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1. INTRODUÇÃO: 

 A Ouvidoria do Instituto Federal de Alagoas, em cumprimento ao que estabelece o artigo 14, inciso II, 

da Lei nº 13.460/17, que instituiu o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, apresenta o Relatório 

Semestral de Gestão da Ouvidoria do IFAL, contendo os resultados obtidos no primeiro semestre de 2022. Este 

relatório é, nos termos da Lei nº 13.460/17, documento que deve consolidar as informações referentes às 

manifestações recebidas e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos.  

                        Este Relatório Semestral de Gestão apresenta o número de manifestações recebidas no primeiro 

semestre do ano de 2022; os motivos das manifestações; a análise dos pontos recorrentes; e as providências 

adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. O Relatório Semestral de Gestão nos termos da 

Lei nº 13.460/17, será encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de Ouvidoria e 

disponibilizado integralmente no site oficial do IFAL (https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/ouvidoria/relatorios). 

 

2. APRESENTAÇÃO: 

 As atribuições precípuas das Ouvidorias encontram-se elencadas no art. 13 na 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. Segue abaixo a transcrição do referido artigo: 

“Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em 
regulamento específico: 

I - promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de 
defesa do usuário; 
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II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; 

III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; 

IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios 
estabelecidos nesta Lei; 

V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações 
desta Lei; 

VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o 
tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e 

VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem 

prejuízo de outros órgãos competentes.” 

A Ouvidoria do Instituto Federal de Alagoas - IFAL foi instituída por meio da Resolução nº 32/CS, de 

12 de agosto de 2010, e, de acordo com o §1º do art. 187 da Resolução nº 15-CS-2018 – Regimento Geral do 

Instituto, “consiste em instância de controle e participação social, responsável pelo tratamento das 

reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, 

prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública no âmbito do 

Instituto”. Vale destacar também o §2º do mesmo artigo que diz: “No âmbito de sua atuação e em consonância 

com a legislação referente ao acesso à informação pública, a Ouvidoria supervisionará as ações dos serviços 

de informação ao cidadão do Ifal.” 

Além das atribuições elencadas acima, à Ouvidoria compete também receber reclamações, denúncias e 

solicitações relativas à simplificação de serviços públicos, de acordo com o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 

2017. 

Em suma, os tipos de manifestações de ouvidoria são os seguintes: 
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• Reclamação: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à conduta de 

agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço; 

• Denúncia: ato que indica a prática de irregularidade, ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos 

órgãos apuratórios competentes; 

• Elogio: demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço público oferecido ou o 

atendimento recebido; 

• Sugestão: apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de serviços públicos 

prestados por órgãos e entidades da administração pública federal; 

• Solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte dos órgãos e das entidades 

da administração pública federal; 

• Simplifique!: sugestões de simplificação dos serviços públicos prestados; 

• Comunicação: são as manifestações anônimas. 

• Pedido de acesso à informação: pedidos de acesso a informações públicas produzidas ou sob guarda 

dos órgãos e entidades da Administração Pública, desde que não se enquadre nas exceções previstas na 

Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Tanto as manifestações de ouvidoria quanto os pedidos de acesso à informação são recebidos por meio 

da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR, que é um sistema criado e mantido 

pela Controladoria-Geral da União. Essa Plataforma é a junção de dois antigos sistemas, o Sistema de 

Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV) e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 

(e-SIC) e essa convergência concretizou-se em definitivo no dia 31 de agosto de 2020. As demandas que chegam 
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pelos demais canais de atendimento são inseridas no sistema em atendimento ao que está disposto no art. 16 do 

Decreto nº 9.492/2018. 

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o Instituto Federal de Alagoas, de modo que 

as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos 

prestados. Com esse intuito, além de seguir os preceitos constitucionais da eficiência, da legalidade, da 

transparência, da moralidade, da economicidade, da publicidade, da efetividade, da isonomia e da autonomia, a 

ouvidoria preza pela impessoalidade. Sendo assim, o setor trata as demandas com isenção, ouvindo o que o(a) 

cidadão(ã) tem a dizer, garantindo que seus direitos sejam respeitados e assegurando que a resposta da(s) área(s) 

demandada(s) seja(m) recebida(s). 

 A Ouvidoria recebe as demandas dos(as) cidadãos(ãs) por meio da Plataforma Fala.BR (antigos e-OUV 

e e-SIC) e as demandas que chegam pelos demais canais de atendimento, como por correspondência, e-mail ou 

atendimento presencial, são inseridas no referido sistema, conforme determinado no art. 16 do Decreto nº 

9.492/2018 e no art. 13 da Portaria CGU nº 3.126/2022, que alterou a Portaria CGU nº 581/2022. 

