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1 - Apresentação

O tema da transparência pública tem se colocado com centralidade no

cotidiano dos órgãos e servidores públicos. Previsto desde a constituição de 1988, o

princípio da transparência e o direito de acesso à informação foram regulamentados pela

Lei de Acesso à Informação (LAI), exigindo a operacionalização da divulgação de dados e

informações públicas produzidas ou em posse dos órgãos e autarquias. Um conjunto de

leis, decretos e portarias vêm assegurar o fornecimento de informações, como direito e

premissa da participação e controle social sobre as políticas públicas.

Na UFG, evidencia-se um crescimento significativo dessa demanda nos últimos

anos. Além de ser um dever legal, a transparência pública revela-se também como uma

singular oportunidade de ampliação do conhecimento público e visibilidade para os

serviços prestados pela UFG à sociedade, contribuindo, assim, para a promoção de seus

objetivos e valores, quais sejam: “o de produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e

saberes, formando profissionais e cidadãos comprometidos com a transformação e o

desenvolvimento da sociedade” (PDI/UFG – 2018-2022).

Instituído pela Lei de Acesso à Informação (LAI) e regulamentado pelo Decreto

nº 7.724/2012, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é uma importante ferramenta

na garantia do direito ao acesso à informação. Na UFG, o SIC tem atuado, desde 2012,

atendendo aos objetivos da LAI, na gestão de 2.729 pedidos de informação até o ano de

2022. Está à frente da aplicação da LAI e na consequente ampliação da transparência

ativa e passiva, tendo como foco a institucionalização e sistematização da transparência

pública na UFG.

Este relatório descreve as atividades desenvolvidas pelo Serviço de

Informação ao Cidadão da Universidade Federal de Goiás (SIC/UFG) ao longo do ano de

2022. Apresenta avaliação dos pedidos de informação destinados à UFG e de ações de

transparência ativa.
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2 - Marcos Legais

2.1 - Leis Federais

Lei Complementar nº 131/2009: emenda constitucional que garante a transparência

sobre execução orçamentária e financeira dos órgãos públicos;

Lei nº 12.527/2011: Lei de Acesso à Informação que estabelece normas que

garantem o direito constitucional de acesso à informação;

Lei nº 13.709/2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que dispõe sobre o

tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais

de liberdade e privacidade;

Lei nº 13.460/2017: dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do

usuário dos serviços públicos da administração pública;

Lei nº 14.129/2021: dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo

Digital e para o aumento da eficiência pública;

2.2 – Decretos Federais
Decreto nº 7.724/2012: regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito de

serviço público federal;

Decreto nº 9.492/2018: regulamenta a Lei nº 13.460/2017, garantindo a proteção à

identidade de denunciante e usuários do sistema de ouvidorias;

Decreto nº 10.153/2019: altera o Decreto nº 9.492/2018;

2.3 – Normas da UFG

Portaria nº 1.127/2021: regulamenta o SIC/UFG;
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Portaria nº 1.371/2021: retifica a Portaria nº 1.127/2021;

2.4 – Manuais, Guias e Planos

Manual do Fala Br (CGU): é o guia do usuário da plataforma Fala Br;

Guia de Transparência Ativa (CGU): guia de obrigações a serem cumpridas pelos

órgãos públicos federais;

Plano de Dados Abertos 2021-2022 (UFG): orienta as ações de implementação e

promoção de abertura de dados.

Guia de procedimentos para atendimento à Lei de Acesso à Informação e utilização

do Fala.BR (CGU).
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3 - Regulamentação do SIC/UFG

Em 2021 foram publicadas as Portarias nº 1.127 e a Portaria nº 1.371

(retificadora), que dispõem sobre o funcionamento do SIC no âmbito da UFG. Entre outros

aspectos, a regulamentação vincula o SIC/UFG ao CIDARQ/UFG e organiza sua estrutura

com a seguinte equipe de gestão: Gestor SIC, Respondente SIC e Observador SIC. A

portaria ainda traz as atribuições, procedimentos operacionais e delibera sobre casos

omissos. O Gestor do SIC foi nomeado pela Portaria nº 1.375, de 30 de Abril de 2021.

