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As ouvidorias públicas como instrumento de estado democrático

“As Ouvidorias são instrumentos típicos de Estados democráticos, pois elas
se fundamentam na construção de espaços plurais, abertos à afirmação e a
negociação das demandas dos cidadãos, reconhecidos como interlocutores legítimos
e necessários no cenário público nacional. Um Estado autoritário, ainda que possa
coexistir com mecanismos de controle formal, jamais instituirá mecanismos de escuta
da população, pois não haverá interesse em interagir com as pessoas para a
construção conjunta de decisões. Ao mediar o acesso a serviços públicos, as
ouvidorias se legitimam como importante instrumento de gestão para a Administração
Pública, que tem a oportunidade de aperfeiçoar suas perspectivas e ações, bem como
subsidiar a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Por essa
razão, as ouvidorias, além de instâncias de controle e de participação, são também
instâncias de gestão pública. ”

Fonte: Manual de Ouvidoria Pública – rumo ao sistema participativo. Edição revisada
e ampliada da Coleção OGU. Controladoria Geral da União.
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1. APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
apresenta o Relatório das atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2019, bem como
divulga os dados estatísticos referentes às manifestações recebidas e os encaminhamentos
adotados nesse período. Tal ação visa o princípio da publicidade, previsto no art. 37 da
Constituição da Federal do Brasil.
O presente documento está dividido em 3 seções. A primeira seção aborda o papel da
Ouvidoria, as bases legais, as perspectivas de atuação, o atendimento ao cidadão, os tipos de
manifestações com suas respectivas definições, e os canais de atendimento. A segunda seção
apresenta as demandas recebidas ao longo de 2019, proveniente dos canais SUAP, Fala.br e eSIC, bem como outras demandas atendidas pela Ouvidoria Institucional, e ainda, as
manifestações mais recorrentes.
A terceira seção, por sua vez, contempla os resultados da pesquisa de satisfação
realizada junto aos usuários dos serviços da Ouvidoria ao longo de 2019, com base no Decreto
nº 9.094/2017, que assegura a participação do cidadão na avaliação e na melhoria do
atendimento aos serviços públicos prestados, e na Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre a
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, e ainda, apresenta
informações sobre participação da Ouvidoria em projetos institucionais.
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2. BASES LEGAIS
ü Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018, do Ministério da Transparência e
Controladoria - Geral da União/Ouvidoria - Geral da União.
Estabelece orientações para a atuação das unidades de ouvidoria do Poder Executivo
Federal para o exercício das competências definidas pelos capítulos III e IV da Lei nº
13.460, de 26 de junho de 2017
ü Instrução Normativa Conjunta nº 01 CRG/OGU, de 24 de junho de 2014.
Estabelece normas de recebimento e tratamento de denúncias anônimas e estabelece
diretrizes para a reserva de identidade do denunciante.
ü Lei 13.460, de 26 de junho de 2017.
Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública.
ü Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do §
3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no8.112, de 11 de
dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
ü Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012
Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art.
37 e no § 2o do art. 216 da Constituição.
ü Resolução nº 3, de 13 de setembro de 2019, da Controladoria-Geral da União/Ouvidoria
- Geral da União
Dispõe sobre medidas gerais de salvaguarda à identidade de denunciantes.
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3. OUVIDORIA INSTITUCIONAL
De acordo com o Regimento Geral do Instituto Federal do Maranhão, a Ouvidoria é a
instância responsável pelo acolhimento e encaminhamento de manifestações da comunidade
interna e externa. Segue as diretrizes da Instrução Normativa 05/208, do Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União/Ouvidoria – Geral da União.
Essa unidade tem um papel relevante para fomentar a participação e a conscientização
de seus usuários acerca do direito de receber um serviço público de qualidade, eficiente e
respeitoso. Além disso, presta um serviço relevante na identificação dos pontos que precisam
melhorar na instituição. Funciona como intermediador entre o cidadão e a organização, agindo
como instrumento de participação da sociedade.
A Ouvidoria, para realizar seu papel, conta com a colaboração de todas as unidades que
integram o Instituto Federal do Maranhão, e está sempre em busca da prestação de um serviço
público que atenda aos anseios dos usuários, conforme legislação vigente.

