UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
O cio nº 195/2020/REITORIA - OUVIDORIA/UFMT
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Ao
Conselho Universitário - CONSUNI - UFMT
Assunto: Relatório de A vidades da Ouvidoria-Geral da UFMT referente ao exercício de 2019.
Prezados Senhores,
CONSIDERANDO o inciso IV do art. 2º da RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 07, DE 30 DE MARÇO
DE 2016 (Dispõe sobre aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Geral da Universidade Federal de
Mato Grosso).
CONSIDERANDO o inciso X e XV do Art. 4º da RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 07, DE 30 DE
MARÇO DE 2016 (Dispõe sobre aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Geral da Universidade
Federal de Mato Grosso).
Submetemos a esse egrégio Conselho Superior o Relatório de A vidades da OuvidoriaGeral da UFMT referente ao exercício de 2019 (2621240), que após apreciação e aprovação, sugerimos o
encaminhamento para Gestão Universitária e as unidades administra vas e acadêmicas, para tomada de
ações que se façam per nente.
Esta Ouvidoria-Geral igualmente solicita inclusão em pauta do presente relatório na
próxima reunião do CONSUNI a ﬁm de que a Equipe da Ouvidoria possa dirimir quaisquer dúvidas que
eventualmente possam vir a impedir o seu pleno entendimento.
Limitado ao exposto, ﬁquem com nossos votos de es ma e consideração.
Documento assinado eletronicamente por PAULO SERGIO ALMEIDA DOS SANTOS, Ouvidor(a) da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 23/06/2020, às 13:03, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2620862 e
o código CRC CB546566.
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Apresentação
O ano de 2019 marca uma fase importante para a Ouvidoria-Geral da Universidade Federal de Mato Grosso, na
medida em que houve a sua inserção na estrutura organizacional da Instituição1. Esta ação por parte da Gestão
Universitária, demonstra o compromisso da UFMT em fortalecer os seus mecanismos de controle, sobretudo, o controle
social, visando à promoção e defesa dos direitos dos usuários de seus serviços, tanto acadêmicos quanto administrativos.
O ano, igualmente, foi marcado pela adesão da UFMT à Rede Nacional de Ouvidorias, bem como pela mudança de
toda a equipe da Ouvidoria, com a nomeação de um novo Ouvidor-Geral, bem como de um Ouvidor-Substituto,
proporcionado impactos significativos para os andamentos dos trabalhos nos últimos meses.
A Ouvidoria-Geral da UFMT durante o exercício de 2019, recepcionou 382 manifestações (74% a mais que o período
anterior), com um arquivamento médio de apenas 6% dos registros. Os tipos de manifestações mais recorrentes foram –
reclamação e denúncia –, especialmente, quanto à regularização de revalidação de diploma de médico formado no exterior
e indícios de fraude no ingresso por meio de cotas utilizando o Sistema de Seleção Unificada (SISU-2019),
respectivamente. O Campus Universitário de Cuiabá, foi onde ocorreu o maior número de manifestações, com destaque
à unidade acadêmica Faculdade de Medicina (FM) e à unidade administrativa Comissão de Heteroidentificação (CAE-STI
e PRAE).
Embora, o papel da Ouvidoria consista na análise preliminar das manifestações, sendo a apuração dos fatos
responsabilidade da pertinente unidade técnica de apuração, nossa atuação buscou atender as melhores práticas de
ouvidoria e controle, principalmente no tocante ao ceticismo profissional, conquanto, sem renunciar nosso regimento
interno, bem como a legislação que nós é inerente2. O relatório que segue, é um demonstrativo simples e ágil para
conhecer as principais demandas da UFMT no exercício de 2019. Ao seu final fazemos nossas recomendações e/ou
sugestões com vistas a atenuar nomeadamente os principais problemas que foram noticiados pela comunidade, interna
e externa, que, de alguma forma, podem comprometer a qualidade dos serviços prestados pela UFMT.
Portanto, espera-se que este relatório seja útil à Gestão Universitária e a todas unidades da UFMT, na tentativa
de que vossas prestações de serviços sejam realizadas de modo adequado, observando diariamente os princípios da
regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.
Equipe da Ouvidoria-Geral da UFMT
RESOLUÇÃO CD Nº 01, DE 09 DE MARÇO DE 2018, alterada pelas RESOLUÇÕES CD Nº 20/2018, 14, 16, 17 E 18/2019.
RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 07, DE 30 DE MARÇO DE 2016. Dispõe sobre aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Mato Grosso;
RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 09, DE 18 DE OUTUBRO DE 2000. Dispõe sobre a instituição da Ouvidoria da UFMT.
1
2
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Relatório das Atividades
Atualmente atuando em cinco campi: Campus Universitário do Araguaia (CUA), Cuiabá (CUA),
Campus-sede, Rondonópolis (CUR), Sinop (CUS) e Várzea Grande (CUVG), a Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso (FUFMT) conta com 29 institutos e faculdades, aproximadamente mais de 25
mil alunos matriculados em seus 108 cursos de graduação (presencial e a distância) e 66 cursos de
pós-graduação (mestrado e doutorado). Para atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a
IES conta com 2.455 docentes e 1.294 técnicos administrativos.3
É mister ressaltar, que a UFMT é referência no Estado de Mato Grosso no tocante ao ensino
(presencial e a distância), pesquisa e extensão, com grandes contribuições para o desenvolvimento local
e regional. Nos últimos anos, tem estado posicionada entre as 35 melhores universidades do País, e
entre as dez melhores instituições universitárias, com menos de 50 anos. Seu Índice Geral de Cursos
(MEC) mais recente é igual a 4 (numa escala de 0 a 5).4
Durante o período de janeiro a dezembro de 2019 foram recepcionadas 382 manifestações, uma
média aproximada de 32 demandas por mês, com destaque aos meses de julho e agosto, os quais foram
considerados atípicos, razão do grande quantitativo de notificações referente à regularização de
processo seletivo referente à revalidação de diploma de médico graduado no exterior5, bem como de
indícios de fraude no ingresso por meio de cotas do Sistema de Seleção Unificada (SISU)-2019.
Em relação ao exercício de 2018, houve um acréscimo nas manifestações recepcionas pela Ouvidoria-Geral da UFMT na ordem de 74%.6

Capa. Disponível em Google-Imagens®
3 Relatório Anual de Gestão 2018.
4 Disponível em: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/.
5 As manifestações foram decorrentes, sobretudo, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Cremesp contra a UFMT, questionando o sistema próprio de revalidação dos diplomas médicos
oriundos de instituições de ensino estrangeiras.
6

Conforme Relatório de Atividades da Ouvidoria exercício de 2018. Disponível em <https://bit.ly/2KNz8RB>.
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O campus Universitário de Cuiabá (CUA) notadamente foi onde ocorreu o maior número de
registros de manifestações, 313, seguido dos campi de Rondonópolis (CUR), 37, Araguaia (CUA), 15,
Sinop (CUS), 12, e Várzea Grande (CUVG), 5.

Legenda: CUA = Campus Universitário do Araguaia; CUC = Campus Universitário de Cuiabá; CUR = Campus Universitário de Rondonópolis; CUS = Campus
Universitário de Sinop; CUVG = Campus Universitário de Várzea Grande.
Figura 1 – Manifestações recepcionadas pela Ouvidora-Geral da UFMT em 2019.

Fonte: OUV-UFMT, 2020.

Os principais canais utilizados pelos usuários foram o Fala.BR, 174; seguido de e-mails, 160; outros (SEI), 46; carta e redes sociais, 2.

Os tipos de manifestações mais recepcionadas pela OUV-UFMT foram as reclamações, 109;
seguidas das denúncias, 101; comunicações (“denúncias anônimas”), 93; solicitações, 73 e quatro
sugestões e dois elogios.






Denúncia: ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes;
Elogio: demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço público oferecido ou o atendimento recebido;
Reclamação: demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à conduta de agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço;
Simplifique: ideias para desburocratizar o serviço público;
Solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte dos órgãos e das entidades administração pública federal;
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Sugestão: apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da administração pública
federal.

Legenda: CUA = Campus Universitário do Araguaia; CUC = Campus Universitário de Cuiabá; CUR = Campus Universitário de Rondonópolis; CUS = Campus
Universitário de Sinop; CUVG = Campus Universitário de Várzea Grande.
Figura 2 – Manifestações recepcionadas pela Ouvidora-Geral da UFMT em 2019: Por tipo.
Fonte: OUV-UFMT, 2020.