Após a regulamentação do SIC tornou-se possível a representação junto a

outras frentes de trabalho no âmbito da transparência pública e da proteção dos dados.
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4 - Equipe e Atuação do SIC/UFG

A equipe do Serviço de Informação ao Cidadão da UFG é composta pelos

seguintes membros:

Leonardo César Pereira (Gestor)

Paulo Eduardo de Oliveira Neto (Diretor do Centro de Informação,

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG)

Flávio Pereira Diniz (Coordenação de Memória Institucional do CIDARQ)

Atualmente o gestor do SIC atua também como respondente SIC e o diretor do

CIDARQ como observador SIC. A equipe do SIC/UFG atua na mediação entre 3 entes: os

cidadãos manifestantes de pedidos de informação; comunidade universitária produtora

e/ou detentora de informações públicas; e órgãos de controle responsáveis pela aplicação

da Lei de Acesso à Informação, com ênfase à Controladoria-Geral da União, que regula e

fiscaliza sua aplicação no serviço público federal.

Para o encaminhamento dos pedidos de informação e comunicados a eles

relacionados, o SIC/UFG operacionaliza sistemas eletrônicos de informação e protocolos,

além do atendimento ao público através do e-mail “sic@ufg.br”.

O SIC/UFG também realiza avaliação, planejamento e execução de ações que

visam ampliar a transparência ativa na UFG, com o auxílio de unidades administrativas

estratégicas e mais demandadas por pedidos de informação. Essas ações resultam na

ampliação e atualização sistemática da página “sic.ufg.br”, ações de capacitação de

servidores e eventos abertos ao público em geral.

A gestão do SIC/UFG integra o Grupo de Trabalho de Planejamento da

Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, que tem como

objetivo analisar os procedimentos necessários para o cumprimento da LGPD na UFG. A

indicação está documentada no processo SEI nº 23070.001135/2021-05.

No ano de 2022 o SIC/UFG integrou também o grupo de trabalho responsável

pela publicação dos dados abertos. Inicialmente, avaliando o conteúdo dos conjuntos de

dados, no que se refere à proteção de dados pessoais sensíveis. Posteriormente,
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responsabilizou-se pela gestão do Portal de Dados Abertos da UFG e gestão dos

conjuntos de dados submetidos no Portal Brasileiro de Dados Abertos, em atendimento

ao Decreto nº 8.777/2016.

Os servidores Leonardo César Pereira e Flávio Pereira Diniz atuaram como

representantes do CIDARQ na Coordenação das Atividades de Extensão e Cultura da

UFG (CAEX) e na Câmara de Extensão e Cultura (CEC), como titular e suplente

respectivamente, conforme Portaria SEI nº 1 de 9 de março de 2022.

Baseando-se no acúmulo de experiências dos 10 anos do SIC/UFG, os

servidores Leonardo César Pereira e Paulo Eduardo de Oliveira Neto participaram do IX

Encontro de Serviços de Informações aos Cidadãos (SICs) das Instituições Públicas de

Ensino Superior e Pesquisa do Brasil, realizado entre os dias 16 e 18 de novembro de

2022 na Universidade Federal da Bahia (Salvador - BA). A participação no encontro

objetivou a troca de experiências e a avaliação de estratégias de ampliação da

transparência em outras instituições. Ainda, foram apresentados o relato de experiência

“Reestruturação do Serviço de Informação ao Cidadão da Universidade Federal de Goiás”

e o artigo “O Papel da Transparência para o Controle Social nas Universidades: uma

contribuição sociológica”.