 Este relatório faz parte do cumprimento do rol de atribuições da Ouvidoria do IFAL, citado no inciso I 

do art. 188 do Regimento Geral do Instituto, bem como no inciso II do art. 14 e no art. 15, ambos da Lei nº 

13.460, ora citada, e tem como objetivo dar ampla publicidade sobre as atividades realizadas no primeiro 

semestre de 2022; sobre as manifestações e pedidos de acesso à informação recebidos pelo setor; bem como 

dar sugestões de melhorias.  
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3. ATENDIMENTO: 

 A Ouvidoria do IFAL está localizada no prédio da Reitoria, 6º andar, Sala 605/606. Nossa missão é atuar 

como interlocutores e mediadores entre o cidadão e a Administração Pública, de modo que as manifestações 

decorrentes do exercício da cidadania proporcionem contínua melhoria dos serviços públicos prestados. 

              É por meio da Ouvidoria que são recebidas, examinadas e encaminhadas denúncias, reclamações, elogios, 

sugestões, solicitações de providências ou de informação e pedidos de simplificação referentes a procedimentos. 

O contato entre os usuários de serviços públicos e a Ouvidoria ocorre de diferentes formas, sendo a 

principal delas a Plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/). 

 Os canais de atendimento da Ouvidoria são os seguintes: 

Endereço para envio de carta ou atendimento presencial: 

✔ Reitoria IFAL 

Rua Odilon Vasconcelos, nº 103, sala 605/606  
Maceió (AL), CEP: 57035-660 

 
✔ E-mail: ouvidoria@ifal.edu.br 

✔ Telefone: (82) 3194-1145 

 
Para atendimento presencial na Ouvidoria é necessário agendamento prévio por meio de telefone ou e-

mail.  
 

O Instituto Federal de Alagoas recebe pedidos de acesso à informação desde 2016 por meio do Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), gerenciado pelo Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) do Ifal. O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) foi instituído na Reitoria e nos campi em 2020, em 
cumprimento ao que determina o § 1º do Art. 10 do Decreto nº 7.724/2012.  



 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Ministério da Educação 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Ouvidoria 

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Dr. Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca – Maceió/AL. CEP: 57035-660.Telefone: (82) 3194-1145. www.ifal.edu.br 

9 

 

 
Atualmente a Ouvidoria possui uma equipe composta por 3 (três) servidoras para realização de atendimento 

e gestão. 
 
 
 

4. AÇÕES REALIZADAS: Primeiro Semestre 2022 

  

 Em 2022 foi iniciado, em conjunto com o Departamento de Comunicação e Eventos, publicações nas 

redes sociais e no site do Ifal a respeito das competências e atividades da Ouvidoria com a finalidade de divulgar 

e esclarecer para a sociedade os serviços prestados pelo setor. As matérias estão disponíveis em nosso Instagram 

oficial: Instituto Federal de Alagoas (@ifal.oficial) • Fotos e vídeos do Instagram 

 

Publicações 2022 Redes Sociais/IFAL– Primeiro Semestre 

JANEIRO: 

Vídeo elaborado pelo Departamento de Comunicação: 
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Link: https://www.instagram.com/tv/CYopVF5o1tk/?utm_medium=copy_link 
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FEVEREIRO: 

 
Link: https://www.instagram.com/p/CaE3OOVD-1a/?utm_medium=copy_link 
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MARÇO: 

 
 

Link: https://www.instagram.com/p/CbK4Ta0J6Ug/ 

_______________________________________________________________________ 
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ABRIL: 

 
 
Link: https://www.instagram.com/p/CcS6wb4raSq/ 
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MAIO: 

 

 
 

Link: https://www.instagram.com/p/CdOWZTiJzIP/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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JUNHO: 

 
 

Link: https://www.instagram.com/p/Ce3fasulSs3/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 A Ouvidoria realizou ainda outras ações, como: 

- Elaboração do Relatório de Gestão do exercício de 2021; 
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- Envio, por e-mail, para todos os responsáveis pelos SIC’s de vídeo de treinamento e realizou contato com 

todos eles para tirar eventuais dúvidas;  

- Revisão das portarias do setor fazendo as adequações necessárias para cumprir o disposto no Decreto nº 

10.139/2019;   

- Divulgação do novo fluxo de denúncias através de memorando circular e e-mail para todos os técnicos 

administrativos e docentes ativos no Instituto; 

- Início da elaboração de normativos inernos; 

- Início da atualização da Carta de Serviços do Ifal; 

- Digitalização dos documentos físicos da Ouvidoria, anteriores à 2020, para envio ao arquivo morto; e 

- Contribuições com a Comissão de Dados Abertos, Comissão de Integridade e Comissão de LGPD. 

