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APRESENTAÇÃO 
 

Esta publicação apresenta a padronização dos procedimentos 

adotados pelas Ouvidorias da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e 

dos Núcleos Regionais de Educação, em consonância com a Controladoria 

Geral do Estado, com vistas à melhoria da qualidade do atendimento à 

comunidade. Do mesmo modo, busca consolidar as informações com os 

interlocutores do Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias, para que as 

ações se completem e convirjam na solução das situações descritas nos 

atendimentos, revendo rotinas que causam conflitos no cotidiano educacional. 

As informações contidas nos capítulos desta obra são importantes para 

a compreensão e interlocução entre os segmentos envolvidos, a fim de que as 

ações de cada setor possam confluir para a solução eficiente e eficaz, das mais 

diversas situações descritas nos atendimentos prestados aos cidadãos. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Ouvidoria tem por objetivo buscar soluções para as demandas dos 

cidadãos, oferecendo informações gerenciais e sugestões ao órgão em que 

atua, visando ao aprimoramento da prestação do serviço, além de contribuir 

para a formulação de políticas públicas. (BRASIL, 2018). 

Neste sentido, a Ouvidoria é um canal democrático de comunicação 

entre o Estado e a sociedade, sendo responsável pelo registro, verificação, 

encaminhamento e resposta das manifestações dos cidadãos, com vistas à 

resolução das demandas apresentadas. Assim, segundo a Política Nacional de 

Participação Social (art. 2º, V, Decreto Federal nº 8.243/2014), a Ouvidoria 

pode ser compreendida como uma “instância de controle e participação social 

responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, 

sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados 

sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão 

pública”. (BRASIL, 2014). 

Dentre várias competências da Ouvidoria, destacam-se: a) receber as 

manifestações dos cidadãos e respondê-las; b) buscar internamente as 

respostas demandadas pelo cidadão; c) oferecer canais de comunicação de 

fácil acesso para a população; d) propor mudanças para a gestão pública com 

base nas manifestações dos cidadãos, promovendo, assim, a cidadania e a 

participação social.  
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2 OUVIDORIA NO ESTADO DO PARANÁ – BREVE HISTÓRICO 

 

        Figura 1 - Histórico 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fonte: Ouvidoria/SEED (2018). 

 

Conforme Gomes (1997, p. 2-3), 

 

[...] em 21 de março de 1986, foi criada a primeira Ouvidoria 
Pública do país pelo Decreto n.º 215, na cidade de Curitiba, 
Paraná. O seu estabelecimento era uma resposta à latente 
demanda social. Estava dado o primeiro passo rumo à criação 
de Ouvidorias Públicas no país. 

 

Continuando, 

 

[...] o Decreto dispunha sobre a atribuição de funções especiais 
a um dos cargos da estrutura municipal. A estratégia, além de 
elidir a necessidade de aprovação do legislativo na sua fase 
experimental, garantia à instituição um caráter unipessoal: 
institua-se a função de Ouvidor. (GOMES, 1997, p. 2-3). 

 

Mesmo contando com instalações precárias e reduzido número de 

servidores, a Ouvidoria de Curitiba foi instalada cinco dias após a assinatura do 

referido Decreto, já com grande demanda de atendimento. O art. 2º do Decreto 

nº 215/1986, além de delimitar o âmbito de competência do Ouvidor, traçava, 

imperativamente, o sentido de sua atuação. 

O cidadão era atendido diretamente pelo Ouvidor, que imediatamente 

requisitava, da autoridade reclamada, informações por escrito e no prazo de 48 

horas. (Art. 4º do Decreto nº 215/1986). Após o recebimento das informações, 

o Ouvidor emitia um parecer técnico e submetia-o à apreciação da autoridade 
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na forma de recomendação. Caso não fosse acatada, por força do mesmo 

Decreto, era instaurado o procedimento administrativo competente. 

Criada em março de 1991, por meio do Decreto Estadual nº 22, e 

ratificada pelo governador Jaime Lerner pelo Decreto Estadual nº 468, de 1º de 

março de 1995, a Ouvidoria Geral do Estado continua a conceder ao Paraná a 

primazia de ser o único estado da União a possuir um órgão de representação 

do cidadão no governo, ampliando os canais de comunicação direta entre a 

administração pública e a população e expandindo a capacidade popular de 

participação na fiscalização e na avaliação das ações do Estado. (OLIVEIRA, 

1997, p. 10-11). 

Em 1999, foi criada a Rede de Ouvidores da Educação no estado do 

Paraná. Formada por Ouvidores que atuavam na sede central da Secretaria de 

Estado da Educação – SEED, em Curitiba, e um Ouvidor em cada um dos 

Núcleos Regionais de Educação – NRE, a rede era um canal de comunicação 

entre o cidadão e os gestores da educação. Importante canal para o 

desenvolvimento da comunicação dentro do sistema de ensino, a Ouvidoria 

contribuía para a divulgação e a compreensão de informações, atos 

administrativos e decisões que refletiam o interesse e os direitos do cidadão 

com relação à educação e à comunidade escolar. Para tanto, a atuação da 

Ouvidoria dava-se por meio de (PARANÁ, 2002): 

 mediação em situações de conflitos, com ênfase na criação de 

compromissos comuns voltados à solução e ao consenso; 

 atendimento ao cidadão que buscava soluções e informações que 

pudessem contribuir para a melhoria da qualidade da gestão escolar; 

 acompanhamento de ações para o desenvolvimento da cidadania e da 

mobilização social, por meio do Centro de Protagonismo Juvenil – CPJ. 

 

3 FUNDAMENTOS LEGAIS 

  

A Controladoria Geral do Estado – CGE é criada pela Lei Estadual nº 

17.745, de 30 de outubro de 2013, e tem suas competências regulamentadas 

pelo Decreto Estadual nº 9.978/2014, que inclui as competências da 

Corregedoria e da Ouvidoria Geral e institui a Estrutura de Controle do Poder 
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Executivo Estadual, constituída pelo Sistema de Controle Interno; Sistema de 

Transparência e Controle Social; Sistema de Corregedoria; e Sistema de 

Ouvidoria. Essas são apenas algumas das atribuições da Controladoria Geral 

do Estado. 

