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APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria Institucional, ao longo do exercício de 2021, buscou, mais uma vez,
contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão por intermédio do controle social e do acesso à informação,
amoldando-se como um efetivo canal de comunicação entre a Administração e os usuários dos
serviços do IFMA, seja da comunidade interna ou externa.
As atividades da Ouvidoria foram abalizadas na defesa dos princípios constitucionais
da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, que condicionam os
padrões que a administração pública deve seguir.
Diante disso, nos termos do artigo 30 da Lei nº 12.527/2011, que trata do acesso às
informações públicas, da Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação,
proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos e da Portaria Normativa nº
581, de 09 de março de 2021/CGU, que estabelece orientações para a atuação das unidades de
ouvidoria do Poder Executivo Federal, apresenta-se o relatório das atividades desenvolvidas
pela Ouvidoria do Instituto Federal do Maranhão durante o exercício de 2021.
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1. OUVIDORIA INSTITUCIONAL
A Ouvidoria do Instituto Federal do Maranhão integra o Sistema de Ouvidoria do Poder
Executivo Federal (SisOuv), instituído pelo Decreto 9.492, de 5 de setembro de 2018. Na
organização do SisOuv, a Controladoria Geral da União, por meio da Ouvidoria-Geral da
União, é o órgão central e as ouvidorias dos órgãos e das entidades abrangidas pelo aludido
Decreto constituem-se como unidades setoriais.
Enquanto órgão setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, a
Ouvidoria do Instituto Federal do Maranhão segue, como dito anteriormente, as diretrizes
emanadas da Portaria 581/2021/CGU e demais normativos vigentes, bem como se reporta,
sempre que necessário, à Coordenação Geral de Apoio e Acompanhamento de
Ouvidorias/CGU.
O Regimento Geral do IFMA estabelece que a Ouvidoria é a instância responsável pelo
acolhimento e encaminhamento de manifestações da comunidade interna e externa. Entende-se
que uma unidade de Ouvidoria “exerce atividades essenciais à boa interlocução entre os
cidadãos e a Administração Pública, auxiliando os gestores no aprimoramento constante dos
serviços oferecidos”. Nesse sentido, a Ouvidoria precisa ser estruturada em eixos consistentes
de governança, legitimidade e independência.
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.
1.1 Perspectivas de atuação da ouvidoria
A Portaria 581/2021/CGU é o mais novo normativo que trata sobre a atuação das
unidades de ouvidoria. Destacam-se, a seguir, algumas atividades desenvolvidas por essa
instância, nos termos do aludido normativo:


Adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos prazos legais e da qualidade das
respostas às manifestações de usuários de serviços públicos recebidas;



Analisar dados recebidos ou coletados a fim de produzir informações com vistas ao
aprimoramento da prestação dos serviços e à correção de falhas;



Zelar pela adequação, atualidade e qualidade das informações constantes nas Cartas de
Serviços dos órgãos e entidades a que estejam vinculadas;
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1.2 Localização da Ouvidoria
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 e/ou outras informações é de
08h às 12h e de 14h às 18h, de segunda à sexta-feira.

1.3 Força de trabalho
A Ouvidoria possui atualmente em seu quadro 2 (dois) servidores, os quais buscam
contribuir diariamente para o funcionamento da unidade, sobretudo para a efetividade dos
normativos que a regem. Vale registrar que a Ouvidoria atende as demandas provenientes dos
29 (vinte e nove) campi, das unidades da Reitoria, além da comunidade externa.

