
 TRATAMENTO DE DENÚNCIAS 

Ouvidoria UFU

A denúncia recebida será conhecida caso contenha elementos mínimos descritivos da
irregularidade ou indícios que permitam à administração pública chegar a tais elementos.

A resposta conclusiva da denúncia conterá informação sobre o seu encaminhamento aos
órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem adotados, ou sobre
o seu arquivamento.

A denúncia poderá ser encerrada quando:
I - estiver dirigida a órgão não pertencente ao Poder Executivo federal; ou
II - não contenha elementos mínimos indispensáveis à sua apuração.

A Ouvidoria não possui atribuição de apurar responsabilidades, apesar de ser a porta de
entrada das manifestações dos usuários da UFU. O julgamento cabe aos setores
competentes, para os quais serão encaminhadas as denúnicas para tratamento.



TRATAMENTO DE DENÚNCIAS 

Ouvidoria UFU

OUVIDORIA

E-mail: 
ouvidoria@ufu.br 

Cadastra no
Fala.BR

 Não
Arquiva-se

Canais de entrada

Tratamento da
Denúncia

Complementação de Informações

Sim

A denúncia recebida será 
 encaminhada à instância apuratória
caso contenha elementos mínimos

descritivos da irregularidade ou
indícios que permitam à

administração pública chegar a tais
elementos

A resposta conclusiva da denúncia
conterá informação sobre o seu

encaminhamento aos órgãos
apuratórios competentes e sobre os

procedimentos a serem adotados, ou
sobre o seu arquivamento

Fala.BR



Canais de Entrada

E-mail:
ouvidoria@ufu.br

Cadastra no
Fala.BR

OUVIDORIA

TRATAMENTO DE SUGESTÃO
Ouvidoria UFU

Fala.BR Tratamento da
Sugestão

Complementação 
de Informações

Em caso negativo,
Arquiva-se

Em caso positivo,
Envia-se

 A sugestão recebida será
encaminhada à autoridade

responsável pela prestação do
atendimento ou do serviço público,

que se manifestará acerca da
possibilidade de adoção da medida

sugerida.

A resposta conclusiva deverá conter
informações como as medidas requeridas

às áreas internas para sua implementação,
ou a justificativa no caso de

impossibilidade de executá-la.



Canais de Entrada

E-mail:
ouvidoria@ufu.br

Cadastra no
Fala.BR

OUVIDORIA

TRATAMENTO DE ELOGIOS
Ouvidoria UFU

Fala.BR Tratamento do
Elogio

Complementação 
de Informações

Em caso negativo,
Arquiva-se

Em caso positivo,
Envia-se

 O elogio será encaminhado ao
agente público ou ao responsável

pela prestação do serviço
público, e à sua chefia imediata

A resposta conclusiva do elogio
conterá informação sobre o

encaminhamento e cientificação ao
agente público ou ao responsável pelo
serviço público prestado, e à sua chefia

imediata



Canais de Entrada

E-mail:
ouvidoria@ufu.br

Cadastra no
Fala.BR

OUVIDORIA

 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÃO
Ouvidoria UFU

Fala.BR Tratamento da
Reclamação

Complementação 
de Informações

Em caso negativo,
Arquiva-se

Em caso positivo,
Envia-se

 A reclamação recebida será
encaminhada à autoridade

responsável pela prestação do
atendimento ou do serviço público

A resposta conclusiva da reclamação
conterá informação objetiva acerca do

fato apontado



Canais de Entrada

E-mail:
ouvidoria@ufu.br

Cadastra no
Fala.BR

OUVIDORIA

TRATAMENTO DE SOLICITAÇÃO
Ouvidoria UFU

Fala.BR Tratamento da
Solicitação

Complementação 
de Informações

Em caso negativo,
Arquiva-se

Em caso positivo,
Envia-se

 As solicitações de providência
serão encaminhadas à área

responsável pelo serviço
público

A resposta conclusiva deverá
oferecer solução ou justificar a

impossibilidade de seu atendimento



Canais de Entrada

E-mail:
ouvidoria@ufu.br

Cadastra no
Fala.BR

OUVIDORIA

TRATAMENTO DE SIMPLIFICAÇÃO
Ouvidoria UFU

Fala.BR Tratamento de
Simplificação

Complementação 
de Informações

Em caso negativo,
Arquiva-se

Em caso positivo,
Envia-se

A solicitação será encaminhada
pela ouvidoria para a análise do 

 Comitê Permanente de
Desburocratização do órgão

Caso Comitê Permanente de
Desburocratização se manifeste pela

viabilidade de adoção das medidas
propostas na solicitação de simplificação,

emitirá relatório que será inserido pela
ouvidoria no sistema Fala.BR para

acompanhamento das partes interessadas