Ainda em relação ao Sistema que regulamenta as Ouvidorias, a CGE 

elaborou a Resolução nº 007, de 29 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as 

competências dos Ouvidores atuantes nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo do Estado do Paraná. 

Em 26 de junho de 2017, foi promulgada a Lei Federal nº 13.460, 

referente à participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 

públicos. Exemplo disso, pode-se citar a legislação de acesso à informação 

que versa sobre a possibilidade que os cidadãos possuem de ter informações 

públicas sobre a Administração direta e indireta, garantida por diversos 

dispositivos legais, as quais são elencadas a seguir. (PARANÁ, 2018). 

 

No âmbito federal 

a) Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei da Transparência ou LAI. Regula o 

acesso a informações públicas, dispondo sobre os procedimentos a 

serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

b) Decreto Federal nº 7.724/2012. Regulamenta no âmbito do Poder 

Executivo Federal, os procedimentos para acesso a informações e para 

a classificação de informações com restrição de acesso. 

c) Decreto Federal nº 7.845/2012. Regulamenta, no âmbito do Poder 

Executivo Federal, os procedimentos para credenciamento de 

segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau 

de sigilo. 

 

No âmbito estadual 

a) Lei Estadual nº 16.595/2010. Dispõe que todos os atos oficiais dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do 

Tribunal de Contas, e dos órgãos que especifica que impliquem na 

realização de despesas públicas, deverão ser publicados no Diário 

Oficial do Estado. 
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b) Decreto Estadual nº 10.285/2014. Dispõe sobre os procedimentos do 

Poder Executivo visando garantir o acesso à informação, nos termos 

da legislação vigente. 

 

Ressalta-se, ainda, o Decreto Estadual nº 9.360, de 23 de abril de 

2018, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários 

dos serviços públicos, o chamado Governo Digital. Este é um Sistema Estadual 

de Legislação do Paraná que atualiza, informa e mantém para consulta, em um 

único local, todos os atos normativos do Estado. De forma fácil e centralizada, 

é possível ter acesso a informações sobre elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis paranaenses.1 

 

4 CONCEITO 

 

A Ouvidoria é um canal de comunicação aberto entre os cidadãos 

paranaenses e o governo do Estado, que tem a responsabilidade de receber, 

encaminhar e responder às demandas que lhe chegam: solicitações, críticas, 

sugestões, reclamações, denúncias e elogios referentes à administração 

pública. A partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode 

identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações 

irregulares, com vistas à solução de conflitos e aprimoramento da prestação de 

serviço público.2 

 

5 OBJETIVOS 

 Ouvir e compreender, pelas diferentes formas de manifestação, os 

cidadãos em suas demandas, agindo como mediadora entre o Estado 

e as pessoas, na busca de soluções aos conflitos e aprimoramento do 

serviço público prestado. 

 Dar tratamento adequado às demandas apresentadas pelos cidadãos, 

fazendo com que as manifestações sigam uma rotina de fluxos. 

                                                           
1PARANÁ. Governo Digital: Legislação do Paraná. Disponível em: 
<https://www.governodigital.pr.gov.br/servicos/Administracao/Legislacao-Estadual/Legislacao-do-Parana-4EoVbeon>. Acesso em: 29 
out. 2018. 
2PARANÁ. Governo Digital: Ouvidoria do Estado do Paraná. Disponível em: 
<https://www.governodigital.pr.gov.br/servicos/Direitos/Ouvidoria/Ouvidoria-do-Estado-do-Parana-eVoGZarb>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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 Garantir a preservação da identidade dos usuários, quando por eles 

solicitada expressamente. 

 Ter objetividade e imparcialidade no tratamento das informações, 

sugestões, reclamações, elogios e denúncias recebidas.3 

 

6 PRINCÍPIOS QUE REGEM O TRABALHO DA OUVIDORIA DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

O trabalho da Ouvidoria da Secretaria de Estado da Educação segue 

os princípios constitucionais que regem o serviço público: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

A essência dos serviços destinados ao atendimento direto e indireto ao 

cidadão se materializa por meio de práticas pautadas em valores, como 

acolhimento, celeridade, ética, efetividade, confiabilidade, dinamismo, inovação, 

transparência e responsabilidade social, que balizam a democracia e os direitos 

humanos. 

 

                             Figura 2 - Princípios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fonte: BRASIL (2018).  

 

                                                           
3BRASIL. Controladoria-Geral da União. Ouvidoria da União. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria>. Acesso em: 30 
out. 2018.  

Legalidade 

 

Impessoalidade 

Publicidade 

Moralidade 

Eficiência 
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7 COMPETÊNCIAS DOS OUVIDORES 

 

Segundo o Art. 1º da Resolução nº 07/2015-CGE, compete aos 

Ouvidores Setoriais: 

 

I – Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua 
dignidade e identidade;  
II – Acolher o cidadão, garantindo sua participação no 
acompanhamento e na fiscalização da prestação de serviços 
públicos, ampliando os canais de comunicação;  
III – Agir com transparência, integridade e respeito, atuando de 
modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e 
responsabilidades, com isenção, independência, imparcialidade 
e ética;  
IV – Buscar respaldo do Órgão ou Entidade para verificações e 
providências necessárias às demandas oriundas da Ouvidoria;  
V – Representar o cidadão na relação com o Órgão ou 
Entidade ao viabilizar soluções e esclarecimentos para suas 
reivindicações, atuando de maneira transparente, rápida e 
eficaz;  
VI – Receber, avaliar e encaminhar as manifestações dos 
cidadãos, sempre oportunizando resoluções às suas 
demandas;  
VII – Observar rigorosamente as determinações legais relativas 
ao sigilo, em especial de seus dados pessoais;  
VIII – Guardar sigilo referente às informações levadas ao seu 
conhecimento, no exercício de suas funções;  
IX – Acessar diariamente o sistema de informação ou 
tecnologia em vigência;  
X – Manter atualizada a rede de usuários e unidades 
vinculadas à Ouvidoria Setorial, avaliando com frequência a 
estrutura e os resultados obtidos por esta; 
XI – Comunicar formalmente à Coordenadoria de Ouvidoria da 
SEED eventuais alterações de dados (e-mail e telefone), além 
de possíveis mudanças de Ouvidores; 
XII – Informar férias e afastamentos, deixando ao menos um 
responsável em cada setor;  
XIII – Cobrar providências aos registros dos cidadãos, 
informando-os de forma completa, objetiva e de fácil 
compreensão sobre os resultados obtidos;  
XIV – Acompanhar o prazo de atendimento das manifestações 
e analisar as respostas recebidas, cobrando prazos e ações 
dentro da Ouvidoria da SEED no sentido de viabilizar o 
atendimento às reivindicações recebidas ou encaminhadas; 
XV – Estabelecer prazo para resposta às reivindicações, 
considerando que cada demanda tem um tempo diferente de 
tratamento e de resposta, dependendo da complexidade e dos 
encaminhamentos que serão feitos pelas áreas responsáveis, 
até que seja considerada solucionada e concluída, visando 
sempre ao princípio da celeridade; 
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XVI – Elaborar recomendações para o aprimoramento do 
processo de trabalho por meio de manifestações recebidas, 
favorecendo informações e sugestões para melhorias nas 
rotinas de atividades e no atendimento às necessidades da 
população. (PARANÁ, 2015). 

 

8 PERFIL DO SERVIDOR DA OUVIDORIA 

 

O servidor que trabalha na Ouvidoria deve possuir um perfil condizente 

com a sua função. Por isso, compete a esses profissionais a tarefa de mobilizar 

e articular os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e direitos 

requeridos nas situações de trabalho (BRASIL, 2012), buscando desenvolver 

habilidades para o desenvolvimento da função técnica. São requisitos 

essenciais: 

 conhecer o segmento em que exercerá sua atividade, bem como a 

instituição na qual desempenhará sua função; 

 demonstrar maturidade na mediação de conflitos;  

 demonstrar capacidade de análise ampla e global dos fatos, bem como 

de organização; 

 possuir capacidade de raciocínio lógico e analítico; 

 demonstrar imparcialidade de análise dos fatos; 

 possuir capacidade de trabalho em equipe (no que tange ao 

relacionamento interpessoal); 

 possuir capacidade de escuta; 

 possuir habilidade comunicativa; 

 possuir transparência na conduta profissional; 

 respeitar o outro, preservando sua dignidade e identidade; 

 agir com empatia. 

 
 

O trabalho do Ouvidor consiste em: 

 

 receber as reivindicações da população 
 ler e analisar os fatos; 
 atribuí-los para o órgão competente; 
 cobrar providências a fim de solucionar as reivindicações;  
 responder ao cidadão, informando-o do resultado; 
 buscar soluções juntamente com equipes multidisciplinares. 
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9 INTERLOCUTORES 

 

O interlocutor é o servidor designado em cada departamento, 

coordenação e setor da SEED, NRE e demais órgãos ligados à educação, no 

Estado do Paraná, responsável por responder aos questionamentos e 

demandas do cidadão, contidos nos atendimentos encaminhados pela 

Ouvidoria da SEED ou do NRE. 

 

         Figura 3 - Interlocutores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fonte: Ouvidoria/SEED (2018). 

 

10 LINGUAGEM CIDADÃ 

 

A linguagem utilizada nas respostas dos atendimentos deve buscar ao 

máximo a aproximação entre a Administração Pública e o cidadão, ou seja, 

deve ser clara, acessível e de fácil compreensão, evitando jargões e termos 

técnicos, proporcionando um atendimento adaptado às necessidades do 

cidadão. 

 

 

O que evitar 

 

 Siglas: escreva sempre o nome de áreas e serviços por extenso. 
 Jargões técnicos: o cidadão não é obrigado a compreender os 

termos usados com recorrência na administração pública, como 
LOA, PAD etc. 

 Palavras que demonstrem opiniões tendenciosas. 
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11 CANAIS DE ACESSO À OUVIDORIA 

 

Com a implementação do sistema on-line, houve um aprimoramento no 

processo de atendimento e registro, no que tange à agilidade. Enquanto um 

protocolado físico pode tramitar por até cinco anos, o prazo do atendimento on-

line é de 20 (vinte) dias para devolutiva ao cidadão, podendo ser estendido por 

10 (dez) dias em casos de averiguação mais detalhada, desde que justificado à 

parte interessada. 

Assim, a Ouvidoria da SEED, com o intuito de atender às diferentes 

necessidades e perfis dos cidadãos, possui os seguintes canais de 

Atendimento:  

 

11.1 ATENDIMENTO ELETRÔNICO 

 

Este acesso funciona como forma de autoatendimento para o cidadão, 

que registra sua manifestação a qualquer dia da semana e horário. O acesso 

on-line é realizado por meio do endereço eletrônico: 

www.educacao.pr.gov.br/ouvidoria. Este atendimento é registrado no Sistema 

Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO. 

Ao acessar o atendimento eletrônico, o cidadão pode identificar-se, 

pedir sigilo ou ficar no anonimato. Em todos os casos, é emitido um protocolo 

com senha, que permite o acompanhamento até a obtenção da resposta com a 

providência adotada pela Ouvidoria e pela administração pública. As 

manifestações dos cidadãos poderão ser registradas como sugestão, elogio, 

solicitação, denúncia e reclamação.  