 Foram, também, realizadas as atividades corriqueiras do setor e atendidas demandas esporádicas, 

como, por exemplo, envio de informações da Ouvidoria do Ifal à Controladoria Geral da União – CGU a fim 

de dar início aos trabalhos de Avaliação de Ouvidoria nessa unidade setorial, com o objetivo de conhecer, 

analisar e discutir os seguintes itens: i) estrutura e serviços prestados; ii) canais de atendimento; iii) 

comunicação e interação com o gestor; iv) fluxos e normativos aplicados; v) relatórios da unidade; e vi) 

desafios e boas práticas. 

Os trabalhos conduzidos pela Ouvidoria-Geral da União, enquanto órgão central do Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo Federal - SISOuv, observarão a diretriz de agregar valor à ouvidoria avaliada, 

contribuindo para a melhoria da gestão na prestação de serviços públicos e para a facilitação do acesso do 

usuário aos instrumentos de participação na defesa de seus direitos. 
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4.1 – Participação em Capacitações: 

Visando crescente aprimoramento, cumpre registrar que durante o primeiro semestre de 2022 a equipe 

da ouvidoria participou dos seguintes cursos:  

1. "Ouvidoria e Gestão de Riscos: Desafios e Perspectivas" realizado em 23 de março de 2022, 

contabilizando carga horária total de 4 (quatro) horas. 

2. curso Acesso à Informação (Turma JAN/2022) com início em 18/01/2022 e com carga-horária de 20 

horas. 

3. curso Controle Social (Turma MAR/2022) com início em 20/03/2022 e com carga-horária de 20 

horas. 

4. curso Defesa do Usuário e Simplificação (Turma MAR/2022) com início em 21/03/2022 e com carga-

horária de 20 horas. 

5. curso Introdução à Gestão de Projetos (Turma FEV/2022) com início em 11/02/2022 e com carga-

horária de 20 horas. 

6. curso Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias (Turma MAR/2022) com início em 

03/03/2022 e com carga-horária de 20 horas. 

7. curso Gestão em Ouvidoria (Turma JAN/2022) com início em 11/01/2022 e com carga-horária de 20 

horas 

8. curso Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção (Turma JAN/2022) com início 

em 18/01/2022 e com carga-horária de 25 horas. 

9. curso Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Turma MAIO/2022) com início em 
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01/06/2022 e com carga-horária de 10 horas. 

 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS: 

5.1 – Manifestações de Ouvidoria (Denúncia, Reclamação, Solicitação de Providências, 

Sugestão, Elogio e Simplifique!): 

5.1.1 – Demandas por tipo de manifestação: 

 O próprio cidadão, quando vai registrar a sua demanda, tem que escolher o tipo de manifestação que 

melhor se enquadre a seu caso. Porém, muitas vezes essa classificação é feita de maneira equivocada, por isso 

a Ouvidoria faz a alteração do tipo de acordo com a orientação da Controladoria-Geral da União (CGU). 

Entretanto, as manifestações que chegam como “comunicação” não são passíveis de alteração. 

No período de 01 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022 o Instituto Federal de Alagoas recebeu um 

total de 78 (setenta e oito) manifestações de ouvidoria. Dentre as manifestações de ouvidoria, 74 (setenta e 

quatro) foram respondidas e 4 (quatro) foram arquivadas. Entre as manifestações arquivadas, 3 (três) foram 

arquivadas automaticamente pelo sistema por falta de complementação, por parte do manifestante, das 

informações solicitadas e necessárias para dar andamento à demanda e 1 (uma) foi arquivada por falta de 

elementos mínimos para investigação e, por ser anônima, não ser possível solicitar complementação das 

informações. 
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Figura 7: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm - Visão Geral Manifestações - em 20/07/2022 

 

 O tipo de manifestação mais frequente foi a solicitação de providências e, em segundo lugar, a 

comunicação, que são as manifestações anônimas. Conforme consta na figura abaixo: 

 

Figura 8: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm - em 20/07/2022 
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5.1.2 – Demandas das manifestações de ouvidoria do sistema Fala.BR: 

 As demandas recebidas passam por uma análise preliminar na Ouvidoria e, a partir da classificação da 

manifestação, o encaminhamento é dado de acordo com o Decreto 9.492/2018. 

 No primeiro semestre de 2022, 100% das manifestações foram respondidas dentro do prazo. O prazo 

para resposta das manifestações é de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período mediante justificativa 

expressa, conforme Lei nº 13.460/2017 e em seu decreto regulamentador (Decreto º 9.492/2018).  

 

 

 

Figura 9: Figura: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm, em 22/07/2022 
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Analisando os anos de 2021 e 2022, foram mantidos grau de excelência referente aos cumprimentos de 

prazos em que todas as manifestações recebidas foram respondidas dentro do prazo, como pode ser 

confirmado por meio de consulta no Painel Resolveu. 

