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Apresentação

As ouvidorias públicas atuam como uma instância de promoção da participação do cidadão na

administração  pública  e  de  proteção  e  defesa  dos  direitos  do  usuário  de  serviços  públicos  e

são responsáveis  por  receber,  analisar,  e  encaminhar  às  autoridades  competentes manifestações

sejam elas: elogio, reclamação, sugestão, denúncia, solicitação de providências e simplificação de

serviços,  exercendo  um papel  mediador  e  conciliador  entre  os  usuários  de  órgãos  e  entidades

públicas, com o objetivo de aprimorar a gestão pública e os serviços por ela oferecidos e contribuir

para a satisfação dos usuários, conforme previsto na Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 e na

Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018. 

De modo complementar, é de responsabilidade da Ouvidoria da Universidade Federal de São

Paulo (Unifesp) garantir ao cidadão o acesso à informação nos termos da Lei 12.527/2011 e do

Decreto 7.724/2012.

Nesse sentido, o presente relatório tem como objetivo apresentar para a comunidade Unifesp e

para a sociedade em geral os resultados do trabalho da Ouvidoria ao longo do ano de 2017. Para

uma melhor apresentação os dados são disponibilizados em três partes a saber: 

 Informações relativas à Gestão da Ouvidoria, 

 Quantitativo de manifestações tratadas 

 Acesso à informação.
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Gestão da Ouvidoria

- Equipe: 

O servidor Israel Francisco dos Santos, que ocupava o cargo de Ouvidor na Unifesp desde 2013,
se aposentou no ano de 2017. Em 9 de agosto de 2017 e a servidora Janaína Anchieta Costa foi
nomeada Ouvidora pela Magnífica Reitora, Profª. Drª. Soraya Soubhi Smaili (Portaria de nomeação
da Ouvidora disponível em http://ouvidoria.sites.unifesp.br/images/3.041.pdf) 

A Ouvidoria Unifesp encerrou o ano de 2017 com o seguinte quadro de funcionários:

Janaína Anchieta Costa – Ouvidora Geral

Daniela Lino Melo – Ouvidora Adjunta

Genivaldo Pereira dos Santos – Assistente em Administração.

- Informatização e tecnologia: 

Além do sistema interno de recebimento de manifestações, ativo desde 2008 de acesso na página
da  Ouvidoria,  recebemos,  no  ano  de  2017,  manifestações  por  e-mail,  por  carta  e  de  forma
presencial. 

Tendo  em  vista,  limitações  que  comprometiam  o  adequado  recebimento,  tratamento  e
encaminhamento de manifestações, em  23/11/2017 aderimos ao Sistema Eletrônico de Ouvidorias
do Poder Executivo Federal (e-OUV) (https://sistema.ouvidorias.gov.br/). 

O e-OUV se constitui em uma sistema moderno, que permite, que o cidadão não apenas registre
a  manifestação,  mas  acompanhe  o  seu  tratamento.  Outra  vantagem  é  a  publicação  de  dados
estatísticos atualizados referentes ao trabalho das ouvidorias que o utilizam o e-OUV através da
página Sala das Ouvidorias (https://sistema.ouvidorias.gov.br/salaouvidorias/index.html) acessível
para todos os cidadãos. O e-OUV é mantido, monitorado e atualizado pela Controladoria Geral da
União (CGU), garantindo um maior controle sobre o tratamento das demandas registradas pelos
cidadãos.

Página Inicial do sistema e-OUV           
  Formulário do sistema interno de 

Ouvidoria da Unifesp.
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Gestão da Ouvidoria

- Participação em cursos e eventos em 2017: 

Janaína Anchieta Costa - Ouvidora

Cursos

-  Desburocratização  e  Defesa  do  Usuário  de  Serviços  Públicos.  Escola  de  Administraçao
Fazendaria - ESAF, EAFE_FORN, Brasil.

- Ética e serviço público. Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

- Ouvidoria na administração pública. Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, Brasil.

- Resolução de conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias. Escola Nacional de Administração
Pública, ENAP, Brasil.

- Controle Social. Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

- Introdução à gestão de processos. Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

- Acesso à informação. Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

Eventos

- 6o Encontro da RedeSIC. 

- Ouvidoria e a Promoção dos Direitos do Cidadão. 

- O cidadão 3.0 quer falar com você. 
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Gestão da Ouvidoria

- Participação em cursos e eventos em 2017: 

Daniela Lino Melo – Ouvidora Adjunta

Cursos

- Ouvidoria na administração pública. Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, Brasil.

