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“Uma ouvidoria pública atua no diálogo entre o cidadão e a
Administração Pública, de modo que as manifestações decorrentes do
exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos
prestados.”
Fonte: Controladoria-Geral da União/Ouvidoria
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PALAVRAS DA OUVIDORIA

A atenção da Ouvidoria está voltada para melhoria dos serviços
prestados pela UFABC. Seja em um atendimento não condizente, em um
serviço não prestado adequadamente, ou uma solicitação fora de
propósito, que ultrapasse os limites do bom atendimento, a Ouvidoria
estará sempre presente quando acionada, com a imparcialidade necessária
de forma a fazer fluir os serviços dos quais a instituição se propõe.

Ouvidoria da UFABC.
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INTRODUÇÃO

O presente relatório atende ao disposto no Art. 10º da Portaria UFABC nº
950/2014, e refere-se ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2015. Neste
relatório é apresentado um resumo das ocorrências e comentários em linhas gerais sobre
as atividades de Ouvidoria.

Inicialmente cabe mencionar que no ano de 2015 o Brasil atravessou um período
de instabilidade e incertezas na política nacional, do qual a UFABC sentiu seus reflexos,
os técnico-administrativos das universidades federais foram protagonistas de uma
paralização dos serviços iniciada no final de maio, que perdurou por mais de 4 meses.
Neste período a Ouvidoria da UFABC manteve o atendimento, tendo em vista ser
função da Ouvidoria, servir como canal de comunicação entre a instituição e a
comunidade, tanto interna como externa, para esclarecimentos, informações e
direcionamento.

A Ouvidoria recebeu as mais diversas demandas. Atuou efetivamente na
resolução de questão apresentadas pela comunidade, participou de eventos, reuniões e
encontros ocasionais com dirigentes, servidores técnico-administrativos e docentes,
discentes e terceirizados, sempre com o propósito de melhorar a interação da UFABC
com a comunidade e vice-versa.

É importante mencionar que a sociedade é regida por leis e regras, que devem
ser cumpridas, e que não existem caminhos mais fáceis ou atalhos dentro da
democracia.
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Um fato relevante neste período foi à inauguração da sala multissetorial, no
campus São Bernardo. Esta sala foi disponibilizada pela Reitoria, que em um esforço
conjunto com Ouvidoria e outras quatro áreas que não tinham ainda representação física
neste campus, criou-se um sistema de rodízio, ou seja, cada uma das cinco áreas ocupa a
sala em um determinado dia da semana. Isso faz parte de um projeto piloto, que após o
período de um ano, serão apurados os resultados dessa ação, podendo concluir-se pela
continuidade do plantão, criação de um posto permanente e ou encerramento, de acordo
com as demandas atendidas por cada área.

A expectativa da Ouvidoria para 2016 é de um ano de restrições e controle
orçamentário rígido, como foi colocado pela Reitoria no informativo enviado a toda
comunidade interna via e-mail em novembro/15. Desta forma, temos a consciência de
que alguns serviços serão afetados, com o claro propósito de se adequar a atual
realidade financeira do país, porém procurando manter o básico necessário para o
cumprimento do propósito da existência da UFABC, que é a formação de seus alunos.
A Ouvidoria está empenhada nesse esforço, esclarecendo dúvidas, procurando
alternativas junto à comunidade através do recebimento de demandas com sugestões e
pedidos de esclarecimentos, para que tal momento tenha o menor impacto possível na
vida de seus usuários.

Ouvidoria.
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2 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS DEMANDAS
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3 – LOCAIS DE ATENDIMENTO, EQUIPE E ATIVIDADES.