 

11.2 ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

 

O atendimento por telefone serve para o cidadão obter informações e 

acompanhar a tramitação da manifestação. Entretanto, o cidadão deve ser 

orientado sobre os benefícios do registro no SIGO, a possibilidade de 

acompanhamento e de retorno à sua manifestação por escrito. 
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O atendimento pode ser realizado por meio dos telefones: 0800-

419192 e (41) 3340-1538 ou dos telefones dos NRE, disponíveis no endereço 

eletrônico: www.educacao.pr.gov.br/ouvidoria. 

 

11.3 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Ocorre quando o cidadão comparece à sede da SEED ou em um dos 

32 Núcleos Regionais de Educação. Nos atendimentos presenciais, o Ouvidor 

deve realizar uma escuta ativa, porém breve, conduzindo o atendimento de 

modo que o cidadão seja objetivo, fazer o registro por escrito, para posterior 

digitalização e abertura de atendimento on-line no SIGO, que tramitará até a 

sua finalização. Após registrada no SIGO, a manifestação poderá ser acessada 

e acompanhada. 

 

11.4 ATENDIMENTO POR CORRESPONDÊNCIA 

 

Todas as manifestações que chegam via correspondência à sede da 

SEED ou a um dos 32 NRE, com o objetivo de denunciar, reclamar, sugerir ou 

solicitar, são registradas via on-line no SIGO e tramitarão até a sua finalização.  

 

 

Endereço da SEED:  Av. Água Verde, 2.140 – Vila Izabel  

                                    CEP 80.240-900 – Curitiba – PR 

 

11.5 ATENDIMENTO POR E-MAIL 

 

As manifestações recebidas por e-mails institucionais das Ouvidorias, 

Gabinete da Secretaria de Estado da Educação e das Chefias dos NRE, serão 

registradas e abertos atendimentos on-line. É importante ressaltar que esses 

atendimentos não podem ficar apenas registrados em ata, mas devem ser 

registrados no SIGO. 

 

 



19 
 

12 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE OUVIDORIAS 

 

A Controladoria Geral do Estado – CGE, por intermédio da 

Coordenadoria de Ouvidoria, disponibiliza para a população o Sistema 

Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO, que possibilita cadastrar as 

manifestações e acompanhar os trâmites e providências dos atendimentos 

prestados aos cidadãos pela Ouvidoria.  

 

Objetivos 

Têm-se como principais objetivos no SIGO:  

 registrar os atendimentos feitos pelos cidadãos e os detalhes de suas 

manifestações; 

 gerenciar e acompanhar todas as manifestações feitas pelos cidadãos; 

 reduzir o tempo de resposta às manifestações; 

 gerenciar as medidas implementadas em cada manifestação 

registrada. 

 

Funcionalidades 

Dentre as inúmeras funcionalidades do Sistema, destacam-se: 

 integração de Ouvidorias; 

 contato com o solicitante; 

 registro e acompanhamento dos atendimentos; 

 fluxo dos atendimentos entre os órgãos; 

 emissão de relatórios. 

 

Vantagens 

Principais vantagens ao se registrar uma manifestação no SIGO: 

 registra a interação entre o cidadão e o Estado; 

 auxilia o trabalho do Ouvidor na solução das manifestações e resposta 

ao cidadão; 

 gerencia reclamações, sugestões, reivindicações, elogios e denúncias; 

 cadastra e acompanha encaminhamentos, trâmites e providências dos 

atendimentos analisados pelos Ouvidores dos órgãos competentes; 
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 gerencia pedidos de acesso às informações dos cidadãos; 

 atende a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o acesso às 

informações públicas, conhecida como Lei do Acesso à Informação – 

LAI. 4 

 

ATENÇÃO 

 

 
REGISTRO DAS INFORMAÇÕES 

 
 

Todas as manifestações, independente do meio de comunicação utilizado, 

devem ser registradas no SIGO. Isso permite que cada manifestação receba 

um número de protocolo e seja acompanhada tanto pela Ouvidoria quanto pelo 

cidadão. 

 

 

 
FOCO NO LEVANTAMENTO DE DADOS E QUALIDADE DO REGISTRO 

 
 

 

 

                                                           
4 PARANÁ. Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO. Disponível em: <http://www.lojadacelepar.pr.gov.br/pagina-11.html>. 
Acesso em: 8 nov. 2018. 

 

 
RESULTADOS 

 
 

Acompanhamento, providências, controle de prazos, gerenciamento e 

fornecimento de informações na busca de melhorias da qualidade dos serviços 

prestados ao cidadão.  

O sucesso desse processo depende do registro adequado e do 

acompanhamento efetivo dos Ouvidores 
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13 PROCESSO DE TRABALHO DA OUVIDORIA – 
FLUXOGRAMA 
 

             Figura 3 - Fluxograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O fluxo de atendimento nas Ouvidorias consiste na construção de um 

sistema de trabalho voltado para o atendimento ao cidadão. 

Para elaboração desse sistema, é necessário estabelecer claramente o 

que irá acontecer com a manifestação do cidadão desde o momento em que 

ela chega à Ouvidoria até o envio da resposta, que finaliza o processo de 

atendimento. 

O atendimento é a essência de uma Ouvidoria, que tem a satisfação do 

cidadão como foco e a melhoria da qualidade da educação como objetivo. Para 

tanto, a Ouvidoria da SEED e do NRE deverá observar: 

   Fonte: Ouvidoria/SEED (2018). 
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 o compromisso de manter os atendimentos no SIGO devidamente 

atualizados, sendo todos encaminhados e respondidos de modo 

completo; 

 o cumprimento dos prazos de resposta é um direito do cidadão e 

obrigação da Ouvidoria para cumprir normas legais; 

 o SIGO é utilizado para reduzir os prazos, sob o monitoramento da 

CGE e, portanto, deve ser usado com atenção e seguido com rigor; 

 o prazo para que os interlocutores dos departamentos, coordenações e 

setores da SEED, NRE e demais órgãos ligados à educação, no estado 

do Paraná, respondam de modo completo e com qualidade aos 

atendimentos sob sua responsabilidade (carga no SIGO) é, 

impreterivelmente, de 48 horas. Quando houver alguma 

particularidade, essa deverá ser informada imediatamente à 

Ouvidoria/SEED, sendo também registrada em providência técnica.  