3.1 Perspectivas de atuação da ouvidoria
Seguindo as orientações da Instrução Normativa 05/2018, do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União/Ouvidoria - Geral da União, as Ouvidorias
devem primar pelas principais ações:
•

Receber e encaminhar às instâncias competentes as seguintes manifestações: solicitação,
sugestão, reclamação, denúncia ou elogio;

•

Informar ao solicitante sobre ao encaminhamento adotado em relação à sua demanda;

•

Acompanhar as providências adotadas até a obtenção da solução do serviço público;

•

Sugerir a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento na prestação do serviço público;

•

Apresentar relatórios estatísticos com os tipos de manifestações mais frequentes, por local
e períodos de tempo e avaliação quantitativa dos resultados;

•

Monitorar continuamente as manifestações por tempo e local de ocorrência, por meio de
planilha elaborada para essa finalidade;
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3.2 Atendimento ao cidadão
A Ouvidoria Institucional encontra-se localizada no prédio da Reitoria do Instituto
Federal do Maranhão à Avenida Colares Moreira, nº 477, Bairro Renascença – São Luís/ MA.
O horário de atendimento para o registro de demandas presenciais é de 08h às 12h e de 14h às
18h, de segunda a sexta-feira. Os canais atendidos pela Ouvidoria estão disponíveis na página
https://portal.ifma.edu.br/ouvidoria/
3.3 Formas de manifestação e canais
O usuário dos serviços do Instituto Federal do Maranhão poderá enviar demanda à
Ouvidoria Institucional relacionada aos seguintes tipos de manifestações: reclamação,
solicitação de providências, denúncia, sugestão e elogio, conforme demonstrado na Figura 01,
com as suas respectivas definições:

manifestações

Figura 1 – Formas de Manifestação

Elogio

Elogio é a demonstração de apreço, reconhecimento ou
satisfação sobre o serviço recebido ou relativo a
pessoas que participaram do serviço/atendimento.

Solicitação

Manifestação em que o objeto e o sujeito são
claramente definidos, também podendo indicar
insatisfação; deve conter, necessariamente, um
requerimento de atendimento ou serviço a ser
prestado pela Administração

Reclamação

Manifestação de insatisfação ou protesto sobre um
serviço prestado, ação ou omissão da administração
e/ou servidor público, considerado ineficiente, ineficaz
ou não efetivo

Denúncia

É a comunicação de irregularidades ocorridas na
administração pública ou de exercício negligente ou
abusivo dos cargos, empregos e funções. É também
comunicação de infrações disciplinares ou prática de
atos de corrupção, ou improbidade administrativa, que
venham ferir a ética e a legislação.

Sugestão

É a comunicação de irregularidades ocorridas na
administração pública ou de exercício negligente ou
abusivo dos cargos, empregos e funções. É também
comunicação de infrações disciplinares ou prática de
atos de corrupção, ou improbidade administrativa, que
venham ferir a ética e a legislação.

Fonte: Manual de Ouvidorias Públicas Federais (conceitos sintetizados).
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A seguir estão especificados os canais pelos quais o usuário dos serviços do Instituto
Federal do Maranhão poderá contatar a Ouvidoria Institucional, conforme demonstrado na
Figura 2. Cabe destacar que o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC),
monitorado pela CGU, tem como finalidade atender exclusivamente às solicitações de pedidos
de acesso à informação, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

CANAIS

Figura 2 – Canais

Telefone

(98) 98421-1007

Suap ( Portal )

www.ifma.edu.br/ouvidoria;

Correspondência

Avenida Colares Moreira, nº 447,
Renascença– São Luís /MA (Bloco A
Superior, sala 32) cep 65075-441;

Presencial

Avenida Colares Moreira, nº 447,
Renascença– São Luís /MA (Bloco A
Superior, sala 32) cep 65075-441;

