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Olá!

Você sabe o que é transparência pública? 

Conhece a Lei de Acesso à Informação?

Neste guia você encontrará informações 
importantes para o exercício da sua 
cidadania e do seu direito de obter 
informações públicas sobre a Universidade 
Federal de Goiás. 

Queremos te convidar para contribuir na 
construção de uma UFG democrática e 
aberta à sua participação.

Vamos lá!



Entenda a LAI

A Lei de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527 foi promulgada 
em 18 de novembro de 2011, para regulamentar o direito 
constitucional de acesso à informação. A partir dessa 
medida, � cou mais fácil acessar informações, de interesse 
particular, geral ou coletivo, no prazo determinado de até 
20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. 

Assim, impulsionando a transparência pública, você 
contribui para o desenvolvimento da administração 
pública, no sentido da democracia participativa e do 
controle social, exercendo e fortalecendo os seus direitos.

Direitos

Demanda por 
Serviço Público

Oferta pelo 
Estado

Produção de 
Informação

Avaliação e 
Controle Social

Fortalecimento 
da Cidadania



O que é informação?

Informação são dados que podem ser utilizados para a 
produção e transmissão de conhecimento, registrados 
em documentos físicos ou digitais. Ou seja, todos os 
atos e registros produzidos pelos órgãos públicos 
contém informações de interesse público.

O que é transparência ativa?

É a publicação espontânea de informação, pelo 
órgão público ou autarquia, independente de pedido.

O que é transparência passiva?

É a concessão de acesso à informação, quando 
solicitado pelo cidadão.

Como obter informação em transparência ativa?

A UFG divulga, de forma ativa, um conjunto de 
informações e dados referentes à sua administração, 
que estão disponíveis na página do Serviço de 
Informação ao Cidadão da UFG, o SIC. Você pode 
acessar pelo Portal UFG, no site www.ufg.br, no 
menu “Acesso à Informação”, ou pelo site: sic.ufg.br. 
A divulgação dessas informações segue um padrão 
comum a todos os órgãos públicos, de modo a facilita 
a navegação em todos os sites governamentais.



Veja alguns dados e informações da UFG publicados 
página do SIC

Institucional

• Organograma e base jurídica da estrutura organizacional
• Competência dos principais órgãos
• Lista de Campus e Unidades Acadêmicas
• Principais cargos e seus respectivos ocupantes
• Sites, telefones, endereços, e-mail e currículos dos 

ocupantes dos principais cargos
• Agenda da reitoria e da vic

Ações e Programas

• Carta de Serviços
• Programas e Projetos
• Atividades de ensino, pesquisa e extensão

Participação Social

• Audiências, ouvidoria, consultas públicas e outras ações 
de interação com a sociedade

Auditoria

• Planos, relatórios de gestão e demais avaliações 
(internas e externas)

Convênios e Transferências

• Informações e dados sobre convênios � rmados 
e transferências de recursos recebidos



Veja alguns dados e informações da UFG publicados 
página do SIC

Receitas e Despesas

• Receitas e despesas orçamentárias 
• Demonstrativos contábeis

Licitações e Contratos

• Licitações e contratos � rmados

Servidores

• Servidores concursados e empregados terceirizados
• Editais e resultados de concursos públicos

Serviço de Informação ao Cidadão da UFG 

• Contato, orientações e relatórios de atividade do SIC/
UFG

• Informações sobre o Sistema de Transparência Ativa

Perguntas Frequentes 

• Respostas às perguntas mais frequentes

Dados Abertos da UFG

• Política e Plano de dados abertos

Mais Transparência

• Demais dados e informações que estão em transparência 
ativa



Além da página do SIC/UFG, as páginas dos órgãos 
internos da UFG trazem diversas informações de 
interesse público. 

Outra fonte de informação relevante é o Portal da 
Transparência Pública (www.portaltransparencia.
gov.br). Nele, você encontra dados e informações de 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais dos 
poderes executivos, legislativo e judiciário.