A avaliação da participação do SIC/UFG no evento consolida o entendimento

dos avanços da estratégia de transparência pública realizados pelo SIC/UFG nos últimos

anos. E, além disso, que as dificuldades enfrentadas nesse período são as mesmas em

outras instituições de ensino superior federal e, até mesmo, órgãos públicos estaduais e

municipais (presentes no evento). Outro resultado a se destacar foi a inserção do

SIC/UFG na rede de contatos e apoio de SIC’s, autoridades de monitoramento, ouvidorias

e responsáveis pelos trabalhos com dados abertos e aplicação da LGPD. Nessa rede, é

possível acompanhar e comparar os trabalhos em rede com outras instituições afins, bem

como fortalecer a representatividade na interlocução junto aos órgãos de controle (CGU e

TCU).
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5 - Ações de Transparência Ativa da UFG

Com o propósito de ampliação da política de Transparência Ativa, foi

elaborado, em anos anteriores, pela equipe do SIC/UFG, uma proposta de minuta para

elaboração do Plano de Transparência Ativa, que foi submetida às instâncias superiores

para apreciação e aguarda deliberação. A minuta propõe definições das informações a

serem publicadas, estratégias de divulgação, recomendações sobre monitoramento,

comunicação, participação social e plano de ação. A minuta foi atualizada para o biênio

2021-2022 e está documentada no processo SEI nº 23070.022120/2020-91.

O SIC/UFG realiza a atualização permanente do Sistema de Transparência

Ativa (STA), avaliado pela Controladoria-Geral da União (CGU). Em 2022 deu-se

continuidade nos esforços para ampliar o escopo das informações disponibilizadas. Com

apoio da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) e da Diretoria de

Administração de Pessoas (DAP/PROPESSOAS) foi possível a atualização sistemática

da relação dos empregados terceirizados e dos ocupantes de cargos até o 5º nível

hierárquico. Desse modo, dos 49 itens avaliados, a UFG cumpre todos os requisitos,

sendo apenas 1 parcialmente cumprido, conforme avaliação do Painel da LAI abaixo:

O fluxo de informações obrigatórias em transparência ativa, no ano de 2022,

ficou assim definido, conforme Tabela 1 abaixo::
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Tabela 1 - Fluxo para Cumprimento do Sistema de Transparência Ativa (STA)

Menu Ítens do Menu Responsável Situação

Institucional

Lista de órgãos, competências, base jurídica e
horários de atendimento até o 4º nível
hierárquico

SecPlan e
órgãos Cumpre

Agenda de responsáveis até o 4º nível
hierárquico

SecPlan e
órgãos

Cumpre
Parcialmente

Lista de cargos, ocupantes, currículo e
contatos até o 5º nível hierárquico

SecPlan, DAP
e SIC Cumpre

Ações e Programas

Lista e informações sobre ações, projetos e
programas

SIGAA e
órgãos Cumpre

Carta de Serviços SecPlan Cumpre

Item "Renúncia de Receitas SIC Cumpre

Item "Programas Financiados pelo FAT" SIC Cumpre

Participação Social

Instâncias e mecanismos de participação
social

SOC, Proec,
Ouvidoria Cumpre

Informações sobre as reuniões dos conselhos SOC Cumpre

Auditorias
Relatórios de Gestão SecPlan e

Proad Cumpre

Relatórios e certificados de auditoria Audin Cumpre

Convênios e Transferência Passo-a-passo para acesso direto nos sites
externos SIC Cumpre

Receitas e Despesas Passo-a-passo para acesso direto no Portal da
Transparência SIC Cumpre

Licitações e Contratos

Passo-a-passo para acesso direto no Portal da
Transparência SIC Cumpre

Informações sobre contratos Proad, DCom
e Seinfra Cumpre

Servidores

Passo-a-passo para acesso direto no Portal da
Transparência SIC Cumpre

Editais de concursos Propessoas Cumpre

Relação de empregados terceirizados
ProAd,

Seinfra e
SDH

Cumpre

Serviço de Informação ao
Cidadão

Orientação para solicitação de informações SIC Cumpre

Menu "Acesso à Informação" no portal UFG Secom Cumpre

Relatórios estatístico de atendimento SIC Cumpre

Perguntas Frequentes Atualizar informação SIC Cumpre

Dados Abertos Relatórios em formato aberto CPDA/CTI Cumpre

Fonte: SIC/UFG
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Além dos itens obrigatórios, avançamos na publicação de dados e informações

em transparência ativa com a adição do menu “Mais Transparência” no site do SIC.