e-SIC

http://www.acessoainformacao.gov.br/

Fala.Br

https://sistema.ouvidorias.gov.br/

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019
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3.4 Apresentação dos canais
Apresentamos a seguir os canais disponibilizados pelo Instituto Federal do Maranhão à
comunidade interna e externa, sob a responsabilidade da Ouvidoria Institucional:
Telefone
A Ouvidoria presta orientações ao usuário quanto a forma de acesso visando localizar
no site do IFMA o canal mais adequado, com protocolo de atendimento, conforme o caso.
SUAP (Portal)
Neste canal são registradas todas as espécies de manifestação, especificadas na IN
05/2018/CGU, seja por parte de servidor, aluno ou mesmo comunidade externa. Está localizado
no portal do IFMA, no link https://portal.ifma.edu.br/ouvidoria/ouvidoria-canais/ , item 4.
Correspondência
Configura-se como mais uma opção para o usuário manifestar-se. Dessa forma, o
demandante deverá enviar correspondência aos cuidados da Ouvidoria Institucional para o
seguinte endereço: Avenida Colares Moreira, nº 447, Bairro – Renascença - São Luís-MA, CEP
65.075-441.
Presencial
Quando o cidadão deseja realizar o registro de sua demanda de forma presencial, basta
dirigir-se à sala da Ouvidoria Institucional, ocasião em que será orientado sobre o formulário
on-line disponibilizado para registro de manifestações e/ou atendido por servidor para o registro
da manifestação via sistema.
Fala. Br
O Fala.BR (antigo e-OUV), é um canal integrado para encaminhamento de
manifestações (acesso a informação, denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e
simplifique) a órgãos e entidades do poder público. É um canal monitorado pela CGU. Para
acesso a esse canal, basta acessar o link: (https://sistema.ouvidorias.gov.br).
e-SIC
Trata-se do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC),
desenvolvido pela CGU, e que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe
pedidos de acesso à informação, acompanhe os prazos e receba a resposta da solicitação
realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. O cidadão ainda pode entrar com
recursos e apresentar reclamações sem burocracia. O e-SIC foi criado pela Controladoria-Geral
da União para viabilizar a Lei de Acesso à Informação – 12.527/2011. Para acesso ao e-SIC,
basta acessar: https://esic.cgu.gov.br/
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3.5 Manifestações recebidas no ano de 2019
A Ouvidoria Institucional recebeu ao longo do ano de 2019 o quantitativo de 174 (cento
e setenta e quatro) manifestações, tratadas de acordo com a IN 05/2018/CGU, conforme
detalhado no Quadro 1, que segue:
Quadro 1 – Manifestações recebidas no ano de 2019
TIPO DE MANIFESTAÇÃO
Reclamação
Solicitação
Sugestão
Denúncias
Elogio
TOTAL

QUANT.
110
21
03
39
01

CANAIS
22 do canal Fala.Br e 88 do canal SUAP
12 do canal SUAP e 9 do canal Fala.Br
02 do canal SUAP e 01 do Fala.Br
19 do canal SUAP e 20 do Fala.Br
SUAP
174

Fonte: Ouvidoria do IFMA

Fazendo uma análise comparativa dos dados constantes do Relatório da Ouvidoria
Institucional referente ao ano de 2018 e os dados ora apresentados de 2019, observa-se que há
a diferença de apenas 2 (duas) manifestações em relação ao ano anterior, o que sugere uma
manutenção no número de manifestações recebidas.
Cabe destacar, portanto, que de forma geral, há um declínio considerável no número de
manifestações ao longo dos anos, quando se faz a mesma comparação em relação ao exercício
de 2017, ano em que a Ouvidoria Institucional recebeu o total de 364 manifestações.
Pode-se atribuir a esse déficit do número de manifestações, a implementação de processos
que tramitam de maneira totalmente eletrônica, por meio do projeto estratégico “Escritório de
Processos”. O Instituto Federal do Maranhão já contabiliza a implementação de 52 (cinquenta
e dois) processos exclusivamente eletrônicos, o que viabiliza um melhor acompanhamento do
interessado, maior celeridade na tramitação e, ainda, melhoria da transparência institucional.
No que tange à Ouvidoria Institucional, tal ação certamente refletiu no déficit de recebimento
de demandas relacionadas à morosidade na tramitação de processos.
Em continuidade, apresenta-se o detalhamento, por canais, das manifestações recebidas.
3.5.1 Manifestações provenientes do canal SUAP
Apresenta-se no Quadro 2, a seguir, as manifestações recebidas pela Ouvidoria
Institucional, provenientes do canal SUAP. As manifestações estão detalhadas por unidade.
Obs. as manifestações atribuídas à Reitoria estão relacionadas também às Pró-reitorias e/ou às
unidades a elas subordinadas.
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Quadro 2: Manifestações recebidas pelo canal SUAP
SUAP
Nº