 

13.1 ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO NA OUVIDORIA 

 

Consiste na identificação do fato ou problema relatado, a associação 

desse fato com a conduta de agente público ou com a prestação de serviços 

públicos e a apresentação de proposta de encaminhamento para a unidade 

responsável ou a solução da questão pela própria Ouvidoria, conforme o caso.  

 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 

A análise preliminar sobre as manifestações é necessária para, 

primeiramente, verificar se existem elementos suficientes e, assim, dar início à 

apuração dos fatos. Entretanto, antes do início da análise é necessário avaliar 

se a manifestação corresponde realmente a uma denúncia, porque o tipo de 

manifestação está relacionado diretamente ao encaminhamento e ao 

tratamento a ser dado. 
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A correta classificação da manifestação possibilita eficiência e 

celeridade no tratamento da resposta ao cidadão. Por vezes, o cidadão 

confunde reclamação com denúncia. Caso isso ocorra, faz-se necessário que 

a Ouvidoria reclassifique a manifestação. 

Critérios a serem observados para classificação das manifestações: 

 a manifestação possui os requisitos suficientes (está apta para 

prosseguir no fluxo de atendimento)?. 

 a manifestação relatada não está expressa de forma confusa, sem 

nexo, incompleta ou que não deixa claro o pedido? 

 a manifestação já foi objeto de análise anterior? 

 em caso de ausência de competência institucional, orientar, se 

possível, o cidadão ou encaminhar a manifestação para o órgão 

competente. 

 

13.2 ETAPAS DO ATENDIMENTO 

 

Figura 4 - Etapas do Atendimento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: Ouvidoria/SEED (2018). 

 

Considerando que o atendimento é um processo, existem etapas com 

orientações específicas para cada uma delas. Para a Ouvidoria/SEED, todos 
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os atendimentos são registrados no SIGO, para, a partir desse registro, ter sua 

tramitação e retornar com a devida resposta ao cidadão. 

 

13.3 ATIVIDADES NAS ETAPAS DE ATENDIMENTO 
 
 

a) Recepção / Acolhimento: é a etapa de acolhimento da manifestação. 

Nesta, inclui-se os procedimentos de recepção, atenção e de resguardo à 

privacidade do cidadão, colocando-se o servidor sempre à disposição do 

solicitante para ouvi-lo. 

 

b) Registro: nem sempre uma manifestação chega à Ouvidoria de forma on-

line, ou seja, pelo SIGO. O atendimento pode ser presencial e o registro 

deverá ser realizado pelo Ouvidor na presença do cidadão, para que as 

informações sejam concentradas em uma única base de dados, o que facilita 

a gestão das manifestações e a elaboração de relatórios pelo Sistema. 

 

c) Encaminhamento: nesta etapa, será realizada a leitura e a análise da 

manifestação, para somente então realizar os devidos encaminhamentos.  

Esse procedimento ocorre de acordo com a legislação vigente. É importante 

ressaltar que os Ouvidores devem sempre analisar a manifestação e, se 

possível, pesquisar no Sistema se já existe algum outro atendimento 

semelhante ou que trate do mesmo assunto, para obter informações acerca 

do fato. Os encaminhamentos serão realizados conforme o caso: a) aos 

interlocutores para prestarem esclarecimentos acerca dos fatos; b) ao NRE 

para averiguação com os estabelecimentos de ensino sob sua jurisdição. 

Todos os encaminhamentos são realizados com base em verificações e 

auditorias, seguindo as legislações vigentes. 

 

d) Resposta: esta etapa é a mais importante, pois consiste em dar a 

resposta adequada ao cidadão, de forma clara, objetiva e com qualidade. As 

respostas são elaboradas a partir das informações obtidas, por meio dos 

relatórios realizados pela área técnica (interlocutores) da SEED, NRE ou 
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demais órgãos ligados à educação do Estado. Por isso, os relatórios devem 

ter uma redação objetiva, de compreensão acessível, pois será a base para 

a elaboração da resposta ao cidadão no SIGO.  

Após responder ao solicitante, é dado o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestação do mesmo. Expirado esse prazo, encerra-se o 

atendimento. Ressalta-se que a resposta formulada ao solicitante deve ser 

feita de maneira formal, utilizando estilos de linguagens claras e acessíveis 

ao cidadão.  

Nesta etapa, solicita-se aos ouvidores conferirem o formulário on-line (SIGO) 

para verificar se todos os itens foram preenchidos corretamente e se não há 

inconsistência de dados.  

 

14 TIPOS DE MANIFESTAÇÕES  
 

Ouvir e compreender as diferentes formas de manifestação dos 

cidadãos é uma das principais funções da Ouvidoria. Por isso, após o registro 

on-line a Ouvidoria irá analisar a manifestação, classificando-a no SIGO como 

elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, para posteriormente 

realizar os encaminhamentos necessários. 
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Quadro 1- Tipos de manifestações 

MANIFESTAÇÃO 
DEFINIÇÃO 

NORMATIVA 
CONCEITUAÇÃO 

SUGESTÃO 
 

 
Proposição de ideia ou 
formulação de 
proposta de 
aprimoramento de 
políticas e serviços 
prestados pela 
Administração Pública. 
 

Essas manifestações contribuem de forma 
individual ou coletiva para o 
aperfeiçoamento da política, norma, 
padrão, procedimento, decisão, ato de 
órgão ou entidade do Poder Executivo 
Federal ou serviço público prestado. 

ELOGIO 
 

 
Demonstração ou 
reconhecimento ou 
satisfação sobre o 
serviço oferecido ou 
atendimento recebido. 
 