Incluímos uma série de informações de interesse público a partir de definições

institucionais e, especialmente, a partir de avaliações de conjuntos de informações mais

demandados pelo cidadão. Destaca-se os dados acadêmicos, módulo Pesquisa Pública

do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), painéis da Plataforma Analisa UFG, Portal

de Acervos Arquivísticos do CIDARQ e lista de telefones da UFG.

Em parceria com a Secretaria de Planejamento (SECPLAN) e a Secretaria de

Comunicação (SECOM), cumpriu-se as exigências do Tribunal de Contas da União

(TCU), que se baseou na Instrução Normativa nº 84/2020/TCU para a disponibilização

integral de um conjunto de informações referentes à transparência e prestação de contas

no Portal UFG. Essa medida se insere no monitoramento realizado pelo TCU junto às

universidades federais, conforme Ofício 001.511/2022-SECEXEDUCAÇÃO de setembro

de 2022.

O SIC ampliou sua participação na Política de Dados Abertos da UFG que, até

então, circunscrevia a avaliação dos conjuntos de dados para divulgação em relação à

proteção de dados pessoais sensíveis. A partir do segundo semestre de 2022 passou-se

à administração do conteúdo do Portal de Dados Abertos da UFG e catalogação dos

dados abertos da UFG no Portal Brasileiro de Dados Abertos, conforme o Plano de Dados

Abertos da UFG 2021-2022. Até o presente momento, aproximadamente 90% dos dados

previstos no plano já foram publicados nas plataformas, sendo eles:

Tabela 2 - Conjuntos de Dados Abertos da UFG

Grupo Tema Fonte dos Dados

Ensino

Diplomas Registrados PROGRAD

Censo SECPLAN

Turmas PROGRAD

Componentes Curriculares PROGRAD

Discentes de Pós-Graduação PRPG

Cursos de Pós-Graduação PRPG

Programas de Pós-Graduação PRPG

Extensão

Bolsas de Ações de Extensão PROEC

Produtos Gerados das Ações de Extensão PROEC

Ações de Extensão PROEC
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Financeiro

Requisição de Serviços PROAD

Requisição de Materiais PROAD

Gastos PROAD

Institucional
Usuários Habilitados no SEI da UFG CIDARQ

Processos Peticionados CIDARQ

Patrimônio
Acervo da Biblioteca SIBI

Bens Móveis PROAD

Pesquisa
Planos de Trabalho dos Projetos de Pesquisa PRPI

Projetos de Pesquisa PRPI

Pessoas

Assistência Estudantil - Atendimentos Indiretos PRAE

Assistência Estudantil - Atendimentos Diretos PRAE

Servidores PROPESSOAS
Fonte: SIC/UFG.
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6 - Promoção de Capacitações

Visando ampliar o escopo temático de iniciativas iniciadas em anos anteriores,

o SIC/UFG, com apoio da Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas

(DAD/PROPESSOAS), ministrou a da ação de capacitação “Transparência Pública na

UFG: acesso à informação, participação e controle social”. A ação ocorreu no mês de

setembro de 2022, perfazendo 20 horas, e objetivou capacitar servidores na implantação

da transparência pública, oferecendo instrumentos aos participantes para implementação

de práticas de máxima transparência na divulgação de informações institucionais.

