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OFÍCIO Nº 11/2022/OUVIDORIA-UNILAB
                                                                                                                    Redenção,

09 de maio de 2022.
 
Ao Senhor,
Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor da UNILAB                                                                                            

                 
Assunto: Relatório e Plano de Ação do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública
(MMOuP)
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23282.007473/2022-38.
  

Senhor,
 

1. Apresentamos no documento 0458621 o Relatório do Modelo de
Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP) da UNILAB e o respectivo Plano de Ação
produzidos por esta Ouvidoria .
2. O MMOuP foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU) como
ferramenta para contribuir com a maturidade e o aperfeiçoamento das Ouvidorias do
Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo federal (SisOuv) por meio da definição de
um nível alvo a ser atingido pela Ouvidoria no biênio 2022-2023.
3. Assim, em conformidade com as orientações da CGU, a Ouvidoria da
UNILAB elaborou o Plano de Maturidade e enviou ao órgão tempestivamente e como
conclusão dessa etapa preparatória, enviamos o mesmo para validação pela Reitoria.
Após essa validação, providenciaremos a publicização do mesmo, dando
continuidade à implementação das ações que já vêm sendo desenvolvidas.
4. Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas.

Respeitosamente,

 

MONICA SARAIVA ALMEIDA
Ouvidora

Documento assinado eletronicamente por MONICA SARAIVA ALMEIDA,
OUVIDOR (A), em 09/05/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
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2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0458510 e o código CRC 58CF9D9D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23282.007473/2022-38 SEI nº 0458510
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Apresentamos o Plano de Ação da Ouvidoria da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, uma etapa do Modelo de Maturidade em Ouvidoria
Pública – MMOuP, desenvolvido pela Controladoria Geral da União – CGU. 
O plano apresenta um nível alvo ao qual nossa Ouvidoria pretende chegar. Esse
documento contém ações que permitirão a qualificação da Ouvidoria da UNILAB,
evoluindo do nível autodiagnotiscado pela Unidade ao nível alvo de maturidade. Tanto o
nível diagnosticado quanto o nível alvo representam a realidade atual e as possibilidades e
pretensões para o biênio 2022-2023, considerando todas as limitações e o estágio de
maturidade no qual nossa Ouvidoria se encontra.
Assim, a partir da construção desse plano, agrega-se mais uma ferramenta para a
importante jornada de aperfeiçoamento rumo a um modelo mais maduro de Ouvidoria
para nossa universidade, para o que contamos com o imprescindível o apoio da gestão
superior para tal avanço e qualificação.

1. Apresentação

2. Introdução

O MMOuP é um instrumento de referência para os gestores de Ouvidoria no processo de
otimização dos objetivos, da estrutura e dos processos das unidades setoriais do Sistema
de Ouvidorias do Poder Executivo federal - SisOuv. O modelo está estruturado em quatro
dimensões, quais sejam:

Dimensão Estruturante: dimensão que agrega aspectos gerais sobre infraestrutura,
planejamento, gestão de pessoas e garantias do titular da unidade de ouvidoria.

INSTITUCIONALIDADE

CAPACIDADES E
GARANTIAS DA

EQUIPE

PLANEJAMENTO E
GESTÃO EFICIENTE

OBJETIVOS

Relevância institucional;
locus organizacional;

rotatividade da equipe; 
estabilidade da equipe;
escolaridade da equipe;
heterogeneidade da equipe e 
condutas.

planejamento operacional, 
formação de competências, 
eficiência de alocação de recursos, 
segurança da informação, 
planejamento e execução orçamentária.

ELEMENTOS

INFRAESTRUTURA E
ACESSIBILIDADE

infraestrutura tecnológica e física
 infraestrutura de base de dados, 
 acessibilidade tecnológica, 
 experiência do usuário.
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Dimensão Essencial: dimensão eminentemente voltada à aferição da profissionalização dos
processos da ouvidoria, tais como aqueles relacionados ao tratamento de manifestações ou à
governança de serviços da instituição à qual a unidade de ouvidoria está vinculada.

GOVERNANÇA DE
SERVIÇOS

TRANSPARÊNCIA E
PRESTAÇÃO DE

CONTAS 

PROCESSOS
ESSENCIAIS

OBJETIVOS

mapeamento de serviços;                                                                                             
monitoramento da carta de serviços;                                                                                          
qualidade da informação

controle social;                                                                                       
transparência de desempenho;                                                                                   
contabilização de benefícios.

processo de tratamento de informações;
processo de tratamento de ouvidoria interna;
atendimentos;
proteção ao denunciante;
processo de realização de resolução de conflitos;
análise preliminar;
linguagem e adequação de respostas;
acompanhamento da conclusão de denúncias;
acompanhamento efetivo de manifestações.

