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APRESENTAÇÃO 
 

A Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) consiste 

em instância administrativa de assessoramento à Reitoria, mas com independência 

funcional assegurada por seu Regimento Interno. Pode ser qualificada como 

instrumento de promoção da justiça social e da democracia, assim como preciosa 

ferramenta de gestão da qualidade do serviço prestado pela UFJF.  

Os objetivos principais deste órgão são a promoção da transparência dos 

processos administrativos e incentivo à efetiva participação da comunidade 

universitária e dos cidadãos que se relacionam com esta instituição. Desse modo, o 

cerne das atividades da ouvidoria são a interlocução e mediação qualificadas entre 

servidores, colaboradores e cidadãos, permitindo-se a expressão individual e 

coletiva dos indivíduos através do acolhimento e garantia do tratamento de suas 

manifestações de maneira a aperfeiçoar os serviços prestados.  

O presente relatório, desenvolvido em atendimento à Instrução Normativa n° 5 

de 18 de junho de 2018 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 

União, objetiva tornar transparente a relação da Ouvidoria Geral com as 

comunidades interna e externa da UFJF, ao conferir publicidade às informações 

pertinentes aos atendimentos realizados e às atividades desenvolvidas por esta 

unidade. Cumpre, portanto, seu papel institucional de auxiliar a administração 

superior em suas decisões, a partir da avaliação dos usuários dos serviços 

prestados pela UFJF. 

Assim, apresenta-se o atual relatório anual, resultado de acompanhamento e 

análise minuciosos acerca das manifestações recebidas e processadas nesta 

unidade, a fim de que a atual gestão, após o diagnóstico apresentado, possa tomar 

medidas que confluam para prestação de serviço público de qualidade. 

  

Ouvir é respeitar. Ouvir é agregar. Ouvir é aprimorar. 

 

Flávia de Souza Bastos 
João Pedro Gonçalves 

Equipe da Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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1. RESUMO DE ATUAÇÃO E NÚMEROSDA OUVIDORIA NO ANO DE 2020 
 

 

Em razão de sua competência regimental, a Ouvidoria Geral atua junto a 

todos os setores da UFJF. Nessa esteira, o grande objetivo perseguido pelo órgão 

consiste no aprimoramento da comunicação entre os membros da comunidade 

universitária e demais cidadãos. Tomando esse critério como principal parâmetro de 

avaliação das atividades da Ouvidoria, é possível afirmar com segurança que os 

resultados são satisfatórios, haja vista o índice de atendimento aos prazos 

estipulados pela Lei Federal 13.460/2017 ser superior a noventa por cento. 

Em grande parte, isso se deve à informatização do tratamento das 

manifestações de Ouvidoria, a qual tem se mostrado instrumento ágil e eficaz de 

acesso a autoridades da UFJF. A plataforma Fala-Br (antigo e-Ouv) consolidou-se 

como o principal mecanismo utilizado pela comunidade para provocar a Ouvidoria, o 

que possibilita maior controle sobre as atividades do órgão. 

Diante da realidade atípica vivida em 2020, pôde-se observar que a migração 

dos processos de trabalho para meio digital permitiu ao órgão o enfrentamento da 

pandemia sem grandes percalços. O aspecto mais afetado foi o acolhimento 

presencial ao cidadão, tarefa que requer grande sensibilidade por parte da Ouvidora 

e que nem sempre pode ser substituída satisfatoriamente por instrumentos de 

comunicação à distância. 

A chegada de um Técnico Administrativo ao setor, a fim de atender às 

demandas das Ouvidorias Geral e Especializada em Ações Afirmativas, foi de 

grande importância para melhor fluência do trabalho. A realização de capacitações, 

como os cursos “PAD in live” e “Práticas em Ouvidoria: descomplicando o tratamento 

de denúncias”, ambos oferecidos pela Controladoria Geral da União (CGU), permitiu 

à equipe aprimorar o tratamento de manifestações, principalmente quanto à análise 

de conteúdo e materialidade dos relatos. 

Importante medida tomada foi a mudança do layout do site da Ouvidoria, em 

atendimento às recomendações do Centro de Gestão do Conhecimento 

Organizacional (CGCO), a fim de tornar o site acessível a pessoas com deficiência, 

especialmente visual. 