 
O elogio é uma forma de demonstrar 
satisfação ou felicidade com um 
atendimento ou com a prestação de um 
serviço público. 
 

SOLICITAÇÃO 
 

Requerimento de 
adoção de providência 
por parte da 
Administração. 
 

 
Este tipo de manifestação deve conter, 
necessariamente, um requerimento de 
atendimento ou serviço. Pode se referir a 
uma solicitação material ou não. A 
solicitação pode ser utilizada inclusive para 
comunicar problemas. 
 

DENÚNCIA 
 

Comunicação de 
prática de ato ilícito 
cuja solução dependa 
da atuação de órgão 
de controle interno ou 
externo. 
 

 
As denúncias devem envolver a 
comunicação de infrações disciplinares, 
crimes, prática de atos de corrupção ou 
improbidade administrativa que venham 
ferir a ética e a legislação, bem como as 
violações de direitos, mesmo que ocorridas 
em âmbito privado. A investigação e 
repressão a esses atos ilícitos dependem 
da atuação dos órgãos de controle interno e 
externo, a exemplo das auditorias, 
corregedorias, controladorias, tribunais de 
contas, órgãos policiais e Ministério 
Público. Esses atos podem ser 
denunciados tanto à Ouvidoria quanto à 
Comissão de Ética do respectivo órgão. 
 

RECLAMAÇÃO 
Demonstração de 
insatisfação relativa ao 
serviço público. 

Para efeito de padronização, serão 
consideradas nessa categoria as críticas a 
atos da Administração, de concessionárias 
de serviço público ou de servidores, bem 
como eventuais opiniões desfavoráveis. 

Fonte: Quadro adaptado do Manual de Ouvidoria Pública/ CGU. Disponível em:  
<Http://www.cgu.gov.br/publicacoes/ouvidoria/arquivos/manual-de-ouvidoria-publica.pdf/view>. Acesso 
em: 17 out. 2018. 
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14.1 MANIFESTAÇÃO ANÔNIMA 

 

Conforme o Art. 2º, da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2014-

CRG/OGU, da Controladoria-Geral da União, que estabelece normas de 

recebimento e tratamento de denúncias anônimas e diretrizes para a reserva 

de identidade do denunciante, a denúncia anônima deve ser encaminhada para 

averiguação dos fatos. É importante ressaltar que a Ouvidoria aceita 

reivindicações anônimas desde que acompanhadas de dados que 

possibilitem averiguação, isto é, uma reivindicação com informações 

objetivas, identificação do órgão, servidor ou recurso público objeto da 

manifestação, situação relatada, data, horário, local e histórico detalhado da 

ocorrência, a fim de viabilizar o andamento do atendimento. (PARANÁ, 2018). 

Todavia, caso sejam necessários, o Ouvidor pode (e deve) solicitar 

ao cidadão, por meio do SIGO, esclarecimentos. 

 

14.1.1 DIFERENÇA ENTRE ANÔNIMO E SIGILOSO 

 

Na manifestação anônima, o cidadão não se identifica. Na 

manifestação sigilosa, os dados do cidadão são preservados, garantidos por 

lei, não sendo permitida sua divulgação.  

 

14.2 PROTEÇÃO AO DENUNCIANTE E PRESERVAÇÃO DE IDENTIDADE 

 

Por força da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 

os órgãos e entidades públicas devem proteger suas informações pessoais, 

restringindo o acesso a quaisquer dados relativos à intimidade, vida privada, 

honra e imagem ou no caso de o cidadão autorizar expressamente a 

divulgação dessas informações. Segundo a Instrução Normativa Conjunta nº 

01/2014-CRG/OGU, Art. 3º, a Ouvidoria deve garantir acesso restrito à 

identidade do requerente e às demais informações pessoais constantes nas 

manifestações recebidas. (BRASIL, 2014a). 
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15 AVERIGUAÇÃO 

 

Depois de realizadas todas as averiguações, as manifestações 

poderão ser identificadas como: 

 desconforto; 

 conflitos; 

 irregularidades; 

 sindicância; 

 Processo Administrativo Disciplinar – PAD; 

 Boletim de Ocorrência – BO. 

 

         Figura 5 – Averiguações 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         
Fonte: Ouvidoria/SEED (2018). 

  

 

16 DESCONFORTO 
 

Em caso de Desconforto, a Ouvidoria deverá procurar uma solução 

pacífica para a ocorrência. A mediação é a melhor forma de intervir numa 

situação difícil entre duas pessoas ou mais. A partir de um diálogo franco e 

pacífico, que objetiva encontrar um consenso entre as partes, uma terceira 

pessoa imparcial – a Ouvidoria – age no sentido de encorajar e facilitar a 

resolução de uma divergência por meio do restabelecimento da comunicação. 

Cabe a esta terceira pessoa: 
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 identificar o Desconforto; 

 identificar as partes envolvidas; 

 realizar uma escuta ativa; 

 criar empatia com os envolvidos; 

 realizar a arbitragem; 

 pensar nas soluções; 

 negociar resultados.  

 

17 OUVIDORIA COMO ESPAÇO DE RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS 

 

             Figura 6 - Mediação de Conflitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mediação de Conflitos. Disponível em: <https://tomazsolberg.com.br/como-prevenir-e-
resolver-conflitos/>. Acesso em: 7 ago. 2018. 

 

Ao receber uma manifestação, a Ouvidoria deve analisar, identificar as 

causas, sua procedência e os meios para solucionar os fatos mencionados. 

Deve agir por meio de procedimentos técnicos com vistas ao aperfeiçoamento 

e dinamização da relação com o cidadão, constituindo um mecanismo de 

diálogo permanente, e, portanto, propiciando o direito ao exercício democrático. 

Qualquer cidadão, seja pertencendo ao público interno ou externo, 

pode apresentar, sem qualquer ônus, manifestação a uma Ouvidoria pública. 