Aproximadamente, em relação a 2018, as reclamações cresceram 63%; as denúncias não-anônimas 60%; as denúncias anônimas 82%; as
solicitações de providências elevaram-se em 73%; as sugestões ascenderam em 75%; e os elogios se mantiveram no mesmo patamar.7

Quanto aos “Top 10” assuntos mais noticiados à OUV-UFMT destacam-se: Processo Seletivo (66),
SISU – Sistema de Seleção Unificada (48), Assédio Moral (34), Universidade Pública (30), Ensino
Superior (27), Agente Público (25), Auxílio Estudantil (25), Educação Superior (23), Serviço de
Informação ao Cidadão (20), e Infraestrutura (16).

Aproximadamente 16% e 6% das denúncias anônimas e não-anônimas foram arquivadas, respectivamente, por falta de clareza, falta de complementação,
perda do objeto e/ou pela não comprovação dos fatos na fase de apuração técnica.
7
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 Processo Seletivo ⇝ manifestações que noticiam reclamações, ilicitudes em processos seletivos em geral, exceto para
o provimento de cargo público efetivo ou temporário. Por exemplo, especialização, mestrado, doutorado,
revalidação de diploma de médico etc.
 SISU – Sistema de Seleção Unificada ⇝ manifestações que noticiam possíveis problemas relacionados ao SISU,
incluindo-se ilegalidades no ingresso por ações afirmativas.
 Assédio Moral ⇝ manifestações que noticiam possíveis exposição de outrem a situações humilhantes e
constrangedoras etc. De modo geral atos que vão de encontro ao código de ética profissional da UFMT.
 Universidade Pública ⇝ manifestações generalistas que atacam à imagem da UFMT, bem como quanto ao uso
irregular de seus espaços, serviços, bens ou materiais.
 Ensino Superior ⇝ manifestação que noticiam problemas relacionadas a aspectos didáticos e metodológicos.
 Agente Público ⇝ manifestações que noticiam improbidade administrativa tais como recebimento indevido de
vantagem econômica, abuso de poder, acumulação de cargos públicos, descumprimento de dedicação exclusiva
(DE) etc.
 Auxílio Estudantil ⇝ manifestações que noticiam problemas ou irregularidades quanto a auxílios de quaisquer
naturezas, incluindo-se, bolsas de estudo, pesquisa, extensão etc.
 Educação Superior ⇝ manifestações que noticiam problemas de cunho meramente administrativo de um
determinado curso ou departamento, por exemplo, problemas relativos a matricula, rematrícula, aproveitamento
de estudos, trancamento etc.
 Serviço de Informação ao Cidadão ⇝ manifestações em forma de solicitação, em decorrência de pedidos de
informação e/ou auxílio para obtenção de dados para pesquisa e outro fim.
 Infraestrutura ⇝ manifestações que noticiam problemas de infraestrura relacionados aos espaços de uso comum da
UFMT, incluindo-se sala de aula, elevadores, banheiros etc.
Estes assuntos correspondem a 82% aproximadamente de todas as manifestações recepcionadas pela OUV-UFMT (Figura 3).
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Legenda: CUA = Campus Universitário do Araguaia; CUC = Campus Universitário de Cuiabá; CUR = Campus Universitário de Rondonópolis; CUS = Campus
Universitário de Sinop; CUVG = Campus Universitário de Várzea Grande.
Figura 3 – Assuntos mais noticiados à Ouvidoria-Geral da UFMT em 2019.
Fonte: OUV-UFMT, 2020.
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Aproximadamente mais da metade das manifestações (51%) recepcionadas, foram em desfavor de
aspectos organizacionais generalizados, tanto em relação à instituição, UFMT, quanto a seus órgãos
administrativos e acadêmicos. Conquanto, destaque-se, que particularmente 23% das manifestações
são contra docentes; 15% contra discentes; e 5% contra servidores técnicos-administrativos.
A maioria das manifestações em desfavor da instituição, incluindo suas unidades acadêmicas e administrativas, são do tipo reclamações e
solicitação de providências; ao passo, que em desfavor de docentes e discentes são do tipo denúncias anônimas e não-anônimas (Figura 4).
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Figura 4 – Assuntos mais noticiados à Ouvidoria-Geral da UFMT em 2019: Por acusado.
Fonte: OUV-UFMT, 2020.

No tocante ao objeto de manifestação, dentre os mais noticiados à OUV-UFMT, destacam-se:
revalidação de diploma de médico, 58; fraude no ingresso por cotas, 40; infração ética: constrangimento
e humilhação, 29; recebimento de bolsas, 19; solicitação de informação, 19; irregularidade em
fornecimento de alimentos, 15; metodologia de ensino e avaliação, 15; falta de urbanidade e cortesia,
12; manutenção de bens e espaço público, 11; e abuso de autoridade, 10.
O Campus Universitário de Cuiabá (CUC) concentrou a maioria das manifestações ilustradas na Figura 4.

• Revalidação de diploma de médico (Processo Seletivo) ⇝ A Faculdade de Medicina convocou os médicos que haviam
feito estudos complementares a participarem de um novo processo de revalidação de diploma.
• Fraude no ingresso por cotas (SISU) ⇝ A PRAE juntamente com a Coordenação de Administração Escolar,
realizaram a análise pormenorizada de cada notificação a fim de identificar a veracidade das denúncias, conquanto,
a maioria das comunicações tenham ocorrido, antes mesmo, dos alunos denunciados passarem pela Comissão de
Heteroidentificação.
• Infração ética: constrangimento e a humilhação (Assédio Moral) ⇝ Entre as 29 manifestações, 21 seguem com
encaminhamento na Comissão de Ética Profissional, enquanto as restantes foram resolvidas pela unidade do fato.
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• Recebimento de bolsas (Auxílio Estudantil) ⇝ Em sua grande maioria (atrasos no pagamento de bolsas de extensão)
foram tratadas pela Coordenação Financeira da Pró-Reitoria de Administração, a qual forneceu os motivos e
regularizou as demandas.
• Irregularidade em fornecimento de alimentos (Restaurante Universitário) ⇝ Trataram-se de reclamações quanto às
refeições servidas no RU, especialmente, no Campus de Cuiabá. Essas demandas foram avaliadas pela Pró-Reitoria
de Administração, por meio da coordenação de aquisição e contratos de serviços, especialmente pela supervisão do
RU.
• Metodologia de ensino e avaliação (Ensino Superior) ⇝ As demandas foram tratadas pelas respectivas unidades do
objeto, sempre com anuência e ciência da autoridade máxima das unidades (diretores), e com recomendações aos
envolvidos.
• Falta de urbanidade e cortesia (Agente Público, Atendimento e Ensino Superior) ⇝ As demandas foram tratadas pela
chefia imediata de cada unidade, com comunicação direta aos envolvidos. A falta de urbanidade e cortesia foi assunto
presente em todas as unidades da UFMT, tanto acadêmicas quanto administrativas, bem como entre permissionários
(Cantinas Universitárias).
• Manutenção de bens e espaço público (Infraestrutura) ⇝ As demandas foram tratadas pela Secretaria de
Infraestrutura, Coordenação de Manutenção, as quais foram devidamente solucionadas.
• Abuso de autoridade (Agente Público) ⇝ Demandas que versam sobre condutas realizadas por servidores técnicos ou
docentes no exercício da função, nas quais tem como o escopo o uso arbitrário da função pública. Estas manifestações
encontram finalizadas no Sistema Fala.BR, entretanto, algumas seguem em apuração pela Comissão de Ética
Profissional ou por sindicância/processo administrativo disciplinar instaurado por autoridade competente.
• Solicitações de Informações (Serviço de Informação ao Cidadão) ⇝ Algumas demandas foram atendidas no âmbito
da OUV, a passo que outras, foram atendidas pelo SIC.
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Legenda: CUA = Campus Universitário do Araguaia; CUC = Campus Universitário de Cuiabá; CUR = Campus Universitário de Rondonópolis; CUS = Campus
Universitário de Sinop; CUVG = Campus Universitário de Várzea Grande.
Figura 5 – Objetos mais frequentes nas manifestações.
Fonte: OUV-UFMT, 2020.