O combate ao racismo estrutural também foi pauta constante durante 2020, já 

que as denúncias sobre possíveis fraudes ao sistema de reserva de vagas a pretos, 
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pardos e indígenas foram o tema mais recorrente de manifestações (duzentas e 

onze). Observou-se que a maior parte dos protocolos foi realizada durante o mês de 

Junho, em decorrência da projeção mundial do assassinato do americano George 

Floyd. 

Em conclusão, apesar de a pandemia ter impactado profundamente as 

atividades da UFJF e de toda a sociedade, o trabalho da Ouvidoria Geral manteve 

postura eficiente na busca pela promoção do diálogo entre a comunidade 

acadêmica, transportando os anseios da sociedade aos órgãos e autoridades que 

administram a UFJF, se mostrando como instrumento de concretização da 

democracia e gestão da qualidade do serviço público. 

A partir da próxima página, serão apresentados os principais números 

pertinentes ao atendimento da Ouvidoria em 2020. 
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2. ANÁLISE DE PONTOS RECORRENTES NO ANO DE 2020 
 

 
A atuação junto a praticamente todos os setores da UFJF torna complexa a 

definição de pontos recorrentes de manifestações. Tem-se por padrão o recebimento 

de manifestações sobre assuntos variados, mas é possível realizar a filtragem de cinco 

questões que foram apresentadas com relativa frequência: 

 
 

2.1. DENÚNCIAS QUANTO A FRAUDES AO SISTEMA DE COTAS 

 

Como mencionado no item 1, as denúncias sobre fraudes ao sistema de cotas 

atingiram números expressivos em 2020. Diante da grande quantidade de 

manifestações nesse sentido, foi criado o processo 23071.907737/2020-20 no Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) para encaminhamento da lista de denunciados.  

A PROGRAD analisou os ofícios encaminhados pela Ouvidoria, sendo verificado 

que alguns denunciados já haviam passado pelo processo de heteroidentificação e, 

portanto, não seriam submetidos a nova averiguação. Quanto àqueles que foram 

submetidos a análise de comissão, será necessário o aguardar retorno das atividades 

presenciais a fim de se convocar os discentes acusados. 

A inserção do procedimento de heteroidentificação nos editais do PISM mostrou-

se medida relevante para coibir fraudes. Contudo foram recebidas denúncias mesmo de 

alunos que ingressaram após a adoção do procedimento, o que indica necessidade de 

melhor regulamentação do tema no edital, haja vista o mesmo ser tratado em apenas 

um parágrafo, como se mostra a seguir: 

 

2.9 Os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (grupos A, 

A1, D, D1), deverão passar por banca deheteroidentificação, para verificação 

da veracidade da autodeclaração para a confirmação da matrícula. A 

convocação eas orientações sobre o procedimento serão ser divulgados no 

site da CDARA/UFJF (http://www.ufjf.br/cdara) à época damatrícula. Este 

procedimento administrativo é obrigatório e a não confirmação da veracidade 

da autodeclaração implicana perda irrevogável da vaga e, em acréscimo, 

fica o candidato sujeito às demais sanções impostas pela Lei.  

 

A fixação das normas do procedimento de heteroidentificação no próprio edital 

pode vir a evitar questionamentos futuros de candidatos reprovados, além de 
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orientarem eventuais manifestantes sobre os critérios básicos para consideração de 

uma pessoa como preta, parda ou indígena.  

 

 

2.2. ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 
 

Este foi outro assunto que gerou grande apreensão junto aos discentes, 

especialmente no tocante à realização de aulas e atividades de maneira síncrona e à 

possibilidade de docentes exigirem dos discentes a abertura de câmera durante aulas e 

provas. Analisando a Resolução CONSU 33/2020, que regulamenta o ERE, foi 

verificado que o parágrafo terceiro do artigo sétimo tem sido interpretado por alguns 

docentes como permissão para exigir abertura de câmera pelos alunos. Eis o 

dispositivo: 

 

Art.7º - As atividades de ERE deverão atender aos (às) discentes em suas 

diferentes condições sócio-familiares, visando à facilidade de acesso e à 

melhor qualidade de ensino. 

(...) 

§3º - No ato de confirmação de matrícula por parte dos discentes e, 

posteriormente, no ajuste feito pelas coordenações, o (a) discente deverá 

assinar o termo de licença de uso de voz e de imagem. 