A Ouvidoria da UFABC mantém uma sala para atendimento presencial no
campus Santo André, no bloco A, na Av. dos Estados, 5001 - Bairro Bangu - Santo
André - SP, sala SS13. Também desde novembro de 2015, mantém um plantão de
atendimento às sextas-feiras no campus São Bernardo, Rua Arcturus, 03 - Jardim
Antares, no bloco Beta – 2º andar, sala 55.
Contou no ano de 2015, com uma equipe formada por um Ouvidor, que atuou
diretamente junto aos dirigentes das demais áreas da UFABC, na busca de respostas e
soluções para as questões apresentadas pela comunidade e um apoio administrativo, que
atuou diretamente nos registros das manifestações apresentadas pela comunidade
através do formulário eletrônico disponível no site http://Ouvidoria.ufabc.edu.br, pelo
e-mail: ouvidoria@ufabc.edu.br e atendimentos presenciais e telefônicos.
Cumpriu-se os prazos para as respostas dentro do que é estipulado pela
legislação. Os processos foram organizados e codificados e a equipe da Ouvidoria,
sempre que possível participou de cursos de capacitação voltados para melhoria do
atendimento dos mais diversos públicos que recorrem a este setor.
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4 – CANAIS DE ACESSO À OUVIDORIA
A Ouvidoria da UFABC manteve-se acessível principalmente através do site
http://Ouvidoria.ufabc.edu.br, cujo link esta disponível na página principal da UFABC.
No site da Ouvidoria, em “Fale com a Ouvidoria” tem disponibilizado a
comunidade interna e externa os seguintes canais de contato: Internet (formulário), email, endereço para correspondência, atendimento presencial e telefone.
O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, no horário das 10h às
12h e das 14h às 16h sendo que nas sextas-feiras o Ouvidor presta plantão na unidade
São Bernardo. O atendimento por telefone é feito das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os
meios eletrônicos estão disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana. As demandas
encaminhadas após as 16h ou em finais de semana, feriados e período de recesso, são
recepcionadas no primeiro dia útil imediatamente posterior, quando são protocoladas,
analisadas e encaminhadas.
ANÁLISE DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR CANAL DE ACESSO
Internet (formulário)
E-mail
Correspondência
Presencial*
Informação – Orient. **

26
45
0
6
68
145

Gráfico 1
70
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50
40
30
20
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0

* Quando o demandante preenche a ocorrência presencialmente
** Demandas que não geraram abertura de processo no atendimento presencial ou telefônico
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5 – DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS DA OUVIDORIA POR MÊS

A Ouvidoria da UFABC atendeu um total de 145 demandas no período avaliado,
destas 77 culminaram em abertura de processos, outras 68 se limitaram a informação e
orientação, que foram resolvidas por telefone ou pessoalmente, não havendo a
necessidade de abertura de processos, porém com registro de seu atendimento.
Entendemos ser também esta ação, de informação e orientação uma atividade inerente
da Ouvidoria, no sentido de se resolver questões pontuais dos demandantes de forma
rápida, evitando sempre que possível uma burocracia desnecessária. Abaixo
apresentamos o fluxo mensal de atendimento em colunas distintas, com e sem abertura
de processo.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL DAS DEMANDAS
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

17
8
15
15
10
12
77

11
10
9
14
13
11
68

Gráfico 2
18
16
14
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10

C/ Processo
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S/ Processo
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Outubro

Novembro Dezembro

13

6 – DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS POR ÁREAS
A distribuição das demandas por áreas apresenta o número das ocorrências
destinadas a cada setor. Abaixo apresentamos este quantitativo, sendo, a coluna em azul
as demandas onde houve abertura de processo e na coluna em vermelho, os
atendimentos em que não houve processo.
Observa-se no período avaliado, uma diminuição do número de ocorrências em
todas as áreas em relação ao relatório do primeiro semestre de 2015, o que deduzimos
ser um melhor conhecimento dos problemas pontuais na estrutura das áreas e uma
orientação por parte dos dirigentes às equipes de atendimento, tendo em vista que o
primeiro relatório da Ouvidoria apontou os pontos frágeis de cada setor demandado.
ACI
ARI
AUDIN
BIBLIO
CCNH
CECS
CMCC
COMISSÃO DE ÉTICA
CPPD
GABINETE
NTI
OUVIDORIA
PU
PROAD

2
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
3
11
0

1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
2
16
10
0

PROAP
PJ
PROEC
PROGRAD
PROPES
PROPG
PROPLADI
REITORIA
SG
SUGEPE
OBRAS
VICE-REITORIA
Órgão externo
Informação do site

2
0
2
40
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0

0
0
0
21
0
2
1
0
2
8
0
0
1
1

77

68

Gráfico 3
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7 – DEMANDAS RESOLVIDAS E ENCERRADAS

A Ouvidoria da UFABC mantém em seus controles de processos, os termos
“resolvido” e “encerrado” para que assim possa ser avaliado o desempenho das
atividades.
Esta classificação se aplica somente nas demandas em que há abertura de
processo. Desta forma entendemos como:
- Resolvido: Quando é possível solucionar o problema ou apontar caminhos para que o
próprio demandante encontre a solução. Exemplo: Atraso no lançamento de nota do
discente no portal do aluno.