Considerando o objeto das manifestações, a maioria foi registrada nomeadamente em forma de
reclamação,76, seguido de denúncias não-anônimas, 61; solicitação de providências, 51, e denúncias
anônimas (comunicação), 40.
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Figura 6 – Objetos mais frequentes nas manifestações: Por tipo.
Fonte: OUV-UFMT, 2020.

No que tange à quantidade de manifestações registradas desfavoravelmente, as unidades
acadêmicas se sobressaíram em relação às unidades administrativas, 220 contra 160 registros.
Dentre as – unidades acadêmicas – a mais representativas quanto a origem do fato, destacamse: Faculdade de Medicina (FM-CUC), 62; Curso de Zootecnia (ICAT-CUR), 9; Curso de Engenharia
Mecânica (ICAT-CUR), 8; Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental (FAET-CUC), 7; Faculdade
Economia (FE-CUC), 7; Faculdade de Educação Física (FEF-CUC), 7; Curso de Psicologia (IE-CUC), 6;
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Curso e Química (ICET-CUC), 6; Curso de Filosofia (ICHS-CUC), 5; Especialização EaD em Gestão
Pública (FACC-CUC), 5; e Faculdade de Medicina Veterinária (FAVET-CUC, 5; Curso de Farmácia
(ICBS-CUA), 4; Curso de História (IGHD-CUC), 4; Hospital Veterinário (FAVET-CUC), 4; e Instituto de
Educação (IE-CUC), 4.
As manifestações registradas em desfavor destas unidades acadêmicas representam cerca de 39% das manifestações recepcionadas pela OUV,
bem como representam aproximadamente 68% da totalidade das manifestações contra as unidades acadêmicas da UFMT.

Já dentre as – unidades administrativas – destacam-se: Comissão de Heteroidentificação (PRAE),
39; Universidade Federal de Mato Grosso (REITORIA)8, 29; Restaurante Universitário (PROAD), 16;
Ouvidoria-Geral (REITORIA), 10; Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), 10; Biblioteca Central
(VICE-REITORIA)9, 5; Cantina-FAEN (PROAD), 5; Coordenação de Desenvolvimento Humano (SGP), 4;
Pró-reitora de Assistência Estudantil (PRAE), 4; Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), 4.
As manifestações registradas em desfavor dessas unidades administrativas representam cerca de 33% das manifestações recepcionadas pela
OUV, bem como representam 79% da totalidade das manifestações contra as unidades administrativas da UFMT.

Diz respeito a manifestações em desfavor da instituição, em que não foi possível identificar a unidade do objeto, por falta de omissão do
usuário ou por falta de clareza da comunicação.
9 Além da Biblioteca Central, igualmente estão subordinados à Vice-Reitoria: Pró-Reitoria do Campus de Rondonópolis (PROCUR); Pró-Reitoria
do Campus de Araguaia (PROCUA); Pró-Reitoria do Campus de Sinop (PROCUS); Pró-Reitoria do Campus de Várzea-Grande (PROCUR); Editora
Universitária; Biotério Central; Escritório de Inovação Tecnológica e Escritório de Projetos e Processos.
8
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Legenda: CUA = Campus Universitário do Araguaia; CUC = Campus Universitário de Cuiabá; CUR = Campus Universitário de Rondonópolis; CUS = Campus
Universitário de Sinop; CUVG = Campus Universitário de Várzea Grande.
Figura 7 – Manifestações por unidade.
Fonte: OUV-UFMT, 2020.
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O papel da ouvidoria é realizar a análise preliminar da denúncia. A apuração dos fatos é responsabilidade da pertinente
unidade técnica de apuração do órgão.

No que concerne às unidades técnicas de apuração10, entre as instâncias acadêmicas, as mais
demandadas foram: Faculdade de Medicina (FM-CUC), 62; Faculdade de Administração e Ciências
Contábeis (FACC-CUC), 8; Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET-CUC), 7; Instituto
de Educação (IE-CUC), 7; Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT-CUR), 6; Instituto de
Geografia, História e Documentação (IGHD-CUC), 6; Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICENCUR), 5; Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET-CUC), 5; Faculdade de Medicina Veterinária
(FAVET-CUC), 4; Faculdade de Economia (FE-CUC), 4; Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHSCUC), 4; Instituto de Línguas (IL-CUC),4.
Já quanto às unidades técnicas de apuração no âmbito administrativo, destacam-se a atuação
da Coordenação de Administração Escolar (STI-CAE), 45; Comissão de Ética (CEP), 39; Ouvidora-Geral
(OUV), 39; Coordenação de Aquisições e Contratos de Serviços (PROAD-CACS), 17; Coordenação
Financeira (PROAD-CF), 17; Coordenação de Administração de Pessoal (SGP-CAP), 10; Secretaria de
Infraestrutura (SINFRA), 10; Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE); Coordenação de
Desenvolvimento Humano (SGP-CDH), 8; Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), 7; e
Reitoria, 7.

Considerando o objeto da manifestação, algumas manifestações foram tratadas por mais de uma unidade técnica de apuração, todavia, as estatísticas
apresentadas neste relatório, diz respeito apenas ao primeiro nível da apuração.
10
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Legenda: CUA = Campus Universitário do Araguaia; CUC = Campus Universitário de Cuiabá; CUR = Campus Universitário de Rondonópolis; CUS = Campus
Universitário de Sinop; CUVG = Campus Universitário de Várzea Grande.
Figura 8 – Manifestações por unidade técnica de apuração.
Fonte: OUV-UFMT, 2020.

A Figura 6 ilustra que a Faculdade de Medicina (FM-CUC), dentre as unidades acadêmicas, e a Coordenação de Administração Escolar (CAESTI), dentre as unidades administrativas, foram aquelas unidades técnicas de apuração mais demandadas no exercício de 2019.
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Por fim, cabe destacar que diversas manifestações não foram formalmente registradas no Sistema
Fala.BR (Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação). Dentre essas, pedidos de
informações acerca de serviços diversos prestados pela UFMT, por exemplo, informações acerca de
processos seletivos, calendário acadêmico, endereço e/ou número de telefone de unidade etc. Neste
sentido, a OUV-UFMT tem recebido em média cinco ligações diariamente referentes aos temas
supracitados. Além disso, por ser uma unidade que atua de modo presencial, a OUV-UFMT igualmente
tem recebido diversos elogios por parte daqueles que têm buscado os seus serviços, havendo, portanto,
um reconhecimento da comunidade acerca de sua importância para o aperfeiçoamento dos serviços
prestados pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Para além de uma instância permanente de controle e participação social com a finalidade de aprimoramento da Gestão Universitária, a OUVUFMT vem atuando igualmente como um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

A lista detalhada de todas a manifestações recepcionadas pela UFMT, no exercício de 2019, quanto
ao assunto, unidade do objeto, unidade gestora, campus universitário e tipo de manifestação, podem
ser visualizadas no apêndice deste relatório, Tabela 1.
Por fim, vale ressaltar, que de acordo com MOP (2018, 13), as ouvidorias públicas, “podem e devem
receber comunicações de irregularidade e dar-lhes encaminhamento, desde que haja elementos mínimos
que permitam a apuração dos fatos. Se uma comunicação de origem anônima não trouxer indícios
mínimos de relevância, autoria e materialidade, poderá ser arquivada pela ouvidoria”. Às vezes, a
Ouvidoria pode ser utilizada como um canal para registro de manifestações caluniosas e/ou de
flagrante má-fé, e, neste sentido, os usuários que fazem seu uso para tal fim, estão minguando os
esforços deste órgão na tentativa de aperfeiçoar os serviços prestados pela entidade.
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Assim, é importante observar que, “todo aquele que realizar denúncia de comprovada má-fé contra
terceiro, atendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estará
sujeito às responsabilizações civil e penal”11. Do ponto de vista técnico, a Ouvidoria buscar exercer suas
atividades obedecendo a legislação e, de saída, mesmo que de sua parte, não haja quaisquer juízos de
admissibilidade, ela atua pautada no ceticismo profissional, sob a suposição jurídica do fumus boni
juris, logicamente, sem abrir mão dos elementos mínimos que permitam a apuração dos fatos pela
unidade técnica.
Destarte, a Ouvidora-Geral da UFMT está estudando meios a fim de promover este órgão na
perspectiva que ele seja usado para atender exclusivamente os propósitos para os quais foi instituído,
uma instância permanente de controle e participação social com a finalidade de aprimoramento da
Gestão Universitária.