Ano Total de 
manifestações no 

ano 

Manifestações 
respondidas no 

primeiro semestre 

Dentro do prazo no 
primeiro semestre 

Fora do prazo no 
primeiro semestre 

2022** - 74 100% 0% 

2021 106 52 100% 0% 

2020 73 34 100% 0% 

2019 96 63 90% 10% 

2018 75 30 57% 43% 

2017 32 11 64% 36% 

2016 19 11 0% 100% 

2015* 15 - 7% 93% 

 Tabela consolidada Painel Resolveu, em 20.07.2022: *Período de 2015: 03/07 a 31/12/2015  

**Período de 2022: 01/01 a 30/06/2022. 

 

 Esse quadro demonstra que este ano de 2022 batemos o recorde de manifestações respondidas no 

primeiro semestre e, levando em consideração que já atingimos, aproximadamente, 70% (setenta por cento) de 

manifestações em relação ao total do ano de 2021, muito provavelmente também bateremos o recorde no total 

de manifestações do ano.  
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Se compararmos as 74 (setenta e quatro) manifestações respondidas no primeiro semestre de 2022 com 

as 52 (cinquenta e duas) do primeiro semestre de 2021, observaremos que o aumento foi de 42% (quarenta e 

dois por cento), ou seja, um aumento considerável. 

Isso atesta que é crescente a utilização da plataforma Fala.BR pela comunidade. 

5.1.3 – Quantitativo de demandas por mês: 

 Segue abaixo o gráfico que demonstra a quantidade de demandas recebidas em cada mês no primeiro 

semestre de 2022. Conforme pode ser percebido, o mês mais demandado foi março, com 20 (vinte) 

manifestações, sendo 10 (dez) solicitações, 5 (cinco) comunicações, 4 (quatro) reclamações e 1 (uma) denúncia.  

 

Figura 10: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm - dados retirados do Painel Resolveu? (em 20/07/2022) 

 

Mês Quantidade de manifestações respondidas 

Janeiro 12 
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Fevereiro 12 

Março 20 

Abril 08 

Maio 14 

Junho 08 

Total 74 

 

 

 

Figura 11: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm - em 20/07/2022 

5.1.4 – Assuntos recorrentes: 

 De acordo com o Painel Resolveu, no primeiro semestre de 2022, os assuntos mais recorrentes foram: 
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Assuntos recorrentes – Primeiro semestre de  2022 

ASSUNTO QUANTIDADE 

Outro em Administração 26 

Denúncia de Irregularidade 8 

Outros em Educação  8 

Processo eletivo 7 

Certidões e Declarações 4 

Acesso à Informação 2 

Assédio Sexual 2 

Conduta Docente 2 

Curso Técnico 2 

Dados Pessoais (LGPD) 2 

Recursos Humanos 2 

Assistência ao Portador de 
Deficiência 

1 

Atendimento 1 

Auxílio 1 

Certificado ou Diploma 1 

Concurso 1 

Frequência de Servidor 1 
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Licitações 1 

Normas e Legislações 1 

Outro em Saúde 1 

 

Figura 12: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm - Ranking - assuntos recorrentes, em 20/07/2022 
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Dentre os assuntos apresentados acima, os subassuntos mais recorrentes foram: pagamento, com 16 

(dezesseis) manifestações, seguido de conduta de servidor com 7 (sete) manifestações, processo seletivo e 

licitações e contratos com 5 (cinco) manifestações cada e documentação de aluno com 4 (quatro) manifestações. 

É pertinente afirmar que a Ouvidoria não emite juízo a respeito das matérias que lhe são apresentadas, 

é feita apenas uma análise preliminar, para verificar se a manifestação tem elementos mínimos suficientes para 

dar andamento ao caso.  

5.1.5 – Tempo médio de resposta: 

Por meio do gráfico abaixo, pode-se perceber que houve uma diminuição no tempo médio de resposta 

desde a adesão da Ouvidoria do IFAL ao sistema Fala.BR (antigo e-OUV).  

Ano Tempo médio de respostas no primeiro 
semestre 

2022 10,14 
2021 11,15 
2020 11,62 
2019 31,16 
2018 21,53 
2017 36,91 
2016 261,73 
2015* - 

Fonte: Painel Resolveu? (cgu.gov.br) (em 20/07/2022)   

* não houve manifestações no primeiro semestre, pois a adesão ao sistema ocorreu somente em julho de 2015. 
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Fonte: Gráfico elaborado com os dados retirados do Painel Resolveu? 