UNIDADE

1

REITORIA

51

2

AÇAILÂNDIA

3

TOTAL POR
UNIDADE

PERC. %

65

54%

1

1

1%

ALCÂNTARA

1

1

1%

4

BACABAL

2

1

3

2%

5

BARREIRINHAS

1

3

4

3%

6

BARRA DO CORDA

2

1

3

2%

7

BURITICUPU

1

5

6

5%

8

CAXIAS

2

2

2%

9

CODÓ

1

1

1%

10

IMPERATRIZ

8

10

8%

11

PINHEIRO

0

0%

12

SANTA INÊS

3

5

4%

13

SÃO JOÃOS DOS PATOS

2

2

2%

14

CENTRO HISTÓRICO

6

7

6%

15

SÃO LUÍS MARACANÃ

0

0%

16

MONTE CASTELO

4

3%

17

SÃO R. DAS
MANGABEIRAS

0

0%

18

TIMON

1

1%

19

ZÉ DOCA

0

0%

20

COELHO NETO

0

0%

21

GRAJAÚ

0

0%

22

PEDREIRAS

0

0%

23

VIANA

0

0%

24

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

1

1%

0

0%

0

0%

1

1%

0

0%

25
26
27
28

RECLAMAÇÃO SOLICITAÇÃO DENÚNCIA
12

2

ELOGIO

SUGESTÃO

1

1

1

2

1

3

1

1

1

CAMP. AVANÇADO
CAROLINA
CAMP. AVANÇADO
PORTO FRANCO
CAMP. AVANÇADO
ROSÁRIO

1

ITAPECURU

29

ARAIOSES

4

3%

30

CAMP. AVAÇADO
MIRINZAL

0

0%

31

PRESIDENTE DUTRA

0

0%

122

100%

TOTAL

4

88

12

19

1

2

Fonte: Ouvidoria do IFMA
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3.5.2 Manifestações provenientes do canal Fala.Br
O Quadro 3, a seguir, apresenta o detalhamento das manifestações recebidas pela
Ouvidoria Institucional provenientes do canal Fala.Br. As manifestações estão detalhadas por
unidade.
Quadro 3: Manifestações recebidas pelo canal Fala.br
FALA.BR
Nº

UNIDADE
RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO

DENÚNCIA

14

6

2

ELOGIO

SUGESTÃO

TOTAL POR
UNIDADE

PERC. %

1

23

45%

1

2%

1

REITORIA*

2

AÇAILÂNDIA

3

ALCÂNTARA

0

0%

4

BACABAL

0

0%

5

BARREIRINHAS

0

0%

6

BARRA DO CORDA

0

0%

7

BURITICUPU

2

4%

8

CAXIAS

9

CODÓ

1

10

IMPERATRIZ

1

11

PINHEIRO

12

SANTA INÊS

13

SÃO JOÃOS DOS PATOS

14

CENTRO HISTÓRICO

15

SÃO LUÍS MARACANÃ

16

MONTE CASTELO

17

SÃO R. DAS MANGABEIRAS

1

2
1

1

1

2%

1

2

4%

1

3

6%

0

0%

2

4%

2

1

2

3

0

0%

4

5

10%

1

1

2%

3

5

10%

0

0%

18

TIMON

5

10%

19

ZÉ DOCA

2

0

0%

20

COELHO NETO

0

0%

21

GRAJAÚ

0

0%

22

PEDREIRAS

1

2%

1

23

VIANA

0

0%

24

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

0

0%

25

CAMP. AVANÇADO CAROLINA

0

0%

26

CAMP. AVANÇADO PORTO
FRANCO

0

0%

27

CAMP. AVANÇADO ROSÁRIO

0

0%

28

ITAPECURU

0

0%

29

ARAIOSES

1

2%

30

CAMP. AVANÇADO MIRINZAL

0

0%

31

PRESIDENTE DUTRA

0

0%

52

100%

TOTAL

1

22

9

20

0

1

Fonte: Ouvidoria do IFMA, 2019
*as manifestações atribuídas à Reitoria estão relacionadas também às Pró-reitorias e/ou às unidades a elas subordinadas.
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Os Gráficos 1 e 2, a seguir, representam as manifestações, por tipo, relacionadas ao canal SUAP e ao
canal Fala.Br, respectivamente:

Gráfico 1 – Manifestações por tipo

Manifestações SUAP 2019
1%15%
10%2%

Denúncia
Reclamação
Solicitação
Sugestão

72%

Elogio

Fonte: Ouvidoria do IFMA

Gráfico 2 – Manifestações por tipo

Fonte: Ouvidoria do IFMA
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3.5.3 Pedidos de acesso à informação (e-sic)
A Ouvidoria Institucional é responsável pelo tratamento dos pedidos de acesso à
informação no âmbito do IFMA, provenientes do Sistema Eletrônico de Informação (e-SIC),
em conformidade com a Lei 12. 527/2011 (Lei de acesso à informação). No ano de 2019 foram
recebidos e tratados, em sua totalidade, 278 (duzentos e setenta e oito pedidos), conforme
detalhado no Anexo A deste relatório.
3.5.4 Outras demandas atendidas pela ouvidoria
Além do atendimento dos canais já explicitados, a Ouvidoria Institucional, sempre que
consultada, emite declaração para fins de estágio probatório de docentes no âmbito do IFMA,
conforme prevê a Resolução nº 86/2016/CONSUP. Informamos que no ano de 2019, houve a
expedição de 318 (trezentas e dezoito) declarações do tipo mencionado.
4. MANIFESTAÇÕES MAIS RECORRENTES
O Quadro 4, abaixo, descreve os assuntos mais abordados nas demandas apresentadas à
Ouvidoria pelos usuários dos serviços do IFMA no ano de 2019.
Quadro 04- Manifestações recorrentes por assunto
DENUNCIA
Acúmulo de cargo público;
Comunicação de irregularidades ocorridas em certame licitatório;
Comunicação de irregularidade em editais de programas institucionais;
Denúncia de assédio sexual envolvendo discentes;
RECLAMAÇÃO
Falta de lançamento de notas escolares no Sistema Q-Acadêmico;
Morosidade na tramitação de processo de aposentadoria de servidor;
Reclamação quanto a reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores;
Morosidade no envio de pasta funcional de servidor redistribuído;
Reclamação sobre horário de funcionamento de setor.
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
Tramitação de processo visando colação de grau especial de acadêmico
ELOGIO
Elogio à coordenação dos Jogos dos Servidores – edição 2019
SUGESTÃO
Sugestão para disponibilizar processo físico para modo eletrônico
Fonte: Ouvidoria do IFMA
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5. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
5.1 Usuários
A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Maranhão realizou,
no período de janeiro a dezembro de 2019, a avaliação das atividades dessa unidade com a
finalidade de levantar dados referente ao grau de satisfação dos usuários dos serviços oferecidos
por meio dos canais de comunicação disponibilizados, em conformidade com a Lei
13.460/2017. Tal ação busca compreender a percepção dos manifestantes sobre os serviços
prestados por essa unidade, sobretudo, coletara dados para a melhoria das atividades.

5.1.2 Metodologia
Para conhecer a percepção dos usuários, elaborou-se um formulário por meio do Google
Forms (ferramenta online), contendo 9 perguntas e opções taxativas para que os usuários
pudessem marcar a opção desejada. Em seguida, enviou-se um link para os endereços dos “emails” dos usuários da Ouvidoria do IFMA durante o ano de 2019, solicitando aos mesmos a
participação na pesquisa ora encaminhada. O público alvo da pesquisa compreendeu os usuários
da Ouvidoria ao longo do período, tais como: servidores, alunos, contratados e a comunidade
externa, de forma geral.
5.1.3 Resultados
Os resultados da Pesquisa de Satisfação encontram-se publicados no Anexo B deste
Relatório.
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6.

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS

A Ouvidoria Institucional participa da Campanha contra o assédio sexual no âmbito do
Instituto Federal do Maranhão, intitulada “Não é Não”. A equipe é formada pela Procuradoria
Jurídica, Diretoria de Assistência ao Educando, Departamento de Direitos Humanos e Inclusão
Social, Departamento de Artes, Desporto, Cultura e Lazer, Corregedoria e Comissão de Ética.
Entre as atividades desenvolvidas, a equipe elaborou uma cartilha com orientações sobre a
temática e também realizou diversas visitas aos campis do IFMA, conversando com alunos e
servidores, orientando-os sempre a buscar os canais oficiais da instituição e, ainda, destacando
os seguintes assuntos: conceitos e definições sobre assédio, quem é o assediador, sinais de
alerta, como prevenir o assédio.
Seguem alguns registros das atividades desenvolvidas pela equipe ao longo de 2019.