1.4 Definição das manifestações
A Lei 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos
usuário dos serviços públicos da administração pública, definiu as manifestações como
reclamações, denúncias, sugestões, elogios e outras demandas que tenham como objeto a
prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de
tais serviços. Apresenta-se, a seguir, os tipos de manifestações, com as respectivas definições:


Reclamação: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público;



Denúncia: ato que indica a prática de irregularidade ou de ato ilícito cuja solução
dependa de atuação dos órgãos apuratórios competentes;



Elogio: demonstração de reconhecimento ou satisfação sobre o serviço público
prestado ou o atendimento recebido;



Sugestão: Apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de
serviços públicos;



Solicitação de simplificação: solicitação de simplificação de serviços públicos;



Solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte dos
órgãos e das entidades da administração pública federal;
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1.5 Canais
A Figura 2, abaixo, apresenta os canais disponibilizados pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia para contato junto à Ouvidoria Institucional:
Figura 2 – Canais

*

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

* O canal SUAP foi retirado no mês de agosto/2021, conforme comunicado emitido no e-mail institucional e no
site do IFMA. A retirada foi motivada pela necessidade de utilização da plataforma Fala.Br, canal desenvolvido e
monitorado pela CGU, e de uso obrigatório pelos órgãos e entidades do poder executivo federal. A plataforma
recepciona pedidos de acesso à informação e manifestações de ouvidoria, além de possuir diversas funcionalidades
para um melhor atendimento ao usuário.
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Fala.Br
Canal de uso obrigatório pelos órgãos e entidades do poder executivo federal,
desenvolvido e monitorado pela Ouvidoria Geral da União/Controladoria-Geral da União. No
Fala.br, com o mesmo login/senha (gov.br), e na mesma plataforma, o cidadão poderá solicitar
pedidos de acesso à informação e elaborar manifestações de ouvidoria. Para acesso à
plataforma, basta acessar o link: https://falabr.cgu.gov.br/, disponível na página da Ouvidoria
Institucional.
Presencial
Caso queira comparecer presencialmente para registrar a sua manifestação, o cidadão
deverá dirigir-se à sala da Ouvidoria Institucional, localizada no prédio da Reitoria do IFMA à
Avenida Colares Moreira, nº 447, Bairro Renascença/São Luís - MA. Na ocasião, será atendido
por um servidor que fará o registro da manifestação na Plataforma Fala.BR.
Telefone
A Ouvidoria presta orientações ao usuário quanto a forma de acesso ao canal Fala.BR,
tendo em vista o registro de manifestação pelo canal oficial, assim como tira dúvidas sobre os
serviços prestados. Telefone para contato: (98) 98421-1007
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. A Correspondência será cadastrada na Plataforma Fala.BR.
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2. NORMATIVOS
Destacam-se, a seguir, importantes normativos que a Ouvidoria do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão segue como diretriz:
 Portaria Normativa nº 581, de 09 de março de 2021, 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.
 Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011
Regula o acesso às 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.
 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.
 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.
 Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018
Regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação,
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública
federal.
 Portaria nº 1.181, de 10 de junho de 2020
Dispõe sobre critérios e procedimentos para a nomeação, designação, exoneração,
dispensa, permanência e recondução ao cargo ou função comissionada de titular da
unidade setorial de ouvidoria no âmbito do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo
Federal.
 Decreto nº 10.153, de 3 de dezembro de 2019
Dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos denunciantes de ilícitos e
de irregularidades praticados contra a administração pública federal direta e indireta
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3. MANIFESTAÇÕES RECEPCIONADAS NO EXERCÍCIO DE 2021
A Ouvidoria Institucional recepcionou durante o exercício de 2021 o quantitativo de 192
(cento e noventa e duas) manifestações, as quais foram encaminhadas às unidades relacionadas
e tratadas nos termos da IN 05/2018/CGU (até o período de vigência) e da recente Portaria
581/2021/CGU. As manifestações são provenientes do canal SUAP (vigente até julho/2021) e
da Plataforma Fala.BR, conforme detalhado no Quadro 1:
Quadro 1: Manifestações recepcionadas
Tipo de manifestação
Reclamação
Solicitação de providências
Comunicação (anônima)
Denúncia
Sugestão
Elogio
Simplificação de Serviço