A ação foi estruturada a partir dos seguintes módulos temáticos:

Módulo 1 - Gestão documental na UFG

1.1 - Lei de Arquivos

1.2 - Manual de Gestão de Documentos Arquivísticos da UFG

1.3 – Boletim de Serviços do SEI

1.4 – Autenticação de Documentos do SEI

Módulo 2 - Transparência pública na UFG

2.1 - Princípio constitucional da transparência e direito fundamental ao acesso à

Informação

2.2 – Lei de Acesso à Informação

2.3 – Transparência Ativa e Transparência Passiva

Módulo 3 - Proteção dos dados pessoais na administração pública

3.1 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

3.2 – Tratamento de informações pessoais

3.3 - Proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos

Módulo 4 - Atendimento de pedidos de informação na UFG

4.1 – Plataforma Fala Br

4.2 – Módulo Acesso à Informação do SIPAC

4.3 – SEI: notificações e monitoramento

4.4 – Exercício prático de transparência ativa
14



4.5 – Exercício prático de transparência passiva

Módulo 5 - Participação e controle social no âmbito da UFG

5.1 – Transparência e controle social na administração pública

5.2 - Democracia participativa na UFG

5.3 – Linguagem cidadã e seus usos.

Em termos quantitativos, o alcance do público não foi positivo. Dos vinte

inscritos, apenas 6 realizaram o curso, reproduzindo uma tendência de outras ações,

conforme foi esclarecido pela DAD. Em termos qualitativos, a participação e

aproveitamento dos participantes foi satisfatória. Todos fizeram as atividades propostas

com boa aplicação dos conteúdos e com 100% de presença. Todos os participantes

fizeram referência à relevância do tema e nos incentivaram a continuar ofertando o curso.
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7 - Atendimento ao Público

O atendimento ao público é voltado para o recebimento, tramitação interna e

resposta de pedidos de informação à UFG. Na aplicação da Lei de Acesso à Informação,

este serviço é realizado mediante manifestação do cidadão no portal Fala Br. Além

dessa via, o atendimento ao público também é realizado com solicitações no canal “Fale

Conosco”, do portal do SIC/UFG, e pelo e-mail sic@ufg.br.

7.1 – Pedido de Acesso à Informação

Nas manifestações de pedidos de acesso à informação, via plataforma Fala Br,

o SIC/UFG atua na mediação entre cidadão, unidades administrativas (produtoras e/ou

detentoras de informações) e órgãos de controle. Na gestão dos pedidos é utilizado os

sistemas SIPAC, para o fluxo ordinário do fornecimento das informações, e o SEI, para a

notificação e monitoramento, com acompanhamento do Gabinete da Reitoria.

Os pedidos de informação seguem o seguinte fluxo:
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No ano de 2022 foram recebidos 204 pedidos de informação. Foram abertos 23

recursos em primeira instância e 4 em segunda instância, com tempo médio de resposta

de 6,89 dias, agrupadas as duas instâncias. Houve, ainda, 1 recurso em terceira

instância, destinado à CGU, com 7 dias para resposta. O tipo de resposta, encaminhada

pela UFG ao cidadão, pode ser visto no Gráfico 1 abaixo. Observa-se que a UFG

respondeu à maioria das solicitações. Destaca-se o baixo índice de negativa de acesso

(3,96%), decorrente do pedido solicitar alguma informação restrita, por conter dado

pessoal sensível, ou por demandar tempo maior que o prazo delimitado pela Plataforma

Fala Br para a produção da resposta.

Fonte: Fala Br; Organização: SIC/UFG

A distribuição do número de pedidos por responsável pela resposta pode ser

observada na Tabela 3 e Gráfico 2, abaixo:
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Tabela 3 – Quantidade de Pedidos de Informação por Unidade Administrativa da
UFG