- Acesso à informação. Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

- Sistema Eletrônico de Informações – SEI! USAR. Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

Eventos

- O cidadão 3.0 quer falar com você. 
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Estatística das manifestações recebidas pela Ouvidoria no ano
de 2017

No ano de 2017, a Ouvidoria Unifesp recebeu um total de 693 manifestações quantificadas de
acordo  com  o  tipo,  canal  de  recebimento,  área  respondente,  campus  envolvido,  perfil  do
manifestante e assunto abordado, conforme demonstrado abaixo:

Tipo das manifestações:

Canais de recebimento das manifestações:
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Estatística das manifestações recebidas pela Ouvidoria no ano
de 2017

Áreas respondentes:

Camp envolvidos:
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Estatística das manifestações recebidas pela Ouvidoria no ano
de 2017

Quantitativo por perfil do manifestante:

Comunidade externa 204 (29,44%)

Discente 166 (23,95%)

Não identificado 164 (23,67%)

TAE 86 (12,41%)

Docente 73 (10,53%

Quantitativo por assunto abordado:
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Estatística das solicitações de acesso à informação recebidas
no ano de 2017

-  Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC):

Pedidos  de  informação  nos  termos  da  Lei  12.527/11
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm),  podem ser  enviados  à
Ouvidoria Unifesp por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Infomação ao Cidadão e-SIC
(https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx).
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Estatística das solicitações de acesso à informação recebidas
no ano de 2017

Quantitativo de pedidos de acesso à informação:

Visão geral 

Total de manifestações 214

Tempo médio de resposta 23,59 dias

Respondidas dentro do prazo 173

Quantitativo de concessão de acesso:

Tipo de acesso Total 214

Acesso concedido 196

Acesso Parcialmente Concedido (Parte do pedido é genérico) 4

Acesso Negado (pedido genérico) 3

Informação Inexistente 1

Não se trata de solicitação de informação 1

Órgão não tem competência para responder sobre o assunto 1

Acesso Negado(pedido desproporcional ou desarrazoado) 1

Pedidos em duplicidade 7

Quantitativo de pedidos de informação por tema geral:

Tema Total 214

Educação 83

Trabalho 52

Governo e Política 25

Economia e Finanças 18

Saúde 13

Ciência, Informação e Sociedade 10

Pessoa, Família e Sociedade 7

Meio Ambiente 2

Agricultura, Extrativismo e Pesca 1

Cultura, Lazer e Esportes 1

Habitação, Sameamento e Urbanismo 1

Transportes e Trânsito 1
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Estatística das solicitações de acesso à informação recebidas
no ano de 2017

Quantitativo de pedidos de informação por assunto:

Assuntos demandados em pedidos à informação em 2017

Vagas e concursos 44

Graduação 36

Alunos/ assistência estudantil 18

Transparência dos gastos e contratos 17

Servidores técnicos/docentes 16

Auditoria Interna 14

Pedidos feitos ao órgão errado * 13

Gestão de arquivos 10

Cotas 9

Internacionalização das Universidades 8

Hospital Universitário 7

Diplomas e certificados 5

Documento pessoal 5

Pós-graduação (lato/stricto) /pesquisa 5

Acessibilidade 4

Intitutos Federais de Ensino Superior (IFES) 4

Meio ambiente 4

Ouvidoria/ acesso à informação 3

Tecnologia da Informação 3

Total 255**

* Se refere a órgãos que não utilizam o e-SIC e, portanto não foi possível reencaminhar os pedidos pelo próprio sistema.

** Foram consideradas nesta tabela todas as manifestações recebidas pela Unifesp via e-SIC no ano de 2017, exceto
aquelas feitas em duplicidade. Algumas solicitações tratavam de mais de um assunto.

12



Estatística das solicitações de acesso à informação recebidas
no ano de 2017

Respostas por área:

* São consideradas nesta tabela o quantitativo de solicitações de informação recebidas pela Unifesp, via e-SIC no ano
de 2017 nas quais, o acesso foi total ou parcialmente concedido. Algumas solicitações mobilizam mais de uma área para
serem respondidas.
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Áreas respondentes

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 61

Ouvidoria 38

Pró-Reitora de Graduação 16

Assessoria de Pesquisa Institucional e Educacional 15

Pró-Reitora de Administração 13

Unidade de Auditoria Interna – AUDIN 13

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 8

 Hospital São Paulo 6

Secretaria de Relaçõe Internacionais – SRI 6

Diretoria de Tecnologia da Informação 5

Diretoria Administrativa dos Campi 4

Chefia de Gabinete 4

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 3

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 3

Departamento de Comunicação Institucional 2

Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp 1

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 1

Comissão Própria de Avaliação 1

Comissão Processante Permanente (CPP) 1

Coordenação de diplomas 1

Total 202*



Estatística das solicitações de acesso à informação recebidas
no ano de 2017

Satisfação dos usuários com as respostas:

O e-SIC solicita aos cidadãos que avaliem a qualidade das respostas recebidas. No ano que 2017,
recebemos  68  avaliações  no  sistema.  O  gráfico  abaixo  mostra  como  solicitante  avaliaram  as
respostas:

Recursos:

Os solicitantes que se sentiram insatisfeitos com a negativa de acesso à informação, ou com a
resposta recebida e que julgaram o atendimento insatisfatório, podem de interpor recurso, ou seja,
podem encaminhar o seu pedido para nova análise e resposta em quatro instancias. 

Em 2017, a Unifesp recebeu:

18 recursos de  1ª instância (encaminhados à autoridade hierarquicamente superior a aquela que
emitiu a decisão de negativa de acesso).

6 recursos de 2ª instância (encaminhados à autoridade máxima do órgão)

4 recursos de 3ª instância (encaminhados à Controladoria Geral da União – CGU)

Nenhum recurso de 4ª instância (encaminhado à Comissão Mista de Reavaliação de Informação –
CMRI
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