Canal
33 do canal SUAP e 43 do canal Fala.Br
14 do canal SUAP e 40 do canal Fala.Br
33 do canal Fala.Br
7 do canal SUAP e 18 do canal Fala.Br
01 do canal SUAP e 01 do canal Fala.Br
01 do canal Fala.br
01 do canal Fala.Br
TOTAL

Quant.
76
54
33
25
02
01
01
192

Fonte: Ouvidoria do IFMA, 2022

Conforme consta no Quadro 1, a manifestação do tipo reclamação foi a mais formulada
pelos usuários que buscaram os canais da Ouvidoria do Instituto Federal do Maranhão. Os
relatos estão relacionados, em sua maioria, a insatisfação de um serviço ofertado pela
instituição. Em seguida está a manifestação do tipo solicitação de providências, na qual o
usuário cobra celeridade à Administração, como a tramitação de um processo, por exemplo.
Em terceiro lugar está a manifestação do tipo comunicação (não identificada), em cuja demanda
pode conter desde uma denúncia como uma reclamação, conforme análise preliminar da
Ouvidoria.
A manifestação do tipo denúncia, na qual obrigatoriamente deve ter a atuação de um
órgão apuratório, foi a 4ª manifestação mais recepcionada pela Ouvidoria. A sugestão ocupa o
5ª lugar e as manifestações do tipo elogio e simplificação de serviço, empataram, ocupando o
6º lugar, com uma manifestação cada.
Vale destacar, mais uma vez, que a Ouvidoria segue o rito da Portaria 581/2021/CGU
no tratamento das manifestações.

11

Em uma análise comparativa dos dados do relatório da Ouvidoria Institucional do ano de
2021 e os dados ora apresentados, observa-se que houve um aumento no número de
manifestações. O exercício de 2020 teve o quantitativo de 163 (cento e sessenta e três)
manifestações ao passo que o exercício 2021 teve 192 (cento e noventa e duas) manifestações,
o que corresponde a um aumento de 17,79% no número de manifestações respondidas.
Pode-se atribuir a esse aumento, o momento pandêmico vigente desde abril/2020 e que
ainda perdura, o que certamente afetou e afeta a rotina das unidades, não sendo muitas vezes
possível o usuário contatar a unidade desejada e, na busca por uma informação, acabou
recorrendo aos canais da Ouvidoria. Desse modo, a Ouvidoria também recepcionou demandas
que não se enquadram em nenhum tipo das manifestações na legislação vigente, todavia buscou
orientar o usuário, conforme detalhado no item 3.2 deste documento.
3.1 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.
Quadro 2: Manifestações canal SUAP
Unidade relacionada
Bacabal
Barra do Corda
Buriticupu
Caxias
Grajaú
Imperatriz
São Luís - Maracanã
Pinheiro
Reitoria
São João dos Patos
São Luís – Centro Histórico
São Luís - Monte Castelo
São Raimundo das Mangabeiras
Timon
Total
Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Quantitativo
1
2
1
2
1
8
3
1
18
3
5
6
3
1
55

* Obs. as manifestações atribuídas à Reitoria estão relacionadas a todas as unidades a ela subordinadas (Pró Reitorias e Diretorias Sistêmicas).
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O Gráfico 1, a seguir, apresenta as demandas recebidas, por tipo, provenientes do canal
SUAP:
Gráfico 1: Tipologia de manifestações
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Observa-se que do total de 55 (cinquenta e cinco) manifestações recepcionadas pelo canal
SUAP, 33(60%) foram do tipo reclamação, 14(25,4%) solicitação de providências, 01(1,8%)
sugestão e 7(12,7%) foram do tipo denúncia.
3.2 Manifestações provenientes da plataforma Fala.Br
A Ouvidoria recebeu o quantitativo de 164 (cento e sessenta e quatro manifestações), via
plataforma Fala.br, cujos dados estão disponíveis no “Painel Resolveu?”, desenvolvido pela
Controladoria Geral da União, no endereço http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm. O
Quadro 3, abaixo, demonstra essa informação:
Quadro 3: Manifestações canal Fala.BR