Lançamento da campanha no Colégio de Dirigentes - Campus Pinheiro
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Falando aos gestores sobre os canais da Ouvidoria

Atividade no Campus São Luís - Maracanã
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Atividade no Campus São Luís - Maracanã

Ao longo do ano de 2019, a equipe desenvolveu atividades nos seguintes
campi do IFMA, conforme segue:
ü São Luís – Monte Castelo: 20/05
ü São Luís – Centro Histórico: 21/05
ü Barra do Corda: 06 a 08/08
ü Pinheiro: 20/08
ü Santa Inês: 04 e 05/09
ü Pedreiras: 11 e 12/09
ü Buriticupu: 24 a 26/09
ü São José de Ribamar: 26/09
ü São Raimundo das Mangabeiras: 17/10
ü Maracanã: 11/10
ü Rosário: 29/10
ü Colinas: 05/10
ü Açailândia: 27 e 28/11
ü Maracanã: 02/12
20

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações apresentadas no presente relatório reiteram a necessidade de uma
trabalho em equipe, de uma união de forças com vistas ao papel da Ouvidoria Institucional.
Portanto, a colaboração da sociedade e dos setores que integram o Instituto Federal do
Maranhão são vitais para o caminhar dessa unidade.
A atuação da Ouvidoria Institucional ocorre de forma autônoma e independente, de
acordo com as diretrizes vigentes e com o devido respeito ao usuário, o qual tem direito de uma
resposta, ainda que esta, muitas vezes, não signifique necessariamente a resolução de um
problema.
Espera-se que as manifestações recebidas ao longo de 2019 sejam vistas como subsídios
para ações de melhoria nos serviços públicos, entendendo que a satisfação da coletividade
depende de uma mudança de postura, de diálogo e, sobretudo, de participação social.
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ANEXO A- RELATÓRIO DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO (E-SIC)
Obs. informações extraídas do sistema e-SIC

Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes

Órgão(s) de referência

IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão

1/2019 a 12/2019
Período de consulta:

1. Quantidade de pedidos de acesso à informação

Quantidade de Pedidos:

278

Média mensal de pedidos: 23,17

2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação

Status Pedidos
Respondidos

Quantidade
278

22

Características dos pedidos de acesso à informação
Total de perguntas:

371

Total de solicitantes:

206

Perguntas por pedido:

1,33

Solicitantes com um único
pedido:

170

Temas das solicitações (Top 10)
Categoria e assunto

Quantidade

% de Pedidos

Trabalho - Mercado de trabalho

155

55,76%

Educação - Educação profissional e tecnológica

44

15,83%

Governo e Política - Administração pública

30

10,79%

Educação - Profissionais da educação

7

2,52%

Educação - Gestão escolar

6

2,16%

Trabalho - Profissões e ocupações

5

1,80%

Ciência, Informação e Comunicação - Informação - Gestão,
preservação e acesso

4

1,44%

Justiça e Legislação - Legislação e jurisprudência

4

1,44%

Trabalho - Legislação trabalhista

4

1,44%

Economia e Finanças - Finanças

3

1,08%

3. Resposta aos pedidos de acesso à informação

Quantidade
Prorrogações:

75

Porcentagem dos pedidos
26,98 %
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Razões da negativa de acesso
Descrição

Quantidade

%

% de
pedidos

Pedido
desproporcional
ou
desarrazoado

2

33,333 % 0,72 %

Pedido
genérico

2

33,333 % 0,72 %

Dados pessoais

1

16,667 % 0,36 %

Informação
sigilosa de
acordo com
legislação
específica

1

16,667 % 0,36 %

TOTAL:

6

100,00 % 2,16 %

Meios de envio de resposta
Meio
Pelo sistema (com avisos por email)
Buscar/Consultar pessoalmente

Quantidade

% de Pedidos
276

99,28 %

2

0,72 %
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ANEXO B – PESQUISA DE SATISFAÇÃO
PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
OUVIDORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO NO ANO DE 2019
Caro usuário,
Considerando a necessidade de avaliação continuada dos serviços públicos, conforme
estabelece a Lei 13.460/2017, a Ouvidoria do Instituto Federal do Maranhão o convida a
participar da Pesquisa de satisfação, tendo em vista a avaliação de nossos serviços referente ao
exercício de 2019.
Sua participação é extremamente relevante, uma vez que os dados coletados serão
utilizados como subsídio relevante para reorientar e ajustar a nossa atuação, concretizando-se
na melhoria e aperfeiçoamento de nossos serviços.
Participe! O preenchimento do formulário dura em média 3 minutos!

Respeitosamente,
Ouvidoria do Instituto Federal do Maranhão

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019

26

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2019
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