11

Art. 7º, Resolução Nº 3, de 13 de setembro de 209, da Controladoria Geral da União/Ouvidoria-Geral da União.
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Satisfação dos Usuários
No que diz respeito ao nível de satisfação tanto da solução de demandas (por parte das unidades
técnicas de apuração) quanto dos serviços prestados pela Ouvidoria, estes foram ligeiramente
melhorados. O resultado deve-se à queda no nível de insatisfação dos usuários na solução de suas
demandas, haja vista que o nível de satisfação se manteve levemente no mesmo patamar.
(2018)

(2019)

Figura 9 – Percepção dos usuários quanto à solução de demandas e nível de satisfação da OUV-UFMT.
Fonte: Painel Resolveu, CGU, 2020.
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Conclusões e Sugestões
Com base nos achados apresentados, conclui-se que, de modo geral, alguns dos serviços prestados
pela UFMT, por meio de suas unidades acadêmicas e administrativas necessitam ser aperfeiçoados,
isto é, precisam ser realizados de modo mais adequados, observando-se nomeadamente os princípios
da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e
cortesia. Assim, considerando o teor das manifestações recepcionadas ao longo do exercício de 201912
e nomeadamente o disposto no inciso IV, Art. 4, do Regimento Interno da Ouvidoria, levamos ao
conhecimento das unidades e da Gestão Superior, as seguintes sugestões relevantes a fim de
aperfeiçoar os serviços prestados pela UFMT:
 Fortalecer os mecanismos de avaliação (por exemplo, treinamento das comissões de
heteroidentificação) dos candidatos inscritos em cotas por meio do Sistema de Seleção
Unificada (SISU) para evitar oportunidades de fraudes;
 Aperfeiçoar os processos de revalidação de diplomas médicos expedidos no exterior consoante
às recomendações dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, bem como do Ministério da
Educação;
 Realizar campanhas educativas a fim de combater o assédio moral e sexual, em todas as
instâncias da UFMT;
 Promover campanhas educativas a fim de combater o consumo de drogas lícitas e não-lícitas
(que não estejam relacionadas a atividades de ensino, pesquisa e extensão), no âmbito da
UFMT;
 Fortalecer a segurança no âmbito dos campi da UFMT, sobretudo, em seus espaços comuns;
 Promover o controle de pessoas no âmbito das unidades acadêmicas quer seja por meio
eletrônico ou outro meio, a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas ao corpo
docente/discente/funcional que possam colocá-las em risco;
12

Isto é, todas as sugestões que seguem fundamentam-se nas manifestações recepcionadas.
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 Promover discussões acerca dos objetivos do orçamento da UFMT em todos os níveis
hierárquicos da instituição, buscando aprimorar a integração e o comprometimento por parte
de todos os envolvidos, face ao envolvimento diretamente com os resultados planejados;
 Aperfeiçoar os mecanismos relativos à alocação de recursos orçamentários às unidades,
utilizando, por exemplo, de parâmetros quantitativos que visem à promoção da proatividade,
meritocracia etc.;
 Conduzir estudos que avaliem a eficiência produtiva das unidades acadêmicas e
administrativas com vistas a maximizar a qualidade dos serviços prestados pela UFMT, visando
a promoção, dentre outros, dos princípios da economicidade, eficiência e eficácia;
 Estender ou promover rotineiramente cursos de formação docente aos professores que estão
em efetivo exercício;
 Promover rotineiramente programas de formação continuada relacionados a metodologias de
ensino superior;
 Estimular a aplicação de instrumentos de autoavaliação a fim de mensurar e avaliar as
fraquezas, ameaças, forças e oportunidades dos cursos ofertados pela UFMT;
 Fortalecer os controles sobre a concessão de bolsas estudantis no âmbito da graduação e pósgraduação, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade,
nomeadamente;
 Aperfeiçoar os mecanismos relativos à emissão de diplomas, sobretudo, de cursos de
especialização (lato sensu), nomeadamente do ensino à distância, EaD;
 Zelo por parte dos colegiados de departamentos no tocante à deliberação de atividades a serem
exercidas por docentes fora da UFMT a fim de resguardar a responsabilidade de seus membros;
sugere-se, quando oportuno, indicar um relator para avaliar as solicitações dos docentes,
objetivando o cumprimento da legislação pertinente (Lei nº 12.772/ 2012);
 Zelo por parte de secretários, diretores, chefes de departamentos, chefes de setores, entre
outros casos de chefia de unidade, na condução de processos originários da Ouvidoria ou
Protocolo Central, com vistas a preservar, sobretudo, as informações do manifestante, bem
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como a imagem pessoal do denunciado quando da comunicação de má-fé; isto se daria
mediante sempre na condução de processos pelo SEI de modo sigiloso ou restrito;
Manter a comissão de concurso da UFMT sempre vigilante a fim de garantir que os processos
seletivos para docentes e técnicos sejam sempre transparentes e isonômicos;
Evitar que os recursos de provas relativas a processos seletivos para docentes sejam analisados
pela mesma comissão que elabora as respectivas avaliações;
Promover campanhas educativas com fins de preservar as condições dos bens de uso comum
da UFMT: salas de aulas, laboratórios, escritórios, banheiros, calçamentos etc.;
Promover e fortalecer os mecanismos de controle com pessoal, sobretudo, em relação aos
servidores docentes, razão de não haver sistemas de controle de frequência informatizados que
ensejem controles mais efetivos por parte das unidades acadêmicas;
Aperfeiçoar o Sistema de Gerenciamento de Encargos (SGE) com vistas a evitar a
superestimação ou subestimação na declaração encargos acadêmicos e administrativos, para
além das horas de trabalho do docente;
Promover cursos de capacitação de atendimento para servidores que atuam diretamente na
recepção de cidadãos;
Intensificar a fiscalização no fornecimento de alimentos no âmbito dos restaurantes
universitários;
Intensificar a fiscalização dos serviços prestados pelos permissionários (cantinas universitárias
e copiadoras) no âmbito da UFMT;
Fortalecer os controles relativos à prestação de contas de projetos de pesquisa, extensão e
especialização lato-sensu;
Revisitar e fortalecer as normas relativas a processos de remoção de servidor docente e técnicoadministrativo, observando-se, sobretudo, os princípios da administração pública,
nomeadamente o da indisponibilidade do interesse público;
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 Promover atos normativos que tornam lesivo para o bom andamento dos serviços prestados
pela UFMT, atos de protestos que ensejem o bloqueio total ou parcial de suas vias e espaços
comuns;
 Promover projetos e tomada de ações que visem o combate à infestação de animais e insetos
nas dependências da UFMT a fim de resguardar a saúde e segurança de seus servidores e
discentes;
 Promover atos normativos para a afixação de faixas nas dependências da UFMT, visando a
promoção de atos e ações que seja apenas de interesse amplo da comunidade acadêmica;
 Normatizar regras para a promoção de atos e ações no site institucional da UFMT, visando
nomeadamente apenas o interesse amplo da comunidade acadêmica;
 Observar rotineiramente as recomendações da Controladoria Geral da União no tocante ao
fomento de ações que fortaleçam os controles internos, controle social e a transparência ativa;
 Publicizar para amplo acesso da comunidade editais, provas e gabaritos relativos a processos
seletivos de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado;
 Publicizar para amplo acesso da comunidade editais relativos a projetos de pesquisa, extensão,
bolsas de estudo etc.;
 Conceber a carta de serviços da UFMT em formato eletrônico a fim de manter sempre atualizado
os serviços prestados à comunidade, respeitando rotineiramente, assim, os princípios dos
serviços públicos, fundamentalmente da regularidade, continuidade, atualidade e
transparência;
 Fortalecer a equipe da Comissão de Ética a fim de dar maior eficiência e celeridade as análises
de juízo de admissibilidade de processos abertos e sua instância ou encaminhados por outras
unidades para apreciação e tomada de ações;
 Fortalecer a equipe da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) buscando dar maior
celeridade aos processos de progressão funcional docente;
 Efetivar a Corregedoria no âmbito da UFMT com vistas a fortalecer os serviços prestados pela
entidade, no tocante à orientação, apoio e correição.
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 Fortalecer e/ou institucionalizar o comitê de integridade a fim dar maior solidez aos controles
relativos à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, conflitos
de interesse etc., em apoio à boa governança da UFMT;
 Auxiliar a Ouvidoria no tocante à promoção de suas atividades no âmbito de vossas unidades
a fim de zelar pela boa prestação de serviços em consonância com a legislação que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração
pública;
 Estabelecer um conselho de usuários a fim de acompanhar e avaliar os serviços públicos
prestados, efetivando as estratégias e promovendo o processo de controle social em toda sua
amplitude, no âmbito da UFMT.
As sugestões elencadas não são exaustivas, neste sentido, é importante que as unidades observem
diariamente, na prestação de seus serviços, os princípios da boa prestação do serviço da administração
pública, em atendimento à Lei nº 13.460/2017 (dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços públicos da administração pública).
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Ações da Ouvidoria-Geral da UFMT – 2019/2020
Dentre as principais iniciativas da OUV-UFMT, em 2019, encontram-se:
 Integração das atividades da Ouvidoria com outras unidades, tais como: Auditoria Interna,
Comissão de Ética, Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Protocolo
Central, a fim de catalogar o maior número possível de demandas da UFMT;
 Assunção dos serviços de informação ao cidadão (SIC);
 Assunção da gestão da carta de serviços junto à Gestão Universitária e ao Projeto GOV.BR; e
 Assunção da gestão da transparência ativa;
 Inserção da Ouvidoria-Geral da UFMT na Rede Nacional de Ouvidorias;
 Participação da equipe em curso presencial, Tratamento de Denúncias em Ouvidoria, Cuiabá, de
08 a 10/10/2019, Controladoria Geral União.
Dentre as principais ações projetadas pela OUV para 2020, destacam-se:
 Estimular, provocar e colaborar com as unidades e a gestão universitária no tocante a solução dos
problemas apresentados neste relatório;
 Aprovar a alteração do regimento interno conforme recomendações do Relatório nº 201900562 da
Controladoria Geral da União e Portaria CGU nº 1.181/2020, que estabelece critérios para
nomeação, designação, exoneração e dispensa de titulares de unidades do SISOUV;
 Buscar apoio junto à Gestão Universitária e à Secretaria de Tecnologia da Informação a fim de
concluir o projeto da carta de serviços eletrônica da UFMT;
 Estimular, provocar e colaborar com as unidades e a gestão universitária a fim de melhorar a
qualidade da transparência ativa da UFMT;
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 Dar continuidade a projetos que fomente à instrumentalização do controle social no âmbito da
UFMT, fundamentalmente, buscando destacar os pontos positivos relacionados aos serviços
prestados pela UFMT, bem como ações que melhorem a efetividade destes junto à comunidade
interna e externa.
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Apêndice
Tabela 1 – Manifestações recepcionadas em 2019.