Nesse contexto, a resolução de conflitos surge como um bom método de 

atuação por parte das Ouvidorias. Com o diálogo entre as partes, a resolução 

pacífica permite a criação ou recriação da relação, propiciando a solução de 
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conflitos por meio da comunicação, do exercício partilhado da autonomia e da 

força transformadora do diálogo entre o Estado e o cidadão. 

Nesse sentido, os conflitos entre o cidadão e o Estado (público 

externo), bem como entre servidores ou empregados públicos (público interno), 

podem ser objeto de pacificação e a Ouvidoria surge como o espaço no qual 

esse processo pode acontecer. (BRASIL, 2017, p. 7). 

 

17.1 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

Figura 7 - Resolução de Conflitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Resolução de Conflitos. Disponível em: 
<http://www.ufpb.br/ouvidoria/contents/documentos/ferramentas-de-resolucao-de-conflitos.pdf/view>. 
Acesso em: 19 jan. 2017. 

 

Como instrumento para a resolução de conflito, o diálogo é condição 

imprescindível para preservação das relações sociais e, a comunicação exerce 

um importante papel na construção dessas relações. Por isso, o diálogo não 

violento constitui o fundamento de todas as formas consensuais de resolução 

de conflitos, viabilizando a escuta e considerando o ponto de vista do outro 

como uma contribuição a ser avaliada e valorizada. Assim, a Ouvidoria possui 

um importante papel, pois atua também numa perspectiva informativa, trazendo 

aos cidadãos mais conhecimento sobre seus próprios direitos e 

responsabilidades, ou seja, possui um papel pedagógico para o cidadão. 

(BRASIL, 2017, p. 5). 

É importante saber identificar o que é conflito. Segundo Chrispino e 

Chrispino (2002), “Conflito é toda a opinião divergente ou maneira diferente de 

ver ou interpretar algum acontecimento”. Os conflitos são inerentes às relações 

humanas e podem representar uma oportunidade de mudança a partir do 
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diálogo e da cooperação, possibilitando a criação de novas opções de 

encaminhamentos aos problemas. 

Neste sentido, é importante o planejamento de encaminhamentos para 

o bom andamento no processo de resolução de conflitos. Portanto, sugere-se a 

apresentação de um Plano de Trabalho. Esse plano é um instrumento capaz de 

permitir que as partes identifiquem quais serão as etapas e objetivos previstos 

ao longo do processo de construção consensual de soluções. 

O Plano de Trabalho funciona como um pré-contrato do processo de 

resolução consensual de conflitos. Antes de iniciar a tentativa de solucionar os 

conflitos consensualmente, é fundamental haver acordo acerca dos termos do 

Plano, pois sem esse acordo inicial não é viável sequer iniciar o processo.  

 

17.2 TÉCNICAS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
 

Para garantir a qualidade do atendimento ao cidadão e o sucesso no 

processo de resolução consensual de conflitos, existem algumas técnicas que 

podem ser adotadas: 

 

• identificar o conflito; 

• identificar as partes; 

• realizar uma escuta ativa; 

• criar empatia com os envolvidos;  

• combinar resultados; 

• verificar a viabilidade legal para a solução de conflitos; 

• manter o sigilo; 

• manter a igualdade entre as partes; 

• manter a objetividade e relevância no diálogo entre as partes 

(mediador, conciliador, agente público responsável pelo atendimento); 

• proporcionar o direito de comunicação entre as partes; 

• apresentar um Plano de Trabalho. 

 

As práticas de mediação de conflitos são ferramentas fundamentais 

que contribuem para a solução de várias manifestações/demandas que 
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chegam à Ouvidoria. Os métodos de administração de conflitos são compostos 

por alguns elementos: arbitragem, conciliação, negociação e mediação. 

No caso da arbitragem, a pessoa responsável (que não é juiz) ouve as 

partes, em comum acordo e profere decisão final. No caso da conciliação, 

esta é realizada quando as partes buscam por fim as divergências de forma 

amigável. 

A negociação é uma técnica que utiliza a influência e o poder de 

convencimento como ferramentas para a resolução da crise. Neste caso, é 

preciso ficar atento para identificar as necessidades insatisfeitas de uma das 

partes, ou seja, a real motivação da crise, pois este é o principal motor do 

processo negocial. 

Já a mediação é um instrumento para o tratamento de conflitos 

interpessoais. Seu objetivo nem sempre é um acordo, mas a transformação do 

padrão de comunicação e relacionamento dos envolvidos visando ao 

entendimento. 

A seguir, são apontadas algumas etapas importantes para o processo 

de manejo de conflitos. É importante ressaltar que as técnicas aqui abordadas, 

quando aplicadas de maneira efetiva, contribuem para a resolução dos 

conflitos. Porém, as saídas são encontradas em conjunto pelas partes, porque 

cada realidade possui suas especificidades. 

 

Fatores que podem gerar conflitos: 

 

 falhas de comunicação; 

 falta de diálogo; 

 pré-julgamento; 

 acusações; 

 críticas; 

 posições antagônicas; 

 dificuldades de entender visões diferentes. 
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Ação: 

 buscar soluções / abertura de acordos; 

 compreensão de comportamentos; 

 despolarização; 

 construção coletiva de regras e normas; 

 decisão. 

 

Mediação:  

  

 incluir na negociação somente as pessoas envolvidas; 

 considerar os interesses de ambas as partes; 

 auxiliar no restabelecimento e na negociação entre as partes;  

 deixar que os envolvidos tomem a decisão. 

 

Escuta Ativa: 

 

 escuta atenta, empática, sem julgamentos; 

 colocar-se no lugar do outro; 

 ter qualidade de presença (disponibilidade de escuta, sem 

interrupções). 