- Encerrado: Quando não é possível solucionar o problema, por ser impraticável ou por
impossibilidade administrativa ou legal. Exemplo: Pedidos de paradas intermediárias
dos ônibus da UFABC entre o campus Santo André e São Bernardo.

Resolvidas
Encerradas

46
24
*70

Gráfico 4
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*Sete demandas ainda se encontravam em acompanhamento no fechamento deste relatório.
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8 - DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS POR DEMANDANTES

A Ouvidoria atende a toda comunidade interna e externa, considerando
comunidade interna os docentes, discentes, técnico-administrativos e terceirizados,
comunidade externa compreendida por pessoas físicas ou jurídicas sem qualquer
vínculo direto com a UFABC e demais órgãos públicos municipais, estaduais ou
federais.
Eesta diversidade de público, quando da necessidade em se obter informações
e/ou reclamar de algum serviço inerente a UFABC que não foi resolvido pela área
competente, podem recorrer a Ouvidoria. Abaixo apresentamos as estatísticas desses
atendimentos, separados por colunas, onde a primeira coluna em azul apresenta
demandas em que houve abertura de processo.
Docente
Discente
Técnico-Administrativos
Terceirizados
Comunidade Externa

3
54
8
0
12
77

6
32
14
3
13
68

Gráfico 5
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40
30
20
10
0
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9 - DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA POR ASSUNTO
A Ouvidoria da UFABC tem como função, acatar pedidos de esclarecimentos,
reclamações, críticas e sugestões, assim como informar e orientar. Desta forma, abaixo
apresentamos o quantitativo de recebimento de cada uma dessas demandas.
Cabe mencionar, que nem todas as demandas são provenientes de erros
operacionais ou falhas no atendimento por parte da UFABC, algumas das reclamações e
críticas recebidas tratava-se de falta de informação por parte do demandante. Esta é
uma das competências da Ouvidoria, sempre analisar as questões apresentadas, com
critério e imparcialidade, para poder dar o encaminhamento correto quando necessário,
porém sempre instruindo e esclarecendo as dúvidas apresentadas, seja dos demandantes
e/ou demandados.

Esclarecimentos
Reclamações
Críticas
Sugestões
Elogios*
Orientação
Delação

16
48
6
5
4
68
1
148

Gráfico 5
70
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50
40
30
20
10
0

*Elogios estão destacados na página 22.
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9.1 - DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS POR ASSUNTO - ESCLARECIMENTOS

Nesta página, a Ouvidoria apresenta as estatísticas dos esclarecimentos, tanto
dos que houveram abertura de processo representada em azul, quanto os que foram
respondidos pessoalmente ou por telefone sem a necessidade de processo.
Diferente do atendimento por telefone ou pessoalmente, por vezes há a
necessidade por parte do demandante em ter uma resposta oficial escrita, o que leva a
abertura de processo. Todos os documentos emitidos pela Ouvidoria, seja um e-mail,
ofício ou carta, tem a prerrogativa de documento oficial.

Docentes
Discentes
Técnico-administrativos
Terceirizados
Comun. Externa

0
7
1
0
8
16

6
32
14
3
13
68*

Gráfico 6
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c/ Processo
s/ Processo

*Número de atendimentos feitos pessoalmente e/ou por telefone sem abertura de processo
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9.2 - DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS POR ASSUNTO - RECLAMAÇÃO

Na análise das reclamações, foi observada uma sutil diminuição dos registros em
relação ao primeiro semestre se 2015, que foi de 51. Esta pequena diminuição, em um
contexto de adversidades, entendemos ser proveniente de uma melhor orientação por
parte dos gestores a suas equipes de apoio. Isso nos encoraja a pensar, estar havendo
uma maior atenção das áreas aos problemas apresentados pela comunidade.
Torna-se importante ressaltar que deste total de reclamações, 28 foram
resolvidas, ou seja, tiveram uma solução definitiva, 13 foram encerradas e 7 estavam em
análise no fechamento deste relatório. Isso mostra que quase 60% das reclamações
encaminhadas a Ouvidoria encontraram uma solução definitiva.