Fonte: Painel resolveu/ CGU
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De um total de 164 (cento e sessenta e quatro) manifestações recebidas, os dados
demonstram que todas as manifestações foram 100% tratadas, das quais 137 (cento e trinta e
sete) foram respondidas e 27 (vinte e sete) foram arquivadas.
As manifestações respondidas são todas as manifestações que apresentam elementos
que possibilitam a sua análise e para as quais há inserção de resposta conclusiva, nos termos da
lei. As manifestações arquivadas também foram analisadas e tratadas nos termos da aludida
Portaria, todavia se enquadram em alguma das situações, previstas no normativo: manifestação
sem urbanidade (expressões de baixo calão), manifestação não complementadas pelo usuário
(arquivadas automaticamente pelo sistema após 20 dias da solicitação de complemento) e,
ainda, manifestações duplicadas.
O Quadro 4, abaixo, apresenta o detalhamento das manifestações, por tipo, recepcionadas
pela Ouvidoria, provenientes da plataforma Fala.BR:
Quadro 4: Tipologia das manifestações

Fonte: Painel resolveu/CGU

As informações constante do Quadro 4 demonstram que do total de 137 manifestações
respondidas, 43(31,4%) foram do tipo reclamação; 40(29,2%) foram solicitação de
providências; 18(13,1%) se enquadraram no tipo denúncia; as manifestações do tipo elogio e
simplificação de serviços tiveram 1 demanda de cada (0,7%) e 33 comunicações (manifestação
anônima), o que corresponde a um percentual de 24,1%.
Do total de manifestações respondidas, a Ouvidoria Institucional ofereceu resposta a 37
(trinta e sete) demandas que não se enquadram em nenhuma das manifestações especificadas
na Portaria 581/2021/CGU. Trata-se de situações do tipo: orientações sobre como acessar no
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site o edital contendo os normas do Processo Seletivo SISU; orientações de como obter
certificação ENCCEJA; orientações sobre Processo Seletivo para ingresso de alunos,
orientações de como solicitar 1ª via do diploma, entre outros.
O Quadro 5, a seguir, apresenta o detalhamento das manifestações, por unidade,
recepcionadas pelo canal Fala.BR:
Quadro 5: Detalhamento das manifestações por unidade
Unidade (s) relacionada (s)
Açailândia e Imperatriz*
Alcântara
Araioses
Bacabal
Barra do Corda
Barreirinhas
Buriticupu
Carolina
Caxias
Codó
Grajaú
Imperatriz
Pedreiras
Pinheiro
Reitoria**
Santa Inês
São João dos Patos
São Luís – Centro Histórico
São Luís - Maracanã
São Luís - Monte Castelo
São Raimundo das Mangabeiras
Timon
Total

Quantitativo
1
1
3
2
3
1
1
1
3
4
2
9
1
2
40
4
5
1
1
12
1
2
100

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Obs. * uma mesma demanda foi direcionada aos dois campi.
Obs. ** as manifestações atribuídas à Reitoria estão relacionadas a todas as unidades a ela subordinadas (Pró - Reitorias
e Diretorias Sistêmicas).
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O Gráfico 2, abaixo, apresenta o detalhamento das manifestações, por tipo, provenientes
do canal Fala.BR:
Gráfico 2: Tipologia de manifestações

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

3.3 Manifestações recorrentes por assunto
Após o levantamento das manifestações, obteve-se o seguinte resultado quanto às
demandas mais recorrentes no ano de 2021, conforme detalhado no Quadro 6:
Quadro 06 - Manifestações recorrentes por assunto
Tipo
Denúncia