Órgão
Quantidade

2020 2021 2022

Gabinete da Reitoria 10 13 7

Coordenação de Processos Administrativos - CDPA 10 4 3

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 18 15 13

Centro de Gestão Acadêmica - CGA 12 22 11

Instituto Verbena** 10 3 6

Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG 9 2 4

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC 5 5 1

Pró-Reitoria de Pesquisa e Informação - PRPI 8 3 6

Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAD 23 19 9

Diretoria de Compras - DCom/PROAD 0 0 4

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - ProPessoas 81 52 44

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 9 4 4

Secretaria de Planejamento - SecPlan 13 10 8

Secretaria de Infraestrutura - SeInfra 6 5 1

Secretaria de Tecnologia e Informação - SeTI 9 3 0

Centro de Informação, Documentação e Arquivo - CIDARQ 20 19 6

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 31 37 40

Secretaria de Inclusão - SIN* 12 5 4

Outros 51 47 33
Fonte: Fala Br. Elaboração: SIC/UFG

(*): Os pedidos de informação destinados à Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), de anos

anteriores, foram contabilizados junto aos pedidos da Secretaria de Inclusão, criada em 2022, que

incorporou suas funções.

(**): No ano de 2022 o Centro de Seleção alterou seu nome para Instituto Verbena.
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Gráfico 2 – Distribuição Percentual de Pedidos de Informação por Unidade
Administrativa 2022

Fonte: Fala Br. Elaboração: SIC/UFG

A evolução histórica do número de pedidos de informação, tratados pelo

Serviço de Informação ao Cidadão na UFG (SIC/UFG), pode ser observado no Gráfico 3,

abaixo:

Fonte: Fala Br. Elaboração: SIC/UFG
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A evolução do tempo médio de respostas aos pedidos de informação pode ser

observado no Gráfico 4, abaixo:

Fonte: Fala Br. Elaboração: SIC/UFG.

O tempo médio de respostas aos pedidos de informação por unidades

administrativas, com 03 ou mais pedidos, pode ser observado na Tabela 4 e no Gráfico 5,

abaixo:

Tabela 4 – Tempo Médio de Resposta por Unidade Administrativa – Ano 2021-2022

Unidade Administrativa 2021 (dias) 2022 (dias)

Gabinete da Reitoria 15,6 17,75

Secretaria de Órgãos Colegiados - SOC 24,3 21

Coordenação de Processos Administrativos - CDPA 16,1 5,67

Ouvidoria * 19

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 25,5 21,38

Diretoria de Gestão Técnica - DGT 21 *
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Coordenadoria de Ações Afirmativas - CAAF 41,2 **

Centro de Gestão Acadêmica - CGA 11,5 3,82

Instituto Verbena (IV) 52,7 16,50

Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG 19,5 18,50

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC 18 4

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI 18,3 16

Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROAD 27,2 12,63

Diretoria de Compras - DCOM 12,5 4

Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF * 13

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - ProPessoas 9,7 14,95

Diretoria Financeira de Pessoal - DFP 37,3 *

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 41 16,40

Secretaria de Planejamento - SecPlan 29,8 14,75

Secretaria de Infraestrutura - SeInfra 25 30

Secretaria de Tecnologia e Informação - SeTI 23,7 *

Centro de Informação, Documentação e Arquivo -
CIDARQ 23,4 13,67

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 1,9 2,05

Secretaria de Inclusão - SIN * 19,75

Escola de Agronomia - EA 21,7 10,67

Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC 17,3 *

Faculdade de Ciências Sociais - FCS * 21,67

Faculdade de Educação * 12,33

Fonte: Fala Br. Elaboração: SIC/UFG

(*): Menos de 3 pedidos de informação ou sem ocorrência.

(**): Atribuições incorporadas pela Secretaria de Inclusão.
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Fonte: Fala Br. Elaboração: SIC/UFG

Dos 204 pedidos de informações recebidos em 2022, 22,54% foram

respondidos fora do prazo, totalizando 46 pedidos respondidos em atraso. Podemos

observar a evolução dos índices de cumprimento de prazo dos pedidos de informação no

Gráfico 6, abaixo (a totalidade é composta por “dentro do prazo” e “fora do prazo” e, entre

os pedidos respondidos fora do prazo, podem conter pedidos prorrogados):

Gráfico 6 – Evolução dos Índices de Cumprimento de Prazos de Pedidos de
Informação (%) – 2017 à 2022

Fonte: Painel da LAI. Elaboração: SIC/UFG.
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A evolução do percentual de omissões de respostas aos pedidos de

informação pode ser observada no Gráfico 7, abaixo:

Fonte: Painel da LAI. Elaboração: SIC/UFG.