Acumulação de Cargo Público

Agente Público

Assédio Moral

Faculdade de Educação Física
Hospital Veterinário
Cantina - FAEN
Coordenação de Aquisições e Contratos de Serviços
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Curso de Ciências Contábeis
Curso de Engenharia de Transportes
Curso de Engenharia Mecânica
Curso de Filosofia
Curso de Geografia
Curso de História
Curso de Matemática
Curso de Química
Curso Matemática
Faculdade de Educação Física
Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas
Instituto de Educação
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência
Secretaria de Gestão de Pessoas
Biblioteca Central
Comissão de Implantação UFR
Curso de Administração
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FEF
FAVET
PROAD
PROAD
FAET
FACC
IENG
ICAT
ICHS
IGHD
IGHD
ICEN
ICET
ICET
FEF
ICAT
IE
PRAE
PROCEV
SGP
VICE-REITORIA
REITORIA
FACC
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CUC
CUC
CUC
CUC
CUR
CUC
CUVG
CUR
CUC
CUC
CUC
CUR
CUC
CUC
CUC
CUR
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUR
CUC

1
1
1
3
1
1
1
1

1
1

1
1
2
1
2
2

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Total geral

Sugestão

Solicitação

Reclamação

Subordinação Campus

Elogio

Unidade do Objeto

Denúncia

Assunto

Comunicação

Tipo

1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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Assédio Sexual

Atendimento

Auxílio Estudantil

Curso de Bel. Ciências Biológicas
Curso de Enfermagem
Curso de Engenharia Civil
Curso de Geografia
Curso de Matemática
Curso de Psicologia
Curso de Química
Curso de Zootecnia
Faculdade de Economia
Faculdade de Educação Física
Faculdade de Medicina
Faculdade de Medicina Veterinária
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Instituto de Educação
Instituto de Saúde Coletiva
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
Programa de Pós-Graduação em Ecologia
Secretaria de Infraestrutura
Universidade Federal de Mato Grosso
Biblioteca Central
Faculdade de Medicina
Faculdade de Medicina Veterinária
Cantina - FAEN
Curso de História
Hospital Veterinário
Secretaria de Relações Internacionais
Secretaria de Tecnologia da Informação
Casa Estudantil
Curso de Agronomia
Curso de Comunicação Social
Curso de Direito
Curso de Enfermagem
Curso de Engenharia Civil
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IB
ICS
FAET
IGHD
ICET
IE
ICET
ICAT
FE
FEF
FM
FAVET
ICHS
IE
ISC
PRAE
IB
SINFRA
PROEG
VICE-REITORIA
FM
FAVET
PROAD
IGHD
FAVET
SECRI
STI
PRAE
FAAZ
ICHS
ICHS
ICEN
FAET
ICET
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CUC
CUS
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUR
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUS
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUS
CUR
CUC
CUA
CUA
CUR
CUC
CUA

1
1
1
1
1
1
3

1
1
6
3

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

2
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
9
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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Curso de Engenharia de Computação
Curso de Engenharia de Transportes
Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental
Curso de Farmácia
Curso de Psicologia
Curso de Química
Curso de Zootecnia
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
Universidade Federal de Mato Grosso
Bibliotecas
Concurso
Convênio

Educação Superior

Ensino Superior

Biblioteca Central
Biblioteca Setorial
Instituto de Física
Secretaria de Gestão de Pessoas
SINTUF
Universidade Federal de Mato Grosso
Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental
Curso de Filosofia
Curso de Geografia
Curso de Pedagogia
Curso de Psicologia
Curso de Química
Curso EaD de Bacharelado em Administração Pública
Especialização EaD em Gestão Pública
Especialização em Direito Civil Contemporâneo
Especialização em Gestão Financeira e Estratégias Organizacionais
Faculdade de Economia
Hospital Veterinário
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Curso de Engenharia Mecânica
Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental
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IENG
IENG
FAET
ICBS
ICHS
IE
ICET
FAAZ
PRAE
PROCUA
REITORIA
PROCUA
VICE-REITORIA
IE
IF
SGP
SINTUF
PROCUS
FAET
ICHS
IGHD
IE
IE
ICET
FACC
FACC
FD
FACC
FE
FAVET
PROPG
PROCUR
ICAT
FAET
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CUVG
CUVG
CUC
CUA
CUR
CUC
CUA
CUC
CUC
CUA
CUC
CUA
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUS
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUR
CUR
CUC

1
1
1
1

1
2

2
1

1
2
1
3

1
1
2
1
1

2
2

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
4

1
1
1

3
1

1

3

1

1
1
5

1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
2
1
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
4
1
5
4
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Frequência de Servidores

Infraestrutura

Patrimônio

Curso de Farmácia
Curso de Filosofia
Curso de História
Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática
Curso de Medicina
Especialização em Informática na Educação
Faculdade de Economia
Faculdade de Medicina Veterinária
Instituto de Ciências Exatas e da Terra
Instituto de Saúde Coletiva
Residência em Medicina Veterinária
Curso de Engenharia de Minas
Curso de Engenharia Mecânica
Curso de Estatística
Curso de História
Curso de Química
Hospital Veterinário
Banheiros Blocos Acadêmicos
Centro Olímpico de Treinamento
Curso de Engenharia de Controle e Automação
Faculdade de Agronomia e Zootecnia
Hospital Júlio Muller
Instituto de Educação
Laboratório de Equinoterapia
Parque Aquático
Restaurante Universitário
Secretaria de Relações Internacionais
Segurança Blocos Didáticos ICHS/FE/FACC
Universidade Federal de Mato Grosso
Zoológico
Curso de Química
Faculdade de Educação Física
Parque Aquático
Pró-Reitoria Administrativa
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ICBS
ICHS
IGHD
ICNHS
ICEN
IC
FE
FAVET
ICET
ISC
FAVET
IENG
ICAT
ICET
IGHD
ICET
FAVET
SINFRA
FEF
IENG
FAAZ
EBSERH
IE
PROEG
FEF
PROAD
SECRI
SINFRA
REITORIA
FAVET
ICET
FEF
FEF
PROAD
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CUA
CUC
CUC
CUS
CUR
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUVG
CUR
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUVG
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUA

2
1

2

1
1
3
1
1
2

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

2
3
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
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Processo Seletivo

Recursos Humanos

Universidade Federal de Mato Grosso
Coordenação de Extensão em Idiomas
Coordenação de Projeto de Extensão
Faculdade de Direito
Faculdade de Educação Física
Faculdade de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Universidade Federal de Mato Grosso
Coordenação de Assistência à Saúde do Servidor
Coordenação de Assistência Social e Saúde do Servidor

SGP

Coordenação de Desenvolvimento Humano

SGP

Supervisão de Admissão, Cadastro e Registro Funcional

SGP

Supervisão de Pagamento de Pessoal
Restaurante Universitário

Serviço de Informação ao Cidadão

Serviços e Sistemas

REITORIA
IL
IC
FD
FEF
FM
IE
REITORIA
SGP

Restaurante Universitário
Coordenação de Administração Escolar
Curso de Psicologia
Curso de Sistema de Informação
Faculdade de Medicina
Instituto de Linguagens
Ouvidoria-Geral
Programa de Pós-Graduação em Educação
Secretaria de Tecnologia da Informação
Universidade Federal de Mato Grosso
Instituto de Ciências Exatas e da Terra
Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Secretaria de Tecnologia da Informação
Comissão de Heteroidentificação

SISU - Sistema de Seleção Unificada Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
Pró-Reitoria de Graduação
Secretaria de Tecnologia da Informação
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SGP
PROAD
PROCUR
STI
IE
IC
FM
IL
REITORIA
IE
STI
REITORIA
ICET
ICHS
STI
PRAE
PRAE
PROEG
STI
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CUR
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUR
CUC
CUC
CUS
CUC
CUC
CUS
CUC
CUC
CUR
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUA
CUC
CUC
CUC
CUC

1
1
1
2
1
1

57

1

1
1
1
1
1
2
1
5

2

1
1

1

1

1
1
1

1
1
7
3
1
1
1
1
7
1
2
1
1
1
1

9

1
28

1
1
1
3

2

1
1
1
2
1
59
1
1
1
1
1
4
1
2
2
14
1
3
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
1
38
1
1
5
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Site do Órgão

Universidade Pública

Supervisão de Assistência Estudantil
Ouvidoria-Geral
Secretaria de Comunicação e Multimeios
Coordenação de Cerimônia e Eventos
Curso de Administração
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Faculdade de Agronomia e Zootecnia
Faculdade de Economia
Faculdade de Medicina Veterinária
Instituto de Ciências Exatas e da Terra
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Instituto de Geografia, História e Documentação
Instituto de Linguagens
Pró-Reitoria de Planejamento
Universidade Federal de Mato Grosso

PROCUS
REITORIA
SECOMM
PROCUR
FACC
FACC
FAAZ
FE
FAVET
ICET
ICEN
IGHD
IL
PROPLAN
PROCUR
REITORIA

Total geral

CUS
CUC
CUC
CUR
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUR
CUC
CUC
CUS
CUR
CUC

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1

1
6
93

7
101

1
2

1
109

1
73

4

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
16
382

Legenda: CUA = Campus Universitário do Araguaia; CUC = Campus Universitário de Cuiabá; CUR = Campus Universitário de Rondonópolis; CUS = Campus
Universitário de Sinop; CUVG = Campus Universitário de Várzea Grande.
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Tabela 2 – Descrição dos tópicos registrados nas manifestações.
Assunto
Acumulação de Cargo Público
Agente Público
Assédio Moral
Assédio sexual
Atendimento
Auxílio Estudantil
Bibliotecas
Concurso
Convênio
Educação Superior
Ensino Superior
Frequência de Servidores
Infraestrutura
Patrimônio
Processo Seletivo
Recursos Humanos
Restaurante Universitário
Serviço de Informação ao
Cidadão
Serviços e Sistemas
SISU – Sistema de Seleção
Unificada

Descrição
Manifestações que noticiam o acúmulo ilegal de cargos públicos.
Manifestações que noticiam supostas improbidades administrativas tais como recebimento indevido de vantagem econômica, abuso de poder,
acumulação de cargos públicos com emprego privado, descumprimento DE, etc.
Manifestações que noticiam possíveis exposição de outrem a situações humilhantes e constrangedoras, etc. De modo geral atos que vão de encontro
ao código de ética profissional da UFMT.
Manifestações que noticiam possíveis atos de carácter sexual, não aceitáveis e não requeridos.
Manifestações que noticiam falta de urbanidade, morosidade, etc. na prestação de um determinado serviço ou atendimento.
Manifestações que noticiam problemas ou irregularidades quanto a auxílios de quaisquer naturezas, incluindo-se, bolsas de estudo, pesquisa,
extensão, etc.
Manifestações que noticiam quaisquer problemas relacionados ao funcionamento regular das bibliotecas central e setoriais.
Manifestações que noticiam ilicitudes em processos para seleção de servidor efetivo ou temporário.
Manifestações que noticiam irregularidades ou não acerca de acordos firmados entre a UFMT e demais entidades públicas e/ou privadas.
Manifestações que noticiam problemas de cunho meramente administrativo de um determinado curso ou departamento, por exemplo, problemas
com aproveitamento de estudos, rematrícula, trancamento, etc.
Manifestação que noticiam problemas relacionadas a aspectos didáticos e metodológicos.
Manifestações que noticiam irregularidades quanto à frequência de servidores técnicos ou docentes.
Manifestações que noticiam algum problema relacionado aos espaços de uso comum da UFMT, incluindo-se sala de aula, banheiros, etc.
Manifestações que noticiam depredação, obtenção de vantagem econômica pela venda e/ou aluguel ilegal do patrimônio público.
Manifestações que noticiam reclamações, ilicitudes em processos seletivos em geral, com exceção para o provimento de cargo público efetivo ou
temporário, por exemplo, especialização, mestrado, doutorado, revalidação de diploma de médico, etc.
Manifestações acerca de não cumprimento de prazo e normas procedimentais, morosidade em avaliação médica, ineficiência na avaliação de estágio
probatória, progressão de carreira, folha de pagamento
Manifestações que noticiam irregularidades no fornecimento de alimentos
Manifestações em forma de solicitação, em decorrência de pedidos de informação e/ou auxílio para obtenção de dados para pesquisa e outro fim.
Manifestações em forma de sugestão ou simplificação a fim de fazer face ao aperfeiçoamento de algum serviço.
Manifestações que noticiam possíveis problemas relacionados ao SISU, incluindo-se ilegalidades quanto ao ingresso por ações afirmativas.

Manifestações acerca de dificuldades relativas à visualização de informações no site institucional da UFMT e/ou de alguma das suas unidades
administrativas ou acadêmicas.
Universidade Pública
Manifestações generalistas que atacam à imagem da UFMT, bem como quanto ao uso irregular de seus espaços, serviços, bens ou materiais.
Obs. elogios e/ou sugestões também podem ser registradas nestes assuntos.
Site do Órgão
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

DESPACHO

Processo nº 23108.047761/2020-84
Interessado: Conselho Universitário - CONSUNI - UFMT, CONSUNI

Senhores (a) Conselheiros (as),
Segue meu relatório e voto referente o presente processo, constante no parecer (doc SEI 3054321) para
apreciação de Vossas Senhorias.
Documento assinado eletronicamente por VINICIUS SANTOS FERNANDES, Conselheiro(a), em
26/11/2020, às 16:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 3054352 e
o código CRC CAB7DD38.

Referência: Processo nº 23108.047761/2020-84

SEI nº 3054352

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

HISTÓRICO

Senhores Conselheiros e Senhoras Conselheiras do Conselho
Universitário

da

UFMT,

o

presente

relatório

trata-se

do

processo

23108.047761/2020-84 que tem como objeto o Relatório de Atividades da
Ouvidoria Geral da UFMT - exercício 2019.
A Ouvidoria Geral da UFMT CONSIDERANDO o inciso IV do art. 2º e o
inciso X e XV do Art. 4º da RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 07, DE 30 DE MARÇO
DE 2016 (Dispõe sobre aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Geral da
Universidade Federal de Mato Grosso), encaminhou em 23 de junho de 2020
para presidência deste egrégio Conselho Universitário o Relatório de Atividades
do Exercício 2019 para apreciação e aprovação. Em 29 de setembro de 2020 o
processo em tela fora distribuído para avaliação e parecer deste relator de
ordem da presidência pela Secretaria dos Órgãos Colegiados da UFMT. Que em
tempo apresenta a análise e parecer a seguir.

