
Diagnóstico  do  eixo  temático: MECANISMOS  DE  TRANSPARÊNCIA  E  DIVULGAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
 

A UNIPAMPA considera a transparência um de seus princípios. O art. 6o do Regimento

Geral da Universidade (Resolução no 5/2010) e o art. 7o do Estatuto da Universidade elencam a

democracia e a transparência na gestão como princípios da Instituição.

No decorrer  dos anos,  a Universidade procurou criar  e consolidar  mecanismos para a

efetiva transparência  e divulgação  de informações.  Considerando o disposto no art.  37,  § 3o,

inciso  I,  da  Constituição  Federal,  que  estabelece  a  necessidade  de  manutenção,  pela

administração  direta  e  indireta,  de  formas  de  participação  popular  no  acompanhamento  da

prestação de serviço público,  em 2011 foi  formalizada a instalação da Ouvidoria por meio da

Resolução  n  o   40/2011   do  Conselho  Universitário  (CONSUNI),  a  qual  iniciou  oficialmente  as

atividades  em 1o de  outubro  de  2012.  Posteriormente,  foi  aprovado  o  Regimento  Interno  da

Ouvidoria  através  da Resolução  n  o   59/2013  .  A  Ouvidoria  configura-se  como  um  canal  de

comunicação adicional com os cidadãos, possibilita a participação social e proporciona o acesso

às informações públicas. O atendimento às demandas é feito segundo as normas que regem as

ouvidorias no serviço público e que preveem discrição e sigilo quanto à identificação dos usuários,

conforme dispõem a   Instrução Normativa n  o   01/2014 da Ouvidoria Geral da União   e a   Instrução  

Normativa  Conjunta  CRG/OGU  n  o   01,  de  24  de  junho  de  2014  .  Os  relatórios  da  Ouvidoria

contribuem para a transparência da gestão, são publicizados no site e objetivam oferecer ampla

publicidade das principais manifestações registradas, bem como possibilitam um diagnóstico para

a melhoria de processos e fluxos internos da Universidade. O   Decreto n  o   8.243, de 23 de maio de  

2014 que institui  a Política Nacional  de Participação Social  -  PNPS e o Sistema Nacional  de

Participação  Social  -  SNPS,  define  a  ouvidoria  pública  federal  como 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.

 

Em maio de 2017,  a UNIPAMPA aderiu ao   Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo  

Federal (  e-Ouv  )  , desenvolvido pela Ouvidoria-Geral da União (OGU), órgão ligado ao Ministério

da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sendo registradas no sistema do
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e-Ouv as manifestações dirigidas à Universidade, como elogios, sugestões, solicitações diversas,

reclamações e denúncias. Em consonância com os princípios de transparência e divulgação de

informações,  todos  os  dados  são  compilados  na   Sala  das  Ouvidorias   do  Ministério  da

Transparência,  Fiscalização  e  Controladoria-Geral  da  União,  contribuindo  para  maior

transparência no serviço público.

Com  o  advento  do   Decreto  n  o   9.094,  de  17  de  julho  de  2017  ,  e  posterior   Instrução  

Normativa  Conjunta  n  o   1,  de  12  de  janeiro  de  2018  ,  que  dispõe  sobre  a  simplificação  do

atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, entre outras providências, o Ministério

da  Transparência  e  Controladoria-Geral  da  União  desenvolveu  no  Sistema de  Ouvidorias  do

Poder  Executivo  Federal  (e-Ouv)  o  Módulo  Simplifique,  com o propósito de operacionalizar  a

apresentação junto aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal das solicitações de

simplificação,  com  intuito  de  melhorar  o  atendimento  aos  usuários,  reduzir  o  excesso  de

burocracia e gerar agilidade, economicidade e efetividade à Administração Pública, prevendo a

participação ativa da sociedade em todo o processo. O módulo do Simplifique permite que os

usuários  sugiram  melhorias,  identifiquem  falhas  e  questionem  a  exigência  de  documentos  e

procedimentos requeridos pelas repartições. O acesso ao formulário eletrônico do Simplifique está

disponível nas barras de serviços dos sites de todos os ministérios e autarquias, e também pode

ser acessado pelo Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). O atendimento aos

pedidos de simplificação fica a cargo das Ouvidorias Públicas, para que todo cidadão possa ter a

sua resposta atendida no prazo estabelecido.

No  período  de 2014-2018  (vigência  do  PDI),  a  Ouvidoria  da Universidade  atendeu  os

seguintes  quantitativos  de  manifestações,  conforme  divulgado  nos  relatórios  de  gestão  da

Universidade:

 

Quadro 1: Número de manifestações na instituição

Manifestações atendidas

Ano 2014 2015 2016 2017

Quantitativo 1002 1034 1144 812

 Fonte: Ouvidoria

Outro  mecanismo  que  consolida  a  transparência  e  divulgação  de  informações  na

UNIPAMPA é o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC),  criado a partir  da Lei de Acesso à

Informação (Lei n  o   12.527/2011  ) e regulamentado pelo   Decreto n  o   7.724, de 16 de maio de 2012  ,

que especifica os procedimentos a serem observados pela União,  estados,  Distrito Federal  e
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municípios,  para  garantir  o  acesso  do  cidadão  às  informações  sob  a  guarda  do  Estado.  Os

cidadãos  podem  solicitar  pedidos  de  acesso  a  informações  à  Universidade,  os  quais  são

registrados por meio do   Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (  e-SIC  )  . O SIC

disponibiliza em sua página na internet relatórios estatísticos anuais a respeito dos pedidos e

recursos de acesso à informação direcionados à Universidade. No sítio eletrônico do Acesso à

Informação da Universidade estão disponíveis informações que contribuem para a transparência

da gestão, inclusive informações referentes a auditorias e relatórios de gestão.