5.1.6 – Perfil do manifestante: 

 Conforme exposto na imagem abaixo dos respondentes, tivemos 2,94% correspondente à faixa etária de 

0-19 anos, de 20-39, o percentual foi de 5,88% e 91,18% não informou. 
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Figura 13: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm, em 20/07/2022 

 

 No tocante à localização dos cidadãos, conforme ilustração, percebe-se que a maioria dos participantes 

que declarou essa informação é de Alagoas, com 20,59% e, em segundo lugar, está Minas Gerais e Santa 

Catarina, ambos com 2,94%. Porém, vale ressaltar que 73,53% dos cidadãos não informaram a localização.  
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Figura 14: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm, em 20/07/2022 

 

 A análise do gênero dos 9 (nove) manifestantes que responderam a esse quesito, demonstrou uma 

pequena diferença entre os gêneros masculino e feminino, sendo 5 (cinco) manifestantes masculinos e 4 (quatro) 

femininos. 
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 Quanto ao perfil do cidadão relacionado a raça e cor, 8,82% dos manifestantes declararam-se brancos, 5,88% 

declararam-se pretos e outros 5,88% pardos. Os indígenas representaram 2,94% dos participantes da pesquisa 

e 76,47% preferiu não responder a este questionamento. 

 

Figura 15: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm, em 20/07/2022 
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Figura 16: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm, em 20/07/2022 

 

5.1.7 – Pesquisa de Satisfação: 

 A Plataforma Fala.BR possui uma pesquisa de satisfação realizada com todos aqueles cidadãos que 

tiveram sua manifestação respondida no sistema. As perguntas feitas são: 

1) A sua demanda foi atendida? 

2) A resposta fornecida foi fácil de compreender? 

3) Você está satisfeito(a) com o atendimento prestado? 

 

Além das perguntas, há um campo para comentários. 
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 No primeiro semestre de 2022, tivemos o registro de 9 (nove) respostas à pesquisa de satisfação, sendo 

6 (seis) referentes a manifestações de 2022 e as demais referentes a manifestações cadastradas no ano passado, 

em 2021.  

Das 6 (seis) respostas referentes ao primeiro semestre de 2022, 1 (uma) foi “Muito Satisfeito” e 5 (cinco) 

foram “Satisfeito”. Para verificar os resultados da pesquisa de satisfação foram selecionados os seguintes 

filtros: Esfera: Federal / Órgão Destinatário: IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Alagoas / Tipos de Formulário: “Padrão”, “Simplifique” e “Denúncia” / Período da resposta à pesquisa: 

01/01/2022 a 30/06/2022. 

 

Fonte: Plataforma Fala.BR (consulta realizada em 25/07/2022) 
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Figura 17: https://falabr.cgu.gov.br/Manifestacao/ConsultarRespostasPesquisasSatisfacao.aspx, em 25/07/2022 

 

A melhor maneira de se tomar decisões assertivas é se baseando em dados. A satisfação do usuário é 

essencial para promoção da melhoria contínua, isso porque traz dados sobre a percepção de quem utiliza o 

serviço, favorecendo assim a constante busca da excelência.  

Considerando os dados extraídos da Plataforma Fala.BR, de 6 (seis) manifestantes respondentes, 16,67% 

dos respondentes estão muito satisfeitos e 83,33% satisfeito. 
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Pesquisa de Satisfação_Fala BR - Ano 2022 Quantidade Percentual 

  Muito Satisfeito 1 16,67% 

  Satisfeito 05 83,33% 

Total de respondentes 06 100% 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado com dados da Plataforma Fala.BR (consulta realizada em 25/07//2022) 

 

 Vale destacar o comentário recebido em uma das respostas: 

🙂 Satisfeito 
83,33%

😀Muito 
Satisfeito 16,67%;

Pesquisa de Satisfação_Fala BR - Ano 2022

Quantidade Percentual
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Fonte: Plataforma Fala.BR (consulta realizada em 25/07/2022) 

 

 Esse comentário, assim como os dados apresentados neste relatório, como, por exemplo, a diminuição 

do tempo médio de resposta, 100% das manifestações respondidas e as respostas às pesquisas de satisfação, 

demonstram que o trabalho que a Ouvidoria do Ifal vem realizando está sendo reconhecido e que é um trabalho 

sério, que preza pelo atendimento ao cidadão de forma clara e o mais célere possível. 

 

5.2 – Pedidos de acesso à informação: 

5.2.1 – Pedidos de acesso à informação da Plataforma Fala.BR: 

 Os pedidos de acesso à informação são encaminhados para as unidades administrativas responsáveis, a 

fim de garantir que as respostas sejam verídicas e atualizadas, a não ser que a informação possa ser 

disponibilizada de imediato. 