 

O recebimento de manifestações reportando supostos excessos de docentes ao 

exigirem abertura de câmera levou a Ouvidoria a contatar o Pró-Reitor de Graduação, 

Professor Cassiano Caon Amorim. Em reunião, foi esclarecido que o intuito da 

autorização de uso de voz e imagem é apenas e tão somente resguardar a 

universidade de possíveis denúncias sobre violação de direito de imagem e não para 

sustentar condutas docentes incompatíveis com a própria natureza da Resolução 

33/2020, na qual há vários dispositivos nos quais se evidencia a preocupação da UFJF 

com as condições familiares e socioeconômicas dos alunos. 

A recomendação imediata do Pró-Reitor foi a de orientar os manifestantes a 

consultarem os Planos de Ensino das disciplinas, pois a realização de avaliações com 

câmera aberta deve estar neles prevista. Contudo, recomenda-se ao CONSU a revisão 

do referido parágrafo terceiro do artigo sétimo da Resolução 33/2020, para evidenciar 

sua real abrangência. 
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2.3. LIBERAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 

A pandemia impactou radicalmente o processo de liberação de estágios, o qual 

era realizado em meio físico. A migração para meio digital sobrecarregou a 

Coordenação de Estágios, de modo que o processo de liberação tornou-se 

momentaneamente mais lento, o que levou alguns discentes a procurarem a Ouvidoria.  

Em reunião com o Pró-Reitor de Graduação, foi esclarecido que o processo de 

regularização de estágios tornou-se mais lento também por razões de redução 

temporária do quadro de servidores da Coordenação de Estágios, mas que as medidas 

para normalização da demanda já haviam sido tomadas, com remanejamento provisório 

de servidores de outros setores da PROGRAD para suprir a demanda. 

 

 

2.4. ADIAMENTO DO PISM 2021 

 

No mês de novembro foram recebidas algumas solicitações de novo adiamento 

do PISM, que será realizado nos meses de Fevereiro (Módulos II e III) e Março (Módulo 

I) de 2021. Inicialmente, a Coordenação Geral de Processos Seletivos (COPESE) 

informou não haver previsão de nova alteração do cronograma. Contudo, a chegada de 

novas manifestações no mesmo sentido e a alta taxa de transmissão do novo 

coronavírus em Juiz de Fora no presente momento fizeram com que a questão fosse 

levada à Pró-Reitoria de Graduação e ao próprio Reitor, para análise e possível 

submissão da pauta à deliberação dos órgãos colegiados competentes. 

 

 

2.5. CONTATO COM A CDARA 

 

Por fim, a dificuldade de contato com a Coordenadoria de Assuntos e Registros 

Acadêmicos foi objeto de reclamações por parte dos discentes. A principal alegação é 

de atraso excessivo ou ausência de resposta. Apesar de ser indiscutível a grande carga 

de trabalho do setor, em virtude da complexidade do controle dos registros acadêmicos, 

é necessário envidar maiores esforços a fim de que o discente não fique sem resposta. 
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3. EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 

Em 2020 esforços foram envidados pela Ouvidoria a fim de sensibilizar os 

setores mais demandados, de acordo com a análise dos pontos recorrentes realizada 

no ano anterior. Cabe salientar que todos os gestores foram atenciosos e prestativos no 

atendimento às solicitações. As respostas aos questionamentos podem ser 

acompanhadas no processo SEI nº 23071.908285/2020-65. 

A Pró-Reitoria de Infraestrutura, a respeito de problemas de iluminação pública e 

de transporte, informou que “existe equipe exclusiva para a manutenção do Sistema de 

Iluminação Pública. É feita uma ronda a cada 3 dias para a detecção dos problemas 

pontuais e a substituição é imediata e frequente. Que não têm histórico de problemas 

relevantes dessa natureza”. Disseram ainda que “os circuitos de iluminação pública são 

vários. A equipe de manutenção atua durante o dia. Quando necessário, eventualmente 

acendem trechos durante o dia para verificação e manutenção. Significa que a equipe 

está atuando. Ocasionalmente defeitos em comandos de luz por fotocelulas também 

podem provocar trechos acesos durante o dia. Sempre que ocorre é imediatamente 

atacado o problema”. Sobre o transporte, esclareceram que “a lotação ocorre nos 

ônibus do RU e no horário de almoço. Para minimizar o problema, disponibilizam todos 

os veículos disponíveis na Gerência de Transporte, em torno de 12 veículos. Com 

relação à escassez, a Gerência de Transportes disponibiliza todos os veículos 

disponíveis para atender a todos os horários disponibilizados no site da PROINFRA. 