As informações em transparência passiva são obtidas 
através dos pedidos de informação, realizados na 
plataforma Fala Br. 

O Fala Br é uma ferramenta da Controladoria-Geral da 
União que visa uni� car as manifestações destinados 
ao SIC (pedido de informação) e à ouvidora (denúncia, 
elogia, reclamação, pedido de simpli� cação, solicitação 
de providências e sugestões). 

Para acessar e realizar um pedido de informação, 
entre no site: falabr.cgu.gov.br

Ao entrar no site, basta você se cadastrar e realizar 
a manifestação de pedido de acesso à informação e 
destiná-la à UFG. 

O SIC analisará seu pedido e destinará ao setor 
competente, que terá até 20 dias para respondê-
lo. Quando a informação estiver disponível, você 
receberá uma noti� cação do portal Fala Br no seu 
e-mail.

Como obter informações em transparência passiva?



Atenção!

No preenchimento da manifestação de pedido de 
informação, você terá a opção de ter sua identi� cação 
preservada, em atendimento ao princípio consti-
tucional da impessoalidade e da defesa e proteção 
dos direitos dos usuários do serviço público (Lei 
nº 13.460/2017).

Em atendimento à LAI, a UFG não exige qualquer 
justi� cativa para o seu pedido de informação. Nós 
entendemos que, uma vez que a informação pro-
duzida pela administração pública é um bem pú-
blico, todos tem direito a ela, independente do mo-
tivo e destinação.

RECURSOS

Caso seja negado o acesso à informação ou 
respondido  apenas  parcialmente, você poderá 
entrar com recurso e, em até  10 dias,  será noti� -
cado da análise do órgão. Persistindo o impasse, a 
Controladoria-Geral da União arbitrará sobre 
a questão.



⇒ Informação contida em registros ou 
documentos, produzidos ou acumulados por 
seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 
arquivos públicos 

⇒ Informação primária, íntegra, autêntica e 
atualizada 

⇒ Informação sobre atividades exercidas pelos 
órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua 
política, organização e serviços 

⇒ Informação pertinente à administração do 
patrimônio público, utilização de recursos 
públicos, licitação, contratos administrativos  

⇒ Informação relativa à implementação, 
acompanhamento e resultados dos programas, 
projetos e ações dos órgãos e entidades 
públicas, bem como metas e indicadores 
propostos 

⇒ Informação relativa ao resultado de inspeções, 
auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno 
e externo, incluindo prestações de contas 
relativas a exercícios anteriores; 

Quando não for autorizado acesso integral à infor-
mação, por ela ser parcialmente sigilosa, é assegura-
do o acesso à parte não sigilosa, por meio de certidão, 
extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

Quais informações podem ser solicitadas? 



⇒ Informação classi� cadas pelo órgão com o grau 
de reservado, secreto ou ultrassecreto, por se tra-
tarem de informações que coloquem em risco a 
segurança da sociedade ou do Estado

⇒ Documento preparatório ou informação nele 
contida, utilizados como fundamento de tomada 
de decisão ou de ato administrativo

⇒ Informações pessoais relativas à intimidade, vida 
privada, honra e imagem detidas pelos órgãos

⇒ Informações de documentos pessoais de qual-
quer pessoa

⇒ Dados pessoais sensíveis sobre origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, � lia-
ção a sindicato ou a organização de caráter reli-
gioso, � losó� co ou político, dado referente à saú-
de ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculados a uma pessoa natural, passí-
vel de identi� cação

Quais informações podem ter o seu acesso negado?

Aguardamos o seu pedido de informação 
e sua visita no nosso site! 

Contamos com a sua participação
E aí, está pronto para acessar 

informações sobre a UFG? 

Para maiores informações, entre em 
contato conosco: 

     Portal UFG: ufg.br   |   Portal do SIC: sic.ufg.br 
e-mail: sic@ufg.br   |   Telefone: (62)3521-1091
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