 No exercício referente ao primeiro semestre de 2022 o Instituto Federal de Alagoas recebeu 48 (quarenta 

e oito) pedidos de acesso à informação, com tempo médio de resposta 7,4 dias. Todos foram respondidos no 

sistema, como pode ser verificado na imagem abaixo: 
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Figura 18: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

 O prazo para resposta dos pedidos de acesso à informação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 

10 (dez) mediante justificativa expressa, conforme Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e 

em seu decreto regulamentador (Decreto º 7.724/2012). 

Do total de 48 (quarenta e oito) pedidos recebidos no primeiro semestre de 2022, 95,83% dos pedidos 

tiveram acesso concedido, 2,08% acesso parcialmente concedido e 0,00 % acesso negado, conforme ilustra a 

figura a seguir:   
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Figura 19: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

  

Está previsto na Lei de Acesso à Informação que o cidadão pode interpor recurso à resposta apresentada, 

caso julgue necessário. Os recursos, no âmbito institucional, são endereçados ao Assessor Executivo do Reitor 

(recursos de 1ª instância) e ao Reitor, gestor máximo da instituição (recursos de 2ª instância). Após esses 

recursos, ainda é possível recorrer à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações (CMRI). 

Do total de 48 (quarenta e oito) pedidos recebidos, tiveram 7 (sete) recursos, conforme ilustração abaixo: 
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Figura 20: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

 

5.2.2 – Quantitativo de demandas por mês: 

 Em relação à Lei de Acesso à Informação, a quantidade de demandas recebidas em cada mês do exercício 

de 2022 está registrada na tabela abaixo. Conforme pode ser percebido, o mês mais demandado foi janeiro e 

abril, com 10 (dez) pedidos em cada mês, seguido de fevereiro e março, com 08 (oito) em cada mês.  

Lei de Acesso à Informação _ Demandas por Mês - Ano 2022 

Mês Quantidade de pedidos 

Janeiro 10 

Fevereiro 8 

Março 8 

Abril 10 

Maio 7 

Junho 5 

Fonte: Tabela elaborada com dados do Painel da Lei de Acesso à Informação. 
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Fonte: Gráfico elaborado com dados do Painel da Lei de Acesso à Informação  

5.2.3 – Assuntos recorrentes e áreas mais demandadas: 

 No primeiro semestre de 2022 a Ouvidoria do Ifal recebeu pedidos de acesso à informação com 

assuntos diversificados. Foram 32 assuntos diferentes, porém os assuntos mais recorrentes foram:  

 

Colocação Assunto Quantidade de pedidos 

1º Aproveitamento 5 

2º Cargos Vagos 

Concurso Público 
3 
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Licitações e contratos 

Pesquisa 

3º 

Código de Vagas 

Orçamento 

Pagamento 

QRSTA 

Redistribuição 

2 

Fonte: Tabela elaborada com dados da Plataforma Fala.BR (consulta realizada em 25/08/2022) 

 Levando em consideração os assuntos mais abordados, constata-se que as áreas mais demandadas foram 

a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, em especial a Coordenação de Contrato e Admissão de Pessoal – 

CCAP, que é responsável por responder a respeito de código de vaga, aproveitamento, nomeação, redistribuição 

e também alguns itens relacionados a concursos; e a Pró-Reitoria de Administração.  

 

5.2.4 – Tempo médio de resposta: 

 No exercício do primeiro semestre de 2022 o tempo médio para resposta foi de 7,4 dias, ficando em 

51º lugar no ranking dentre as 301 (trezentos e uma) autarquias existentes no país.  
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Figura 21: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

Conforme demonstra a tabela abaixo, esse é o menor tempo que o Instituto Federal de Alagoas já 

conseguiu obter desde a sua adesão ao Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão, em 15 de maio de 2012: 

 

Ano 
Pedidos Recebidos  

(período de 01/01 a 30/06 de cada 
ano) 

Tempo Médio de resposta 

2022 48 7,4 

2021 74 8,85 

2020 114 9,78 

2019 130 14,08 

2018 104 13,82 

2017 194 17,3 

2016 73 38,08 
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2015 28 29,46 

2014 30 19,67 

2013 39 154,28 

2012* 4 373,25 

Fonte: Tabela elaborada com dados do Painel da Lei de Acesso à Informação. 

* O período refere-se a 15/05 até 30/06/2012. 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado com dados do Painel da Lei de Acesso à Informação – Pedidos Recebidos  

Analisando os dados apresentados, pode-se perceber que, até o ano de 2019, houve um aumento no 

número de pedidos de acesso à informação. Esse fato deve-se ao aumento do conhecimento, pelos cidadãos, 
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quanto ao direito de requisitar de órgãos públicos informações que tenham interesse aliado com a pouca 

transparência ativa que o Instituto possuía em seu site.  