Docentes
Discentes
Técnico-administrativos
Comum. Externa

2
41
4
1
48

Gráfico 7
45
40
35
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25
20
15
10
5
0
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9.3 - DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS POR ASSUNTO - CRÍTICA

A crítica tem um papel importante na mudança de atitudes. As críticas
construtivas, que devem fazer parte da consciência coletiva, são aquelas apontadas que
fortalecem nossos pontos fracos. Geralmente, elas são feitas em feedbacks pela
comunidade ou em nosso ambiente de trabalho. Elas podem ser feitas tanto pela
execução de um trabalho ou por um comportamento inadequado. Devemos estar sempre
receptivos a estes tipos de críticas positivas, pois a partir desta, temos a oportunidade de
enxergar com os olhos das outras pessoas.
Com base nisso, a Ouvidoria da UFABC, de uma forma construtiva, procura
analisar, interpretar e discutir todas as críticas apresentadas, dando o devido
encaminhamento à área, sem fazer desta, motivo para discórdia.

Docentes
Discentes
Técnico-Administrativos

1
2
3
6

Gráfico 8
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Docentes

Discentes

Técnico-Administrativos
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9.4 - DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS POR ASSUNTO - SUGESTÃO

Neste segundo semestre de 2015, a Ouvidoria registrou cinco sugestões, que
foram enviadas pela comunidade externa e discentes. A Ouvidoria sempre encoraja a
participação de toda comunidade neste quesito. Acreditamos que a participação através
de sugestões pode melhorar a qualidade dos serviços prestados, o ambiente de trabalho,
do qual passamos boa parte de nossas vidas, devendo ser um ponto de reflexão em
nossas atividades. Quando vindo da comunidade externa, nos enaltece saber que esta
comunidade acompanha e participa para melhorias de nossas atividades.

Discentes
Comum. Externa

2
3
5

Gráfico 9

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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9.5 – MANIFESTAÇÕES DE AGRADECIMENTOS E ELOGIOS

No âmbito profissional, o elogio é a ação que reconhece, de modo não
financeiro, geralmente publicamente, o desempenho de atos de destaque de pessoa(s)
e/ou grupo de trabalho.
A Ouvidoria recebeu manifestações de elogios e agradecimentos dentro e fora do
contexto das soluções das demandas, que são apresentadas abaixo:

- Renata Coelho e Eneyas Dutra Barbosa – PROGRAD, Elogio espontâneo pela
eficiência e rapidez para solução na alteração no lançamento de nota;

- Ouvidoria – Elogios espontâneos pelos serviços prestados e apresentação dos
trabalhos.

- Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD, Agradecimento – Dentro do contexto da
solução do problema no pronto atendimento em questões apresentadas por discente;

- Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE – Agradecimento na
mediação para solução de questão apresentada referente à remarcação de férias.
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10 – PRINCIPAIS ASSUNTOS
Mais uma vez, o assunto que apresentou maior número de demandas com
abertura de processo neste segundo semestre foi referente à vida acadêmica. O que já é
esperado, tendo em vista a UFABC ter atingido no ano de 2015, 14.168 matrículas
ativas (fonte: UFABC em números e PROGRAD) entre graduação e pós-graduação nos
dois campi.
Apesar do esforço da Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD, em atender os
alunos pelos mais variados meios, seja pela secretaria acadêmica, pelo site, por e-mails
ou telefone, ainda assim algumas questões necessitaram de uma atenção diferenciada.
Abaixo apresentamos a estatística dos assuntos (com abertura de processo) dos quais os
demandantes recorreram a Ouvidoria no segundo semestre de 2015:
Acessibilidade
Bolsa
Concurso
Delação
Entrevista
Falha de procedimento
Informação
Infraestrutura
Ingresso
Má conduta - Docente
Má conduta - Terceirizados
Outros
Transporte
Uso de espaço na UFABC
Vida acadêmica
Vida Funcional

1
1
2
1
2
3
4
1
4
6
1
6
4
2
33
6
77

Gráfico 10
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5
0
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11 – COMPARATIVO ENTRE AS DEMANDAS DO 1º E 2º SEMESTRE -2015

O comportamento das demandas em relação ao 1º semestre de 2015 mostrou
uma significativa diminuição no número de ocorrências. Observamos que as demandas
encaminhadas no primeiro semestre somaram 185, contra 145 do segundo semestre,
uma redução de 27,5%. Entendemos que esta diminuição deve estar ligada a dois
fatores principais, o primeiro refere-se a um melhor conhecimento pela comunidade
sobre como resolver suas questões dentro da UFABC, e um segundo fator, entendemos
que as áreas estão mais atuantes e atentas, melhorando o atendimento, e desta forma
reduzindo o fluxo de ocorrências junto a Ouvidoria.
Abaixo apresentamos este comparativo:

Internet
E-mail
Correspondência
Presencial
Inf. - Orient.

