
PASSO A PASSO PARA CADASTRAR E CONSULTAR SUA DEMANDA

1) Acessar o site do E-OUV e definir qual demanda será feita: DENÚNCIA, RECLAMAÇÃO,
SOLICITAÇÃO  DE  SERVIÇO,  SUGESTÃO  ou  ELOGIO.  Basta  clicar  na  demanda
escolhida

2) Escolher a UFU como órgão a ser enviado sua manifestação



3) Não é preciso preencher sobre o assunto que deseja falar, pois são opções muito restritas.

4) Identificar a UFU como o órgão do qual deseja falar e clicar em AVANÇAR



5)  Preencher seus  dados  e  descrever sua manifestação.  A indicação  de  um e-mail  ativo  é
importante para o acompanhamento da manifestação. Além disso, o preenchimento dos dados
pessoais  é  importante  para  sabermos  o  perfil  do  nosso  usuário,  e  esses  dados  serão
resguardados.



6) Há 3 opções de preenchimento da identificação: 1) Quero me identificar, com acesso aos
dados  pessoais,  2)  Quero me identificar,  sem acesso  a  dados  pessoais  e  3)  Não quero  me
identificar.  No último caso não é  gerado número de protocolo  e,  portanto,  não é  possível
acompanhar sua manifestação, nos outros 2 casos é possível acompanhar sua manifestação.
Em todos os casos sua manifestação será tratada com privacidade, de forma a proteger suas
informações pessoais, além disso o sigilo de sua identificação pode ser ressaltado na descrição
de sua manifestação.



7)  Fazer a  descrição de  sua manifestação.  Recomendamos a  elaboração  de  um texto  que
explique de forma clara e objetiva sua manifestação. Detalhe ela com dados, informações,
datas,  documentação  utilizada,  nomes  dos  envolvidos  e  etc.  Há  espaço  para  anexar
documentos.  Não  é  preciso  sair  do  escopo  de  sua  manifestação,  basta  ser  conciso  e  com
conteúdo. Após a descrição clique em “Não sou um robô” e em “Concluir”



8) Por fim, o registro com sucesso de sua manifestação. Guarde com cuidado o número de
protocolo,  pois  com  o  e-mail  informado  terá  acesso  à  situação  da  sua  manifestação.  O
andamento de sua manifestação também será repassado ao e-mail informado.

9) Para consultar sobre o andamento de sua manifestação basta clicar em “CONSULTE SUA 
MANIFESTAÇÃO” na página principal do E-OUV. Tenha em mãos o número de protocolo e 
o e-mail informado na identificação da manifestação