Em 2020 criou-se o menu de acesso à informação no site do Ifal e desde então os dados são 

atualizados e cada vez mais procura-se aumentar a quantidade de informações institucionais disponíveis a fim 

de que o cidadão obtenha a informação de maneira mais rápida e prática. Isso contribuiu para a diminuição do 

número de pedidos de acesso à informação e também contribui para a diminuição no tempo médio de 

resposta, já que possibilita que alguns pedidos sejam respondidos de imediato.  

O Serviço de Informação ao Cidadão do IFAL possui um tempo médio para respostas menor que o 

prazo legalmente previsto, que é de 20 (vinte) dias prorrogáveis por mais 10 (dez). Isso demonstra que o 

Instituto preza pelos princípios da eficiência e da eficácia. 

Dentre os pedidos de acesso à informação recebidos, 95,83% foi concedido acesso em sua totalidade, 

2,08% foi dado acesso parcial e 2,08% corresponderam a perguntas duplicadas/repetidas. 
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Figura 22: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

 

 

5.2.5 – Perfil do solicitante: 

 Do total de 45 (quarente e cinco) solicitantes, a maioria é do sexo masculino, com 24,44 %; já os 

representantes do sexo feminino corresponderam a 20 % dos usuários e 55,56% não informaram o gênero, 

conforme ilustração abaixo: 
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Figura 23: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

Fonte: Painel da Lei de Acesso à Informação (consulta realizada em 20/07/2022). 

 Quanto à faixa etária, a maioria dos cidadãos que informaram esse dado possui idade entre 31 a 40 anos, 

com maior predominância. 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 24: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 
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Quanto ao tipo de solicitante, a grande maioria é formada por pessoa física, com 44 (quarenta e quatro) 

solicitantes e apenas 1 (uma) pessoa jurídica. Esse dado demonstra uma redução expressiva da participação das 

empresas nos pedidos de acesso à informação. 

 

Figura 25: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

       

 Em consideração à profissão e à escolaridade, 25 pessoas não responderam a esses requisitos. 

Das pessoas que informaram sobre a profissão, 11 (onze) são servidores públicos federais, 2 (dois) 

servidores públicos municipais, 1 (um) é estudante, 1 (um) professor e 4 (quatro) possuem outra profissão que 

não foi especificada.  
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Figura 26: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

 

 Já em relação à escolaridade, 25 (vinte e cinco) pessoas não informaram, 8 (oito) possuem nível 

superior, 5 (cinco) ensino médio, 3 (três) possuem mestrado/doutorado e 3 (três) possuem pós-graduação. 
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Figura 27: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 

 

Quanto a localização, registramos o total de 18 (dezoito) respostas. A maior representação foi de 

Alagoas com 6 (seis) solicitantes e, em segundo lugar, Minas Gerais com 4 (quatro); seguido de Distrito 

Federal (1), Bahia (1), Ceará (1), Rio Grande do Norte (1), Acre(1), São Paulo (1), Paraná (1) e Santa Catarina 

(1).  
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Figura 28: http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm, em 20/07/2022 
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5.2.6 – Pesquisa de satisfação: 

 A pesquisa de satisfação realizada consiste em duas perguntas. Essa pesquisa é respondida pelo 

solicitante após receber a resposta ao seu pedido de acesso à informação e o preenchimento é facultativo. As 

perguntas realizadas e as opções de resposta são as seguintes: 

1) Pergunta: “A resposta fornecida atendeu plenamente ao seu pedido? ” 

A resposta é feita em escala de 1 a 5, sendo 1 para “difícil compreensão” e 5 para “fácil compreensão”. 

2) Pergunta: “A resposta fornecida foi de fácil compreensão? ”  

A resposta também é feita em escala de 1 a 5, sendo 1 para “não atendeu” e 5 para “atendeu plenamente”. 

Com a consulta realizada foram localizados 11 (onze) resultados. Para verificar os resultados foram 

selecionados os seguintes filtros: Esfera: Federal / Órgão Destinatário: IFAL – Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Alagoas / Tipos de Formulário: Acesso à Informação / Período da resposta à pesquisa: 

01/01/2022 a 30/06/2022.  
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Figura 29: https://falabr.cgu.gov.br/Manifestacao/ConsultarRespostasPesquisasSatisfacao.aspx, em 25/07/2022 

 
Das 11 (onze) respostas recebidas no primeiro semestre do ano de 2022, tivemos 6 (seis) respostas 

referentes a manifestações de 2022, 4 (quatro) respostas de manifestações de 2021 e 1 (uma) referente à 
manifestação de 2019. 