Quanto aos atrasos, o problema se refere aos ônibus de funcionários no período da 

tarde e no final do dia. Isso se deve ao tráfego intenso no campus e no seu entorno e 

estamos buscando soluções para atenuar o problema”. Em consideração ao 

questionamento de atendimento deficiente dos funcionários, informaram que “realizam 

treinamento com todos eles com o intuito de humanizar o atendimento aos passageiros, 

em especial com relação aos cadeirantes, além de ter realizado a manutenção em 

todos os veículos que não estavam com os elevadores funcionando”. 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através da Coordenação de Alocação e 

Movimentação de Pessoas, em resposta a questionamentos sobre a existência de um 

lapso temporal entre a rescisão de contrato de professor substituto e a comunicação 

sobre o fato com o mesmo, indicou que para mitigar o problema “concluíu a implantação 

do processo de prorrogação de vigência do contrato de professor substituto no SEI, em 
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junho de 2020; bem como a implementação do processo de contratação, com previsão 

de conclusão em julho de 2020, portanto, as informações dos processos poderão ser 

acessadas e acompanhadas constantemente pelos órgãos acadêmicos e pelo 

contratado”. E que, além disso, “realizaria reuniões com os Chefes de Departamento, 

Diretores e Secretários de Unidade para reforçar esta dinâmica e solicitaria também aos 

respectivos atenção quanto à data de vigência e que sempre mantenham os 

professores substitutos da respectiva unidade informados de modo a prevenir que tal 

situação ocorra”. 

Ainda a PROGEPE, sobre ocorrência de falhas no sistema de ponto eletrônico, 

respondeu que “a existência de demandas recorrentes na Ouvidoria se deu por uma 

série de fatores, dentre os quais o fato de ser um sistema completamente novo, que é 

utilizado por um número considerável de pessoas e que, por conta da dinâmica da 

universidade, tem sido constantemente aprimorado. Que a comissão de 

acompanhamento do ponto eletrônico acredita que isso tudo faz parte do processo de 

melhoria contínua, o qual está sendo bem executado. Que a comissão está sempre 

atenta para atender as demandas dos usuários e ressalta que o objetivo é que se possa 

atingir a estabilidade desejada em breve”. 

Sobre pontos habituais de reclamações do corpo discente quanto à 

inobservância do RAG pelos Professores, a PROGRAD respondeu que “as questões 

foram pauta de discussão em reunião do Conselho Setorial de Graduação do dia 18 de 

setembro de 2018, inclusive constando em ata da reunião. Que foi novamente tratado 

em outras reuniões do Congrad e estava pautado na reunião ordinária do Conselho do 

dia 29 de outubro de 2020”. 

 
4. AÇÕES PROPOSTAS PARA O ANO DE 2021 
  
 

▪ Promover a divulgação dos serviços da Ouvidoria Geral junto à comunidade 

universitária, de modo a consolidar a imagem de órgão fomentador do diálogo e 

solução não litigiosa de conflitos; 

 

▪ Realizar capacitações, visando o constante aprimoramento da equipe; 

 

▪ Reduzir os prazos de atendimento às manifestações de Ouvidoria e pedidos de 

acesso à informação; 
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▪ Realização do feedback junto a órgãos estratégicos a fim de promover a 

adaptação dos serviços prestados e processos de trabalho às demandas 

apresentadas pela comunidade. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 

O ano de 2020 trouxe enormes desafios à sociedade e a UFJF não se apartou 

desse processo. Os anseios e dificuldades do atual período, refletidos nas 

manifestações, demonstram que a relação entre o cidadão e a instituição está em 

constante movimento e que a adaptação a essa nova realidade é fundamental, já que a 

universidade não existiria sem a comunidade que a compõe. 

Frente a esse cenário que incita à inovação, a Ouvidoria Geral procura cumprir 

seu papel de modo a contribuir efetivamente para o desenvolvimento da UFJF, de 

modo que a prestação de serviços sempre tenha como finalidade o usuário, de modo a 

garantir a gestão democrática da universidade e a concretização de direitos 

fundamentais da comunidade. 

 
 
 

Flávia de Souza Bastos 
João Pedro Gonçalves 

Equipe da Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