Reclamação

Solicitação de providências

Assunto
Acúmulo de cargo público;
Conduta de servidor;
Assédio moral
Morosidade no lançamento de notas
escolares no Sistema Q-Acadêmico;
Morosidade na tramitação de processo
de aposentadoria de servidor;
Morosidade na concessão de adicional
de insalubridade de servidor;
Atendimento
Tramitação de processo de estágio
probatório de docente;
Tramitação de processo de abono de
permanência;

Fonte: Ouvidoria do IFMA, 2022
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4. PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Sabe-se que a Ouvidoria Institucional é responsável pelo tratamento dos pedidos de
acesso à informação no âmbito do IFMA, em conformidade com a Lei 12.527/2011 (Lei de
acesso à informação). Ao recepcionar um pedido de informação, a Ouvidoria faz o
encaminhamento à unidade responsável pela resposta, que restituirá a informação a esta
instância que, em ato contínuo, fará a inserção da resposta na plataforma Fala.Br.
Durante o exercício de 2021 foram tratados 149 (cento e quarenta e nove) pedidos de
acesso à informação, conforme detalhado no Anexo A deste relatório.
5. OUTRAS DEMANDAS ATENDIDAS PELA OUVIDORIA
A Ouvidoria Institucional, seguindo as orientações da Resolução nº 86/2016/CONSUP,
que trata de estágio probatório de docentes no IFMA, e sempre que consultada pelas comissões,
emite declarações nos termos do aludido normativo. No ano de 2021 foi expedido o quantitativo
de 105 (cento e cinco) declarações para compor processo de estágio probatório de docentes.
5.1 Carta de Serviços
Em atendimento a Portaria 581/2021/CGU, a Ouvidoria acompanhou a atualização da
Carta de Serviços do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. O
grupo de trabalho foi designado pela Portaria 3482, de 19 de agosto de 2021. A Carta de
Serviços

foi

atualizada

e

encontra-se

publicada

no

site

oficial

em

https://portal.ifma.edu.br/carta-de-servicos-ao-cidadao/
5.2 Conselho de Usuários
A Controladoria-Geral da União lançou a Plataforma virtual de conselho de usuários de
serviços públicos (https://conselhodeusuarios.cgu.gov.br) em atendimento ao Decreto nº
10.228/2020. Tal ferramenta ajuda a avaliar os serviços constante da Carta de Serviços dos
órgãos e entidades abrangidas pela aludida legislação. No âmbito do IFMA, a Ouvidoria
elaborou as enquetes para a avaliação dos Serviços constantes da Carta de Serviços. Tal ação
contou com a colaboração da Assessoria de Comunicação, responsável pela publicação, nos
canais do IFMA, da chamada para engajamento de conselheiros no âmbito do IFMA, conforme
publicado em:

https://portal.ifma.edu.br/2021/10/18/participe-do-conselho-de-usuarios-de-

servicos-publicos-do-ifma/m!
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6. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Considerando os diversos serviços prestados pela Ouvidoria ao longo de 2021, buscouse junto aos usuários que utilizaram os canais desta instância avaliar o grau de satisfação destes
em relação ao atendimento prestado, conforme artigo 82 da Portaria 581/2021/CGU. Para tanto,
elaborou-se pesquisa de satisfação para levantar dados que irão subsidiar as ações e aprimorar
os serviços, conforme metodologia descrita a seguir:
6.1 Usuário
Entende-se como usuário todo cidadão/cidadã da comunidade interna (servidores, alunos,
contratados) e externa que buscou os canais da Ouvidoria do IFMA para manifestar-se ou
requisitar outros serviços atendidos por esta unidade.
6.1.2 Metodologia
Elaborou-se um formulário contendo 10 perguntas, encaminhado via google forms
(ferramenta online), sensibilizando-os sobre a relevância de participação na pesquisa de
satisfação. Os usuários responderam ao questionário que ficou disponível no período de 01 a
08 de fevereiro de 2022. Após isso, foi feita a tabulação dos dados e geração dos resultados.
6.1.3 Resultados
Os resultados da Pesquisa de Satisfação referente ao ano de 2021 encontram-se
publicados no Anexo B deste Relatório.
7. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS
Além das demandas atendidas pela Ouvidoria, destaca-se também a participação da
equipe em projetos desenvolvidos no âmbito da instituição, a exemplo do “I Seminário IFMA
Sem Violência: Basta de Assédio”, ocorrido no período de 25 a 27 de agosto de 2021, conforme
link