Das 6 (seis) respostas de 2022, 5 (cinco) foram como “Muito satisfeito” e 1 (um) como insatisfeito. A 
insatisfação refere-se ao teor da resposta do pedido de acesso à informação e não ao atendimento da 
Ouvidoria. 
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Figura 30: https://falabr.cgu.gov.br/Manifestacao/ConsultarRespostasPesquisasSatisfacao.aspx, em 25/07/2022 

 Considerando os dados extraídos da Plataforma Fala.BR, dos 6 (seis) respondentes, 83,33% está 

muito satisfeito e 16,67% Insatisfeito. 
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Pesquisa de Satisfação_Fala BR - Ano 2022 Quantidade 

  Muito Satisfeito 5 

  Satisfeito 0 

  Insatisfeito 1 

  Regular 0 

Total de respondentes 6 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado com dados da Plataforma Fala.BR (consulta realizada em 25/07/2022) 

 Esses índices demonstram o empenho que a gestão atual da Ouvidoria tem em tentar atender aos 

pedidos de forma completa, objetiva e clara e como a Ouvidoria vem melhorando com o passar dos anos.

  

😀Muito 
Satisfeito; 5; 83%

🙂 Satisfeito; 0; 0%

😠
Insatisfeito; 

1; 17%

😐 Regular; 0; 0%

Pesquisa de Satisfação_Fala BR - Ano 2022

😀Muito Satisfeito 🙂 Satisfeito 😠 Insatisfeito 😐 Regular
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6. Sugestões e Recomendações:  

 Este tópico tem como objetivo atender ao disposto no inciso VI do Art. 10 do Decreto nº 9.492/2018 

que diz: 

“Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal: 

...VI - produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria, para subsidiar recomendações 

e propostas de medidas para aprimorar a prestação de serviços públicos e para corrigir falhas. ” 

 Desta forma, diante das manifestações e pedidos de acesso à informação recebidos e buscando o 

aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo Instituto Federal de Alagoas, a Ouvidoria faz as seguintes 

sugestões/recomendações aos setores respondentes do IFAL: 

DGP/PROEN • Diante da quantidade de questionamentos sobre código de vagas, a Ouvidoria sugere 

que seja disponibilizado, no site do Ifal, na parte do QRSTA, a informação de que  

os códigos de vagas são definidos de acordo com a necessidade institucional, sendo 

assim, não tem como definir quando e nem onde se dará o provimento da vaga. 

Recomendamos que essa informação conste na parte de cima da página, acima das 

informações das vagas por ano e mês, para dar maior destaque.  

Autoridade de 

Monitoramento da Lei 

de Acesso à 

Informação em 

conjunto com o 

Departamento de 

Comunicação 

• Diante da quantidade de pedidos recebidos sobre aproveitamento e de manifestações 

a respeito de documentação de aluno, além de algumas outras questões que já estão 

divulgadas na seção de Perguntas Frequentes do menu de Acesso à Informação, a 

Ouvidoria sugere que a Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação 

faça, em conjunto com o Departamento de Comunicação, divulgação do item 

“Perguntas Frequentes” a fim de que as pessoas tomem conhecimento da sua 

existência. 
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PROAD • Sugerir o aperfeiçoamento, por parte da Pró-Reitoria de Administração e dos 

Departamentos/Diretorias de Administração dos campi, na comunicação entre o 

Instituto e as contratadas dando uma maior transparência ao processo de pagamento, 

pois, além de reclamação sobre a dificuldade de obter informação sobre determinado 

pagamento, a Ouvidoria recebe diversas manifestações sobre o assunto como, por 

exemplo, solicitação de informação a respeito do pedido de prorrogação de prazo de 

um empenho específico, se o pagamento da nota já foi realizado, solicitação de envio 

de comprovante da nota, solicitando informações a respeito do atraso no pagamento 

de notas, entre outros.  

 

 

7. Considerações Finais:  

 Diante dos dados apresentados neste relatório ficou perceptivo o aumento na procura pelo setor, 

que é resultado do trabalho que a equipe da Ouvidoria vem desenvolvendo desde 2019, fazendo com que o 

cidadão se sinta mais seguro e confiante em utilizar os serviços da Ouvidoria.  

As demandas do setor aumentaram, não só com a maior procura por parte dos cidadãos, mas, também, 

com o advento de novas responsabilidades impostas legalmente e com a participação da equipe da Ouvidoria 

em novas atribuições institucionais, como é o caso da Comissão de Dados Abertos. Porém, mesmo com as 

adversidades, vem evoluindo aos poucos. 

O grande desafio para o segundo semestre de 2022 é a evolução dos normativos internos que constam 

no plano de ação do setor e que são recomendados pelos órgãos de controle. O plano de trabalho da Ouvidoria 
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para o ano de 2022 pode ser conferido na página da Ouvidoria em https://www2.ifal.edu.br/acesso-a-

informacao/institucional/ouvidoria/plano-de-trabalho.   

  

Maceió /AL, 31 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Nise Farias Braga 

Ouvidora do IFAL 
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