MÉRITO

O ano de 2019 marca uma fase importante para a Ouvidoria-Geral da
Universidade Federal de Mato Grosso, na medida em que houve a sua inserção
na estrutura organizacional da Instituição.
O ano, igualmente, foi marcado pela adesão da UFMT à Rede Nacional
de Ouvidorias, bem como pela mudança de toda a equipe da Ouvidoria, com a
nomeação de um novo Ouvidor-Geral, bem como de um Ouvidor-Substituto,
proporcionado impactos significativos para os andamentos dos trabalhos nos
últimos meses.
A Ouvidoria-Geral da UFMT durante o exercício de 2019, recepcionou
382 manifestações (74% a mais que o período anterior), com um arquivamento
médio de apenas 6% dos registros. Os tipos de manifestações mais recorrentes
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foram – reclamação e denúncia –, especialmente, quanto à regularização de
revalidação de diploma de médico formado no exterior e indícios de fraude no
ingresso por meio de cotas utilizando o Sistema de Seleção Unificada (SISU2019), respectivamente.
O Campus Universitário de Cuiabá, foi onde ocorreu o maior número
de manifestações, com destaque à unidade acadêmica Faculdade de Medicina
(FM) e à unidade administrativa Comissão de Heteroidentificação (CAE-STI e
PRAE).
Durante o período de janeiro a dezembro de 2019 foram recepcionadas
382 manifestações, uma média aproximada de 32 demandas por mês, com
destaque aos meses de julho e agosto, os quais foram considerados atípicos,
razão do grande quantitativo de notificações referente à regularização de
processo seletivo referente à revalidação de diploma de médico graduado no
exterior5, bem como de indícios de fraude no ingresso por meio de cotas do
Sistema de Seleção Unificada (SISU)-2019.
O campus Universitário de Cuiabá (CUA) notadamente foi onde
ocorreu o maior número de registros de manifestações, 313, seguido dos campi
de Rondonópolis (CUR), 37, Araguaia (CUA), 15, Sinop (CUS), 12, e Várzea
Grande (CUVG), 5.

Os tipos de manifestações mais recepcionadas pela OUV-UFMT foram
as reclamações, 109; seguidas das denúncias, 101; comunicações (“denúncias
anônimas”), 93; solicitações, 73 e quatro sugestões e dois elogios.
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Quanto aos “Top 10” assuntos mais noticiados à OUV-UFMT
destacam-se: Processo Seletivo (66), SISU – Sistema de Seleção Unificada (48),
Assédio Moral (34), Universidade Pública (30), Ensino Superior (27), Agente
Público (25), Auxílio Estudantil (25), Educação Superior (23), Serviço de
Informação ao Cidadão (20), e Infraestrutura (16).

Aproximadamente

mais

da

metade

das

manifestações

(51%)

recepcionadas, foram em desfavor de aspectos organizacionais generalizados,
tanto em relação à instituição, UFMT, quanto a seus órgãos administrativos e
acadêmicos.

Conquanto,

destaque-se,

que

particularmente

23%

das

manifestações são contra docentes; 15% contra discentes; e 5% contra
servidores técnicos-administrativos.
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Considerando o objeto das manifestações, a maioria foi registrada
nomeadamente em forma de reclamação,76, seguido de denúncias nãoanônimas, 61; solicitação de providências, 51, e denúncias anônimas
(comunicação), 40.
No

que

tange

à

quantidade

de

manifestações

registradas

desfavoravelmente, as unidades acadêmicas se sobressaíram em relação às
unidades administrativas, 220 contra 160 registros. Dentre as – unidades
acadêmicas – a mais representativas quanto a origem do fato, destacamse:
Faculdade de Medicina (FM-CUC), 62; Curso de Zootecnia (ICAT-CUR), 9;
Curso de Engenharia Mecânica (ICAT-CUR), 8; Curso de Engenharia Sanitária e
Ambiental (FAET-CUC), 7; Faculdade Economia (FE-CUC), 7; Faculdade de
Educação Física (FEF-CUC), 7; Curso de Psicologia (IE-CUC), 6; Curso e
Química (ICET-CUC), 6; Curso de Filosofia (ICHS-CUC), 5; Especialização EaD
em Gestão Pública (FACC-CUC), 5; e Faculdade de Medicina Veterinária
(FAVET-CUC, 5; Curso de Farmácia (ICBS-CUA), 4; Curso de História (IGHDCUC), 4; Hospital Veterinário (FAVET-CUC), 4; e Instituto de Educação (IECUC), 4.
Já dentre as – unidades administrativas – destacam-se: Comissão de
Heteroidentificação (PRAE), 39; Universidade Federal de Mato Grosso
(REITORIA), 29; Restaurante Universitário (PROAD), 16; Ouvidoria-Geral
(REITORIA), 10; Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), 10; Biblioteca
Central (VICE-REITORIA), 5; Cantina-FAEN (PROAD), 5; Coordenação de
Desenvolvimento Humano (SGP), 4; Pró-reitora de Assistência Estudantil
(PRAE), 4; Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), 4.
No que concerne às unidades técnicas de apuração10, entre as
instâncias acadêmicas, as mais demandadas foram: Faculdade de Medicina
(FM-CUC), 62; Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC-CUC),
8; Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET-CUC), 7; Instituto
de Educação (IE-CUC), 7; Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT-
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CUR), 6; Instituto de Geografia, História e Documentação (IGHD-CUC), 6;
Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICENCUR), 5; Instituto de Ciências
Exatas e da Terra (ICET-CUC), 5; Faculdade de Medicina Veterinária (FAVETCUC), 4; Faculdade de Economia (FE-CUC), 4; Instituto de Ciências Humanas e
Sociais (ICHSCUC), 4; Instituto de Línguas (IL-CUC),4.
Já quanto às unidades técnicas de apuração no âmbito administrativo,
destacam-se a atuação da Coordenação de Administração Escolar (STI-CAE),
45; Comissão de Ética (CEP), 39; Ouvidora-Geral (OUV), 39; Coordenação de
Aquisições e Contratos de Serviços (PROAD-CACS), 17; Coordenação
Financeira (PROAD-CF), 17; Coordenação de Administração de Pessoal (SGPCAP), 10; Secretaria de Infraestrutura (SINFRA), 10; Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil (PRAE); Coordenação de Desenvolvimento Humano (SGP-CDH), 8;
Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), 7; e Reitoria, 7.
Cabe destacar que diversas manifestações não foram formalmente
registradas no Sistema Fala.BR (Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à
Informação). Dentre essas, pedidos de informações acerca de serviços diversos
prestados pela UFMT, por exemplo, informações acerca de processos seletivos,
calendário acadêmico, endereço e/ou número de telefone de unidade etc. Neste
sentido, a OUV-UFMT tem recebido em média cinco ligações diariamente
referentes aos temas supracitados. Além disso, por ser uma unidade que atua
de modo presencial, a OUV-UFMT igualmente tem recebido diversos elogios por
parte daqueles que têm buscado os seus serviços, havendo, portanto, um
reconhecimento

da

comunidade

acerca

de

sua

importância

para

o

aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Universidade Federal de Mato
Grosso.
Nesse sentido, reafirmamos as contribuições encaminhadas pela
ouvidoria, afins de qualificar a prestação de serviço da UFMT a sociedade
brasileira e mato-grossense, sendo elas:


Fortalecer os mecanismos de avaliação (por exemplo, treinamento das
comissões de heteroidentificação) dos candidatos inscritos em cotas
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por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para evitar
oportunidades de fraudes;


Aperfeiçoar os processos de revalidação de diplomas médicos
expedidos no exterior consoante às recomendações dos Conselhos
Federal e Regionais de Medicina, bem como do Ministério da
Educação;



Realizar campanhas educativas a fim de combater o assédio moral e
sexual, em todas as instâncias da UFMT;



Promover campanhas educativas a fim de combater o consumo de
drogas lícitas e não-lícitas (que não estejam relacionadas a atividades
de ensino, pesquisa e extensão), no âmbito da UFMT;



Fortalecer a segurança no âmbito dos campi da UFMT, sobretudo, em
seus espaços comuns;