1º SEM
27
86
1
7
64
185

2º SEM
26
45
0
6
68
145

Gráfico 9
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12 – RECOMENDAÇÕES DA OUVIDORIA

Encerrado o ano de 2015, a Ouvidoria da UFABC cumpre seu papel de apresentar
algumas recomendações com base nas demandas recebidas e analisadas neste segundo semestre.
Cabe mencionar que tais recomendações derivam da percepção de problemas e dificuldades
relatadas pela comunidade e em alguns casos vivenciadas pela Ouvidoria, não tendo qualquer
pretensão de impor uma mudança de atitudes às áreas administrativas ou acadêmicas, tendo em
vista que essa é uma prerrogativa do dirigente de cada setor.
● Foi observado que algumas pessoas da comunidade estão inadvertidamente atribuindo
“apelidos” pejorativos/depreciativos a outros membros da comunidade. Trata-se de uma atitude
reprovável, que não deve encontrar respaldo em nenhuma circunstância, e que deve ser
combatida com rigor, principalmente quando observada por seus superiores.
● De forma ampla, a todos os servidores, recomendamos ponderação ao tratar de problemas de
trabalho que envolvem outras pessoas da comunidade. Verificou-se um aumento no nível de
estresse, que acaba por prejudicar a saúde dos envolvidos na questão e comprometendo o
desempenho das atividades institucionais. Dessa forma, a reflexão das atitudes em relação ao
próximo, deve fazer parte do cotidiano, porém nunca omitir-se do cumprimento de seu dever
dentro da autoridade que lhe compete.
● A comunidade interna. O atendimento seja telefônico ou pessoal, apesar de uma melhora,
ainda é tema de reclamação. Recomenda esta Ouvidoria sempre que possível, uma melhor
orientação por parte das chefias e dos colegas que observam tal comportamento, tendo em vista
que ao prestar um atendimento telefônico ou pessoal a outra pessoa, estamos, como servidores
públicos, representando a instituição.
● Intolerância. Infelizmente no ano de 2015, ainda nos deparamos com atos de intolerância
dentro dos campi, culminando em pichações, depredações e ameaças, ao ponto de levar a
Reitoria a publicar uma nota sobre o assunto. De forma ampla, recomendamos aos que tem um
melhor entendimento sobre o tema, que disseminem esta compreensão e quando necessário,
levar ao conhecimento das autoridades competentes os responsáveis por estes atos, para que
estes indivíduos não encontrem apoio em nossa comunidade. Somos todos responsáveis por
conquistar um ambiente melhor e mais tolerante dentro da UFABC.
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13 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um contexto geral, com base nas demandas apresentadas, a Ouvidoria
considera que os problemas elencados pela comunidade foram na sua grande maioria
solucionados pelas áreas administrativas e acadêmicas. Alguns destes problemas
tendem a se repetir, tendo em vista a constante dinâmica de alunos ingressantes, a
chegada de novos servidores técnico-administrativos e docentes.
A Ouvidoria vê como fundamental o permanente acompanhamento, por parte
dos gestores de todos os níveis administrativos e acadêmicos, dos potenciais conflitos
internos, promovendo o diálogo de conciliação entre as partes, trabalhando em
mudanças internas de pessoal, elaborando regras que disciplinem o comportamento
condizente com os objetivos da UFABC.
Destacamos que foi importante a criação da Corregedoria-Seccional da UFABC,
que vem somar, junto a Ouvidoria, Fale conosco, Auditoria, Comissão de Ética e
Comissão de transgressão discente, as instâncias para apuração, conciliação e
investigação dos atos praticados dentro da UFABC.
Desta forma, reforçamos o compromisso desta Ouvidoria, no permanente
assessoramento ás áreas administrativas e acadêmicas, nos problemas inerentes a suas
atividades dentro da UFABC.
Finalizando, reforçamos a importância das atitudes e das ações de cada
individuo da comunidade, que faz desta instituição, a UFABC que queremos.

Ouvidoria da UFABC.
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