 

Benefícios da Mediação: 

 

 celeridade; 

 efetividade de resultados;  

 preservação da autoria; 

 alinhamento do interesse mútuo;  

 redução do custo emocional; 

 sigilo e privacidade; 

 prevenção na formação de conflitos; 

 prevenção na reincidência de conflitos; 

 fluidez na comunicação; 

 melhoria nos relacionamentos interpessoais. 
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18 IRREGULARIDADES  
 

Constatadas as irregularidades, após realizadas todas as verificações, 

a manifestação será encaminhada para Sindicância ou possível Processo 

Administrativo – PAD, além de poder haver registro de Boletim de Ocorrência –

BO. 

 
   Figura 8 - Averiguações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Fonte: Ouvidoria/SEED (2018). 

 

19 SINDICÂNCIA 
 

A sindicância é um procedimento administrativo sumário que tem por 

objetivo apurar os indícios de irregularidades supostamente ocorridos no 

serviço público, visando à correção de eventuais falhas. 

Segundo o Decreto Estadual nº 5.792/2012, Art. 3º, caput:  

 

[...] a sindicância é um procedimento preliminar que tem por 
objetivo a verificação sumária de indícios da prática de fato 
irregular e sua autoria será instaurada pelos Secretários (as) de 
Estado, Secretários (as) especiais, presidentes de autarquias, 
dirigentes máximos de órgãos de regime especial e pelos 
chefes de unidades administrativas. (PARANÁ, 2016). 

 

A sindicância tem lugar quando for necessária apuração prévia sobre a 

existência do fato ou autoria, ou seja, quando não houver elementos 
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caracterizadores da infração e hábeis à instauração do processo disciplinar. Na 

sindicância não há necessidade do contraditório e ampla defesa e pode ser, 

inclusive, de caráter sigiloso. (PARANÁ, 2016). 

 

 Base Legal – Art. 307 e seguintes da Lei Estadual nº 6.174/1970 e Art. 

3º e seguintes do Decreto Estadual nº 5.792/2012. 

 Ato Inaugural – Portaria (Chefe do NRE); Resolução (Secretário de 

Estado da Educação). 

 Comissão – três servidores públicos efetivos, estáveis e de alta 

hierarquia funcional. 

 Cabimento – apurar denúncias de irregularidades no serviço público ou 

na conduta de servidores, apontando detalhadamente os fatos. 

 Conceito – procedimento adotado para a apuração sumária de 

irregularidades no serviço público, para bem caracterizá-las e 

determinar seus autores, com posterior instauração do Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD, se for o caso, de forma segura. 

 Prazo – início dos trabalhos: três dias a contar da publicação da 

Portaria. Conclusão: 15 dias. 

 Sindicância de servidores contratados pelo regime de Processo 

Seletivo Simplificado – PSS: 30 dias, sendo conclusiva. 

 

 

SINDICÂNCIA 

 
      Figura 9 - Sindicância 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 Fonte: Ouvidoria/SEED (2018). 
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20 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

O Processo Administrativo Disciplinar – PAD é o procedimento legal 

que tem por objetivo apurar irregularidades supostamente cometidas por 

servidores quando no exercício de suas funções, visando oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa, a correção de eventuais falhas e a aplicação de 

penalidades, quando comprovada a ocorrência do ilícito e a responsabilidade 

funcional de seus autores. 

A instauração de PAD é ato vinculado, pois toda autoridade que tiver 

conhecimento de irregularidades no âmbito do serviço público tem o dever de 

promover a sua apuração ou apresentar à autoridade competente, sob pena de 

se tornar corresponsável (Art. 306 da Lei Estadual nº 6.174/1970 e Art. 2º do 

Decreto Estadual nº 5.792/2012) ou responder por condescendência criminosa 

(Art. 320 do Código Penal), ainda que se trate de denúncia apócrifa ou 

anônima. (PARANÁ, 2016, p. 19). 

 

 Base Legal – Artigo 314 e seguintes da Lei Estadual nº 6.174/1970, Lei 

Complementar nº 07/1976 e Decreto Estadual nº 5.792/2012. 

 Ato Inaugural – Resolução Secretarial, Art. 11 do Decreto Estadual  

nº 5.792/2012. Os servidores que integraram a Comissão de 

Sindicância, cônjuge, parentes consanguíneos ou afim, em linha reta 

ou colateral até o 3º grau, amigo íntimo ou inimigo do indiciado não 

podem participar do PAD (Art. 11, § 3º, Decreto Estadual nº 

5.792/2012). 

 Comissão – três servidores públicos efetivos, estáveis e de alta 

hierarquia funcional. 

 Cabimento – aplica-se aos servidores efetivos, estáveis ou não, para 

apurar descumprimento dos deveres previstos no Art. 279, prática de 

atos proibidos previstos no Art. 285, prática de atos passíveis de 

demissão, conforme o Art. 293, inciso V, da Lei Estadual nº 6.174/1970, 

combinados com o Art. 5º e 82, incisos I e II, da Lei Complementar nº 

07/1976. 

 Prazo – para o início dos trabalhos: três dias a contar da publicação da 

Resolução. 
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O processo de conclusão do PAD dar-se-á no prazo de 90 dias, sendo 

prorrogável, mediante requerimento motivado, por períodos sucessivos de 30 

dias, até no máximo 150 dias. 

 

20.1 SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS 

 

No que tange ao procedimento de trabalho, no Processo Administrativo 

Disciplinar - PAD, existe uma sequência que deve ser obedecida: 

 

 resolução; 

 instalação da Comissão; 

 informação ao Grupo de Recursos Humanos Setorial – GRHS; 

 intimação do acusado; 

 defesa prévia; 

 defesa prévia acatada; 

 relatório antecipado; 

 remessa à autoridade; 

 defesa prévia não acatada; 

 diligências; 

 oitiva de testemunhas; 

 interrogatório do acusado; 

 relatório antecipado; 

 remessa à autoridade; 

 ultimação da instrução; 

 citação; 

 defesa escrita; 

 relatório; 

 professor – Conselho do Magistério; 

 remessa à autoridade; 

 demissão – Governador. 
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