio do Conselho de Serviços da UFMS. Setembro/2022 

Ouvidoria em 

conjunto com os 

gestores dos 

serviços 

3.2.1 

Relacionamento 

com os Conselhos 

de usuários 

4 
Enviar relatório(s) aos gestores de serviços e/ou ao dirigente do órgão/entidade com os resultados das 

consultas aos usuários e propostas de melhorias apresentada pelos usuários de serviços públicos. Novembro/2022 Ouvidoria 

3.2.2 

Engajamento de 

conselheiros 

 

4 

Elaborar Plano de Comunicação ou outro instrumento formal anual de planejamento das ações de 

comunicação, com metodologia específica, para engajamento dos usuários, em conjunto com a assessoria 

de comunicação e com o gestor do serviço. 
Julho/2022 

Ouvidoria, 

Agecom e 

Gestores dos 

serviços 

3.2.3 

Utilidade da relação 
4 

Elaborar o relatório da consulta feita por meio do Conselho de Usuários de Serviços Públicos. O relatório deve 

conter a metodologia transparente e definida em conjunto com o gestor do serviço para o planejamento e 

execução das consultas aos usuários. 
Dezembro/2022 Ouvidoria 
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Item verificador 

do MMOUP 

Nível 

Alvo 
Ação Data de 

implementação 

Áreas 

envolvidas 

3.2.3 

Utilidade da relação 
4 

Apresentar o relatório da consulta feita por meio do Conselho de Usuários de Serviços Públicos ao(s) gestor(es) 

do serviço com informações qualificadas obtidas por meio da coleta e análise dos dados oriundos da 

consulta aos usuários; e monitorar a implementação de propostas de melhorias, quando houver, e a 

resolução de problemas apontados, a partir dos dados coletados. 

Dezembro/2022 Ouvidoria 

3.3.1 

Articulação 

interinstitucional 

ampla 

4 
A Ouvidoria faz parte da Rede Nacional de Ouvidorias e da Rede de Ouvidorias de Mato Grosso do Sul e, 

quando necessário, atua com outros órgãos de defesa dos usuários. 
Ao longo do ano, se 

necessário 

Ouvidoria e outros 

órgãos de defesa 

dos usuários 

3.3.2 

Articulação 

interinstitucional 

específica 

 

4 

Elaborar fluxograma (mapeamento de processo) quanto ao tratamento de demandas referentes aos outros 

órgãos, bem como quanto à atuação colaborativa entre unidades de ouvidoria para o tratamento de uma 

mesma manifestação. 
Julho/2022 Ouvidoria 

                     
  
 
Observações: Cada ação tem como objetivo atingir o nível alvo 4 – Otimizado. Para tanto, buscou-se no Guia de Implementação do MMOuP quais as evidências que são 
necessárias para alcançar o nível otimizado de cada elemento, sendo propostas no presente plano as medidas que serão tomadas ao longo do ciclo, por meio de cada ação 
acima mencionada, a fim de aumentar a maturidade desta Ouvidoria. 
A depender do item verificador do MMOuP será necessário realizar mais de uma etapa para atingir o nível otimizado. Dessa forma, verificam-se nas ações do plano de ação 
as etapas que serão realizadas para atingir a cada item. 
As ações terão início em março/2022, com previsão para encerramento nas datas de implementação mencionadas para cada etapa.  Destaca-se que a equipe da Ouvidoria 
da UFMS é responsável por certificar que cada ação seja executada no prazo previsto. 

 

https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/ouvidorias/modelo-de-maturidade-em-ouvidoria-publica/GUIADEIMPLEMENTAOMMOUPGUIADEIMPLEMENTAOMMOUP2.pdf