ELEMENTOS

GESTÃO ESTRATÉGICA
DE INFORMAÇÕES

armazenamento de informações;
perfil dos manifestantes;
análise de dados;
produção de informações estratégicas.                                                    

Dimensão Prospectiva: dimensão voltada à aferição da maturidade dos projetos levados à
cabo pela ouvidoria, em especial aqueles que buscam, de forma ativa ou proativa,
informações úteis à gestão junto aos usuários de serviços públicos.

BUSCA ATIVA DE
INFORMAÇÕES

CONSELHO DE
USUÁRIOS

ARTICULAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL

OBJETIVOS

capacidade de pesquisa;
mobilização ativa junto aos usuários.

relacionamento com o Conselho de usuários;
engajamento de conselheiros;
utilidade da relação.

articulação interinstitucional ampla;
articulação interinstitucional específica.

ELEMENTOS
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Dimensão Específica: dimensão modular, a ser desenvolvida de acordo com as
características específicas de um dado conjunto de unidades de ouvidoria, com vistas a
aferir a maturidade das capacidades necessárias à execução de atividades específicas
(ex.: atuação como órgão central de rede ou sistema). Esta dimensão não consta no
ciclo avaliativo do primeiro biênio do MMOuP e não será desenvolvida nesse momento.

Para efeito de autodiagnostico e construção do nível alvo, o MMOuP está dividido em
quatro níveis de maturidade: otimizado, sustentado, básico e limitado.

Dentro de cada dimensão, há um conjunto de objetivos relacionados a capacidades e
competências, e estes, por sua vez, são decompostos em elementos verificáveis sujeitos à
avaliação em níveis para os quais serão atribuídas pontuações:

Pontuação de níveis para elementos

Otimizado

Sustentado

Básico

Limitado

4
3 ≤ p <4

2 ≤ p <3
<2

Para verificação do autodiagnostico do nível de maturidade da Ouvidoria da UNILAB, a equipe
estudou o Referencial Téórico e visualizou a Matriz do MMOup, levando os dados verificados em
nível de para a Planilha para levantamento de informações, chegando ao índice de maturidade
2,74212963, o que define a Ouvidoria da UNILAB no nível básico de maturidade.
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De acordo com o MMOuP, os níveis de maturidade são baseados nas seguintes evidências percebidas a
partir do preenchimento das informações da Unidade:

Limitado

Básico

Otimizado

Sustentado

Não haverá necessidade de apresentar evidências.

Evidências que demonstrem a institucionalização de uma prática, tal
como normas e manuais.

Evidências que demonstrem a existência de uma prática, tal como           
relatórios, mapeamento de fluxos, processos ou rotinas.

Evidências que demonstrem processos instituídos de revisão e
aprimoramento de uma prática, tais como dispositivos de normativos
que institucionalizem esses processos de revisão, relatórios e planos de
ação que evidenciem a realização de tais processos.

Nível Alvo de Maturidade

De acordo com a CGU, as unidades de Ouvidoria não precisam alcançar um mesmo nível de
maturidade em todos os elementos e nem é exigido que o nível alvo seja o nível máximo
(4). O nível alvo de uma instituição deve ser proporcional à sua natureza, porte e
complexidade, bem como ao ambiente e aos riscos a que suas operações estão expostas.

Trata-se de uma decisão de natureza estratégica, que deve ser abraçada pela direção
da organização, de forma a garantir o alinhamento e a convergência entre o nível de
maturidade almejado e as estruturas de integridade e governança da instituição.

Isso não quer dizer que a construção do nível alvo precise ser definida integralmente pelo
nível estratégico; mas, ao menos, será necessário que uma eventual proposta da ouvidoria
seja validada por esse nível. A razão para esse cuidado é muito simples: parte importante
das ações de um plano de ação para atingir determinado nível alvo de maturidade não
dependerão isoladamente da unidade de ouvidoria, sendo externa a ela e implicando ações
de diversas unidades da organização. 

Ao fixar o nível alvo de maturidade, a ouvidoria precisa avaliar internamente a sua
capacidade de obter o apoio e suporte do nível estratégico para as ações que precisarão ser
realizadas; além disso, ela necessita avaliar a sua capacidade de execução de tais ações,
considerando para tanto o porte da instituição, os recursos humanos, a natureza do serviço
e o orçamento.
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       a. Objetivo da ação, e como ela impacta no aumento o nível de maturidade de um       
 elemento, objetivo ou dimensão;
          b. Descrição das etapas de realização das ações;
          c. Data de início e de encerramento da realização das ações;
          d. Orçamento necessário, quando for o caso;
          e. Áreas envolvidas; e
          f. Responsável pela execução.