Antes mesmo da publicação da Lei de Acesso à Informação (LAI), os cidadãos tinham

acesso às  informações gerais  que a Administração divulga  no Portal  da  Transparência  e em

outros  sites  governamentais.  A  LAI  contribui  com  a  transparência  dos  serviços  prestados  e

favorece os cidadãos na solicitação de acesso a um documento específico, propiciando o acesso

às informações públicas, o exercício da cidadania e do controle social.

No período de 2014-2018 (vigência do PDI anterior), o Serviço de Informação ao Cidadão

(SIC) atendeu por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) o

seguinte quantitativo de pedidos de acesso à informação, conforme divulgado nos relatórios de

gestão da Universidade:

Quadro 2: Número de acessos à informação

Pedidos de acesso à informação

Ano 2014 2015 2016 2017

Quantitativo 79 75 100 125

 Fonte: Ouvidoria

A  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  tem  papel  importante  para  prover  o

atendimento das resoluções e leis que tratam sobre transparência e divulgação de informações.

Nesse sentido, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) atua como órgão

de apoio  e execução de ações que possibilitem o fácil  acesso da sociedade  às informações

geradas pela Universidade.

Atualmente a UNIPAMPA possui o portal de dados abertos   https://dados.unipampa.edu.br/  

e  os  relatórios  públicos  do  sistema  GURI  (Gestão  Unificada  de  Recursos  Institucionais)

https://guri.unipampa.edu.br/rpt/relatorios/dadosAbertos/,  atendendo ao   Decreto n  o   8.777, de 11  

de maio de 2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. A primeira

publicação de dados abertos ocorreu ao final de 2015, com oito bases disponibilizadas. Em 2018,
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a UNIPAMPA finalizou o seu Plano de Dados Abertos, e, em 2019, novas bases deverão ser

liberadas para a sociedade.

Quadro 3: Número de dados abertos

Número de bases abertas disponíveis por ano

Ano 2014 2015 2016 2017

Quantitativo - 8 9 9

 Fonte: Ouvidoria

Em consonância com o art.  11 do Regimento Geral da UNIPAMPA e com o Plano de

Desenvolvimento  Institucional  (2014-2018),  a  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação atua na manutenção e melhorias na infraestrutura de serviços de videoconferência

e web conferência, visando a possibilitar o amplo acesso a esses serviços e garantir a realização

de reuniões públicas através de transmissão on-line.

Além disso, a DTIC trabalha diariamente na melhoria da infraestrutura e da usabilidade e

acessibilidade dos sítios institucionais, visando a possibilitar o acesso à informação para todos,

com a máxima agilidade e facilidade. Os portais institucionais são acessados por usuários de todo

o mundo, os quais buscam informações da Instituição, publicadas e atualizadas constantemente

pela Assessoria de Comunicação Social.

Quadro 4: Número de acessos ao portal da instituição

Número de usuários que acessaram o portal institucional

Ano 2014 2015 2016 2017

Quantitativo 534.986* 438.857* 766.007 808.280

* Dados somente do portal antigo da instituição. Fonte: Ouvidoria

 Quadro 5: Número de notícias inseridas no portal institucional

Número de notícias publicadas no portal institucional

Ano 2014 2015 2016 2017

Quantitativo 390 433 436 403

 Fonte: Ouvidoria



Além  de  colaborar  para  a  divulgação  e  disponibilização  de  dados  e  informações

relacionados  à  gestão  e  à  atividade-fim  da  UNIPAMPA,  a  ACS  também  produz  matérias

jornalísticas  de  divulgação  de  relatórios  da  Ouvidoria  da UNIPAMPA,  publicando  o  modo de

atendimento às demandas da comunidade acadêmica, conforme ilustra o link:

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/solicitacoes-de-informacoes-lideram-demandas-da-

ouvidoria-no-segundo-semestre-de-2017.

Entre  as  ações  realizadas,  merece  destaque  a  migração  dos  portais  dos  campi  da

UNIPAMPA para um modelo atualizado. Os novos portais dos campi foram desenvolvidos numa

parceria  da ACS com a DTIC,  abrangendo vantagens  como:  padronização  visual  seguindo  o

portal  institucional  e  o  Manual  de Identidade  Visual  da  UNIPAMPA;  responsividade,  que  é  a

capacidade  de  adaptação  a  desktops,  notebooks  e  dispositivos  móveis  como  smartphones  e

tablets; seção de notícias integrada com o sistema do portal da UNIPAMPA, garantindo agilidade

nas publicações, além de menus fixos que seguem o organograma institucional da UNIPAMPA e

menus com  links  úteis para estudantes e servidores. O processo de migração dos portais dos

campi da UNIPAMPA ocorreu entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018,

sendo  o  Campus  Uruguaiana  o  primeiro  a  migrar,  como pode  ser  visto  na  notícia  a  seguir:

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/unipampa-lanca-novo-portal-do-campus-uruguaiana.

O acesso à informação pública deve ser trabalhado por diferentes áreas da Instituição, por

meio  da divulgação  das ações e  serviços  da Administração,  com intuito  de garantir  o  direito

fundamental dos cidadãos ao acesso e atendimento às solicitações de informações públicas.
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