https://portal.ifma.edu.br/2021/08/11/instituto-promove-seminario-ifma-sem-violencia-

basta-de-assedio/.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das ações descritas no presente relatório, constata-se que a Ouvidoria, para
cumprir o seu papel, necessita da colaboração de todas as unidades que integram o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. E que sua atuação enquanto instância
de controle e participação social, de forma autônoma e independente, é fundamental para o seu
adequado funcionamento.
Sabe-se que a pandemia da Covid-19 provocou grandes mudanças na sociedade e no
mundo do trabalho. A Ouvidoria, a exemplo de outras unidades do IFMA, vivenciou o trabalho
remoto em alternância com o trabalho presencial, conforme as condições sanitárias vigentes.
Nesse ínterim, a equipe de trabalho constatou que se faz necessária, com urgência, o aumento
da força de trabalho desta instância, dada as inúmeras frentes atendidas, sobretudo após a edição
da Portaria 581/2021 e do Modelo de Maturidade de Ouvidoria Pública, da Controladoria-Geral
da União.
Por fim, espera-se que as manifestações recepcionadas durante o exercício de 2021
sejam subsídios para a melhoria dos serviços públicos prestados, o que certamente impactará
positivamente na rotina de trabalho das unidades envolvidas e na satisfação do usuário.
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ANEXO A- RELATÓRIO DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
REITORIA
OUVIDORIA INSTITUCIONAL
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Ano referência: 2021

Em cumprimento ao artigo 30 da Lei 12.527/2011, o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão apresenta a comunidade interna e externa, o relatório de
pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos no exercício de 2021, bem
como informações genéricas sobre os solicitantes.
As informações contidas neste documento tratam dos pedidos recebidos pela Ouvidoria
Institucional, via plataforma Fala.BR, e tratados nos termos da Lei 12.527/2011 – Lei de acesso
à informação.
O Painel CGU apresenta os dados consolidados do IFMA no que tange ao acesso à
informação, disponível no endereço Painel Lei de Acesso a Informacao (cgu.gov.br).

1 DOS PEDIDOS RECEBIDOS:

No período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão recebeu 149 (cento e quarenta e nove) pedidos
de acesso à informação, os quais foram tratados de acordo com as diretrizes da Lei 12.527/2011
e do Decreto 7.724/2012, que a regulamentou.
Do total de pedidos recebidos, 87,25 % tiveram acesso concedido; 4,03% acesso
parcialmente concedido; 3,36% acesso negado; 2,68% foram perguntas duplicadas; 1,34%
tiveram como resposta informação inexistente; 0,67% não se tratava de solicitação de
informação e 0,67% o órgão não tem competência para responder sobre o assunto.
Todos os pedidos do exercício 2021 encontram-se com o status respondidos, portanto
não há pedidos em tramitação ou omissão pelo Órgão, conforme demonstrado no Quadro 1:
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Quadro 1 – Pedidos recebidos

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação/Controladoria-Geral da União. Disponível em
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

2 PRINCIPAIS TEMAS
Entre os assuntos mais demandados, estão informações sobre concurso para provimento
de cargos de nível médio e superior, informações sobre códigos de vaga e informações
relacionadas ao ensino, conforme pode ser observado no Quadro 2, que apresenta os principais
temas dos pedidos de informação direcionados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão no ano de 2021.
Quadro 2 – Principais temas