Houveram recursos referentes às respostas dadas aos pedidos de informação,

conforme tabelas abaixo. Em 2022, dos 72 recursos, apenas 32,15% não foram deferidos

total ou parcialmente. Ou seja, na maioria dos casos de pedidos com recursos houve

algum tipo de insuficiência na resposta inicial (67,85%), com complementação no recurso.

Tabela 5 - Decisões sobre Recursos - Ano 2020 a 2022

2020 2021 2022

Total de Recursos 61 44 72

Deferido 21,31% 36,36% 60,71%

Parcialmente deferido 9,84% 9,09% 7,14%

Indeferido 37,70% 13,64% 21,43%

Não conhecimento 19,67% 9,09% 3,57%

Perda de objeto 4,92% 20,46% 7,15%
Fonte: Fala Br; Organização: SIC/UFG.
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A complementação da informação no recurso pode ser observada no índice de

respostas reformadas em primeira e segunda instância, conforme tabela abaixo:

Tabela 6 - Situação das Respostas aos Recursos - Ano 2020 a 2022

Situação da resposta 2020 2021 2022

1ª Instância (UFG)

Mantidas 48,39% 19,05% 26,09%

Reformadas 35,48% 76,19% 65,21%

Parcialmente reformadas 16,13% 4,76% 8,70%

2ª Instâncias (UFG)

Mantidas 66,67% 12,50% 25,00%

Reformadas 26,67% 50,00% 75,00%

Parcialmente reformadas 6,66% 37,50% 0,00%

3ª instâncias (CGU)

Mantidas 90,91 37,5 0,00%

Reformadas 9,09% 25,00% 100,00%

Parcialmente reformadas 0,00% 37,50% 0,00%
Fonte: Fala Br; Organização: SIC/UFG

7.2 – Fale Conosco e sic@ufg.br

O atendimento ao cidadão, pelo canal Fale Conosco, recebeu, em 2022, 136

solicitações. Houve um acréscimo significativo em relação aos anos anteriores, conforme

Gráfico 8 abaixo. Este acréscimo pode ser explicado pela inclusão do item “Acesso à

Informação”, no menu de primeiro nível, no portal UFG, no ano de 2021, como adequação

à solicitação da CGU, que ampliou a visibilidade do acesso à informação pelo site do

SIC/UFG. Com isso, conseguimos aproximar o cidadão da informação desejada, com o

direcionamento eficaz e assertivo para as unidades administrativas produtoras e

detentoras dos dados e informações.
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Fonte e Elaboração: SIC/UFG

Os atendimentos por e-mail (sic@ufg.br) resultaram em 769 comunicações,

entre solicitações de informações, comunicações oficiais e spam.
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8 - Orientações à Comunidade Universitária

Com o objetivo de sensibilizar os usuários do SIC, foram elaborados 2 livretos

com orientações sobre a Lei de Acesso à Informação e as vantagens da transparência

pública, com enfoque em alguns pontos específicos referentes aos pedidos de informação

destinados à UFG. Assim confeccionamos o “Guia da Transparência Pública e Acesso à

Informação da UFG”, destinado aos usuários externos demandantes de informações, e o

“Guia para Atendimento de Pedidos de Informação”, destinado aos servidores da UFG

(técnicos e docentes). Ambos foram distribuídos na UFG, no formato impresso (em todas

as unidades administrativas) e digital (por meio do processo SEI nº

23070.037015/2022-19 e publicado na página do SIC/UFG, conforme link: acesse).
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