Promover o controle de pessoas no âmbito das unidades acadêmicas
quer seja por meio eletrônico ou outro meio, a fim de evitar a entrada
de pessoas estranhas ao corpo docente/discente/funcional que possam
colocá-las em risco;

 Promover discussões acerca dos objetivos do orçamento da UFMT em
todos os níveis hierárquicos da instituição, buscando aprimorar a
integração e o comprometimento por parte de todos os envolvidos, face
ao envolvimento diretamente com os resultados planejados;



Aperfeiçoar os mecanismos relativos à alocação de recursos
orçamentários às unidades, utilizando, por exemplo, de parâmetros
quantitativos que visem à promoção da proatividade, meritocracia etc.;



Conduzir estudos que avaliem a eficiência produtiva das unidades
acadêmicas e administrativas com vistas a maximizar a qualidade dos
serviços prestados pela UFMT, visando a promoção, dentre outros, dos
princípios da economicidade, eficiência e eficácia;
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Estender ou promover rotineiramente cursos de formação docente aos
professores que estão em efetivo exercício;



Promover

rotineiramente

programas

de

formação

continuada

relacionados a metodologias de ensino superior;



Estimular a aplicação de instrumentos de autoavaliação a fim de
mensurar e avaliar as fraquezas, ameaças, forças e oportunidades dos
cursos ofertados pela UFMT;

 Fortalecer os controles sobre a concessão de bolsas estudantis no
âmbito da graduação e pós-graduação, observando-se os princípios da
legalidade, impessoalidade e moralidade, nomeadamente;



Aperfeiçoar os mecanismos relativos à emissão de diplomas,
sobretudo, de cursos de especialização (lato sensu), nomeadamente
do ensino à distância, EaD;

 Zelo por parte dos colegiados de departamentos no tocante à
deliberação de atividades a serem exercidas por docentes fora da
UFMT a fim de resguardar a responsabilidade de seus membros;
sugere-se, quando oportuno, indicar um relator para avaliar as
solicitações dos docentes, objetivando o cumprimento da legislação
pertinente (Lei nº 12.772/ 2012);



Zelo por parte de secretários, diretores, chefes de departamentos,
chefes de setores, entre outros casos de chefia de unidade, na
condução de processos originários da Ouvidoria ou Protocolo Central,
com vistas a preservar, sobretudo, as informações do manifestante,
bem como a imagem pessoal do denunciado quando da comunicação
de má-fé; isto se daria mediante sempre na condução de processos
pelo SEI de modo sigiloso ou restrito;



Manter a comissão de concurso da UFMT sempre vigilante a fim de
garantir que os processos seletivos para docentes e técnicos sejam
sempre transparentes e isonômicos;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO



Evitar que os recursos de provas relativas a processos seletivos para
docentes sejam analisados pela mesma comissão que elabora as
respectivas avaliações;



Promover campanhas educativas com fins de preservar as condições
dos bens de uso comum da UFMT: salas de aulas, laboratórios,
escritórios, banheiros, calçamentos etc.;



Promover e fortalecer os mecanismos de controle com pessoal,
sobretudo, em relação aos servidores docentes, razão de não haver
sistemas de controle de frequência informatizados que ensejem
controles mais efetivos por parte das unidades acadêmicas;



Aperfeiçoar o Sistema de Gerenciamento de Encargos (SGE) com
vistas a evitar a superestimação ou subestimação na declaração
encargos acadêmicos e administrativos, para além das horas de
trabalho do docente;



Promover cursos de capacitação de atendimento para servidores que
atuam diretamente na recepção de cidadãos;



Intensificar a fiscalização no fornecimento de alimentos no âmbito dos
restaurantes universitários;



Intensificar a fiscalização dos serviços prestados pelos permissionários
(cantinas universitárias e copiadoras) no âmbito da UFMT;



Fortalecer os controles relativos à prestação de contas de projetos de
pesquisa, extensão e especialização lato-sensu;



Revisitar e fortalecer as normas relativas a processos de remoção de
servidor docente e técnico-administrativo, observando-se, sobretudo,
os

princípios

da

administração

pública,

indisponibilidade do interesse público;

nomeadamente

o

da
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Promover atos normativos que tornam lesivo para o bom andamento
dos serviços prestados pela UFMT, atos de protestos que ensejem o
bloqueio total ou parcial de suas vias e espaços comuns;



Promover projetos e tomada de ações que visem o combate à
infestação de animais e insetos nas dependências da UFMT a fim de
resguardar a saúde e segurança de seus servidores e discentes;



Promover atos normativos para a afixação de faixas nas dependências
da UFMT, visando a promoção de atos e ações que seja apenas de
interesse amplo da comunidade acadêmica;



Normatizar regras para a promoção de atos e ações no site
institucional da UFMT, visando nomeadamente apenas o interesse
amplo da comunidade acadêmica;



Observar rotineiramente as recomendações da Controladoria Geral da
União no tocante ao fomento de ações que fortaleçam os controles
internos, controle social e a transparência ativa;



Publicizar para amplo acesso da comunidade editais, provas e
gabaritos relativos a processos seletivos de especialização, mestrado,
doutorado e pós-doutorado;



Publicizar para amplo acesso da comunidade editais relativos a
projetos de pesquisa, extensão, bolsas de estudo etc.;



Conceber a carta de serviços da UFMT em formato eletrônico a fim de
manter sempre atualizado os serviços prestados à comunidade,
respeitando rotineiramente, assim, os princípios dos serviços públicos,
fundamentalmente

da

regularidade,

continuidade,

atualidade

e

transparência;



Fortalecer a equipe da Comissão de Ética a fim de dar maior eficiência
e celeridade as análises de juízo de admissibilidade de processos
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abertos e sua instância ou encaminhados por outras unidades para
apreciação e tomada de ações;



Fortalecer a equipe da Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD) buscando dar maior celeridade aos processos de progressão
funcional docente;



Efetivar a Corregedoria no âmbito da UFMT com vistas a fortalecer os
serviços prestados pela entidade, no tocante à orientação, apoio e
correição.



Fortalecer e/ou institucionalizar o comitê de integridade a fim dar maior
solidez aos controles relativos à prevenção, detecção, punição e
remediação de fraudes e atos de corrupção, conflitos de interesse etc.,
em apoio à boa governança da UFMT;



Auxiliar a Ouvidoria no tocante à promoção de suas atividades no
âmbito de vossas unidades a fim de zelar pela boa prestação de
serviços em consonância com a legislação que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração pública;



Estabelecer um conselho de usuários a fim de acompanhar e avaliar
os

serviços

públicos

prestados,

efetivando

as

estratégias

e

promovendo o processo de controle social em toda sua amplitude, no
âmbito da UFMT.
As sugestões elencadas não são exaustivas, neste sentido, é importante
que as unidades observem diariamente, na prestação de seus serviços, os
princípios da boa prestação do serviço da administração pública, em
atendimento à Lei nº 13.460/2017 (dispõe sobre participação, proteção e
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração
pública).

VOTO
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Diante o exposto, frente as análises e sugestões acimas elencadas voto
pelo DEFERIMENTO do referido relatório de atividades da Ouvidoria Geral
da UFMT referente ao exercício de 2019 e encaminho para providências
em relação as sugestões apresentadas no referido parecer.
SMJ

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020

Vinicius Santos Fernandes
Relator
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MAIO GROSSO
Processo

n.°

23108.047761/2020-84

Interessado: Paulo Sérgio Almeida dos Santos
Assunto: Dispõe sobre relatório de Atividades da Ouvidoria-Geral da
ao exercício de 2019.

UFMT referente

DECISÃO N.” 18/2020 - CONSUNI

O

Conselho Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso,
em sessão realizada no dia 02 de dezembro de 2020, decidiu aprovar O relatório de
atividades da Ouvidoria Geral da UFMT, referente ao exercício de 2019 e providencias
em relação as sugestões apresentadas no relatório e voto do relator, documento SEI
3054321.

SALA VIRTUAL DAS SESSÕES
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.

Evandro Aparecido Soares da
Presidente do

CONSUNI

Silva

DO

CONSELHO

MATO GROSSO,

em

MINIS TÉRIO

DA EDUCAÇÃO

UNIV ERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

DESPACHO
À Auditoria Geral,
Para ciência e demais pro videncias pertinentes de acordo
`

Consuni

n.°

18/2020.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.

Evandro Aparecido Soares da
Presidente do

CONSUNI

Silva

com

'

a Decisão