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação/Controladoria-Geral da União. Disponível em
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm
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3 DOS PEDIDOS INDEFERIDOS

Em relação aos pedidos indeferidos, o IFMA analisou e com base na legislação vigente,
decidiu pela negativa de acesso a 05 pedidos, tendo entre as principais razões de negativa, dados
pessoais, informação sigilosa classificada conforme legislação específica e pedido
desproporcional no termos da Lei 12.527/2011, conforme demonstrado no Quadro 3:
Quadro 3 – Negativas de Acesso

Fonte: Painel Lei de Acesso
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

à

Informação/Controladoria-Geral

da

União.

Disponível

em

O IFMA concedeu o acesso, de forma parcial, a 6 pedidos de informação, tendo em vista
que parte da informação continha dados pessoais ou se tratava de informação sigilosa de acordo
com legislação específica ou, ainda, parte da informação era competência de outro
órgão/entidade, de acordo com o Quadro 4, a seguir:
Quadro 4 – Acesso Parcialmente concedido

Fonte: Painel Lei de Acesso
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

à

Informação/Controladoria-Geral

da

União.

Disponível

em
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4 PERFIL DOS SOLICITANTES
Em relação ao perfil dos solicitantes que buscaram o Serviço de Informação do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão no ano de 2021, destaca-se:
 Quanto ao gênero:




30,43% são do gênero masculino;
25,22% são do gênero feminino;
44,35% não informaram;

 Quanto à faixa etária:







8,56% compreende a idade de 21 a 30 anos;
9,53% compreende a idade de 31 a 40 anos;
6,28% compreende a idade de 41 a 50 anos;
3,96 % compreende a idade de 51 a 60 anos;
2,45% acima de sessenta anos; e
67,68% não informaram.

 Quanto ao tipo de solicitante:



57,9 % pessoa física; e
1,50% pessoa jurídica

 Quanto a profissão do solicitante:












69,00 não informaram;
9,88% outra;
4,31% estudante
3,89 % empregado do setor privado;
2,94% servidor público federal;
2,67 % profissional liberal;
1,51% professor
1,41% empresário;
1,25% servidor público estadual;
1,14 % servidor público municipal;
1,08% pesquisador;

 Quanto à escolaridade:







67,90% não informaram;
10,73% possuem o ensino superior;
8,94% possuem o ensino médio;
5,98% possuem pós-graduação;
3,91% mestrado/doutorado;
2,19% ensino fundamental

23

 Quanto a localização dos solicitantes:







55 solicitantes não informaram;
39 solicitantes são da região nordeste;
8 solicitantes da região sudeste;
4 solicitantes da região norte;
5 solicitantes da região sul;
4 solicitantes da região centro-oeste.

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação/Controladoria-Geral da União. Disponível em
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

5 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Do total de 149 (cento e quarenta e nove) pedidos de acesso à informação respondidos
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 27 (vinte e sete)
usuários que utilizaram exclusivamente esse serviço fizeram sua avaliação, via sistema Fala.br.
Dessa forma, em uma escala de 1 a 5, considerando 1 para não atendeu e 5 para atendeu
plenamente, o Instituto Federal do Maranhão obteve o seguinte resultado, conforme demonstra
o Quadro 5, que segue:
Quadro 5 – Satisfação dos usuários

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação/Controladoria-Geral da União. Disponível em
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm

Observa-se, portanto, que o resultado no que tange à satisfação do usuário quanto ao
tratamento dos pedidos de acesso à informação é positiva. Atribui-se a isso, o acompanhamento
das demandas por parte da Ouvidoria, responsável pelo tratamento dos pedidos de acesso à
informação no âmbito do IFMA, e o comprometimento das unidades no envio de resposta e na
observância do cumprimento de prazos.

24

ANEXO B – RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022
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Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022

Fonte: Ouvidoria Institucional, 2022
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