O Plano de Ação deverá abarcar o período compreendido no biênio que se inicia no ano de
realização do diagnóstico e termine ao final do ano subsequente, quando então, por meio
de nova rodada de autoavaliação, será possível à unidade de ouvidoria verificar o
cumprimento dos compromissos nele firmados e a evolução esperada.

É importante que o Plano de Ação, uma vez concluído, seja aprovado pelo nível estratégico
da organização e publicado em transparência ativa, ressalvadas eventuais informações com
restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527/2011, informando, no caso das unidades
do SisOuv, o link de publicação à Ouvidoria-Geral da União, que poderá, ao longo do
processo de verificação de evidências, recomendar ajustes eventualmente necessários.

Macro etapasMacro etapas Prazo limitePrazo limite

Cronograma de Implementação do SisOuvCronograma de Implementação do SisOuv
1º Ciclo Integral de Avaliação de Maturidade do Sistema de Ouvidorias1º Ciclo Integral de Avaliação de Maturidade do Sistema de Ouvidorias

do Poder Executivo federaldo Poder Executivo federal
Vigência 16/03/2021 a 15/03/2023Vigência 16/03/2021 a 15/03/2023

  

Cumprimento das metas do Plano de Ação

Preenchimento e envio do formulário de autodiagnóstico
para a CGU por meio do sistema e-Aud

Comunicação do nível alvo para a CGU por meio do
sistema e-Aud

15/12/2021

15/03/2023

Publicação do Plano de Ação pela unidade de
ouvidoria

02/05/2022

15/09/2021

Verificação e validação de evidências pela CGU 15/03/2023

O Plano de Ação

O Plano de Ação é o documento que conterá todas as atividades que deverão ser realizadas
pela unidade de ouvidoria e pela instituição, objetivando superar as lacunas entre a
maturidade revelada pelo autodiagnóstico e a maturidade alvo definida e apoiada pelo
nível estratégico. Trata-se, portanto, de um conjunto de atividades que deverão indicar:
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É especialmente relevante termos em mente, ao longo de todo o processo de
implementação do MMOuP, que a matriz e o questionário a ela associado não possuem a
finalidade de produção de rankings ou de comparar unidades, e que nem sempre será
possível, razoável ou mesmo oportuno que uma ouvidoria consiga atingir o nível otimizado
em todos os elementos. O que o MMOuP visa a oferecer é um instrumento de apoio ao
gestor, dentro de uma lógica de aperfeiçoamento contínuo da unidade.

A seguir, o anexo com o detalhamento do Plano de Ação.

Relatório MMOuP 2022-2023 (0458621)         SEI 23282.007473/2022-38 / pg. 11



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ANEXO - PLANO DE AÇÃOANEXO - PLANO DE AÇÃO
DA OUVIDORIA DA UNILABDA OUVIDORIA DA UNILAB

2022-20232022-2023
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Nível de maturidade Objetivo Etapas Período de
execução Áreas envolvidas

1.2.1 - Rotatividade da
equipe 

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo: 03

Promover a profissionalização
da equipe,  garantindo a
continuidade das ações
planejadas, bem como a
execução das atividades
obrigatórias e exigências legais.

1. Garantir a manutenção
dos servidores na
Unidade; 
2. Garantir, nos limites da
legalidade, a manutenção
do mandato do(a) titular
da Ouvidoria;
3. Pleitear, junto à
Administração Superior o
incremento de 01
servidor(a) efetivo(a) e 1
terceirizado para reforço
da equipe.

Maio de 2022 a
Março de 2023

Ouvidoria e
Gabinete do Reitor

1.4.1 - Planejamento
Operacional 

Nível diagnóstico: 02 
Nível Alvo: 03

Planejar as principais ações do
período dentro do mandato a
fim de garantir o atingimento do
nível de maturidade em
Ouvidoria e das metas e
indicadores estabelecidos no
PDI

1. Realizar os relatórios
anuais e o cumprimento
das metas do MMOuP e
PDI; 
2. Produzir e encaminhar à
gestão superior o
planejamento anual e sua
relação com o MMOuP e
PDI;

Maio de 2022 a
Dezembro de 2023

Ouvidoria

1.4.3 - Eficiência de alocação
de recursos 

Nível diagnóstico: 02 
Nível Alvo: 03

Analisar a evolução das
demandas destinadas à
Ouvidoria, identificando as
causas e permitindo a previsão
de eventuais custos e
necessidades

1. Aprofundar
qualitativamente os
relatórios de Ouvidoria.

Junho de 2022 a
Dezembro de 2022

Ouvidoria,
PROPLAN, PROAD,
Gabinete do Reitor

1.4.4 - Segurança da
informação 

Nível diagnóstico: 02
Nível Alvo: 02

Emitir a política de segurança, a
fim de garantir a proteção das
informações, por meio de
diretrizes que orientem a todos
os que tenham acesso a dados,
quanto ao seu manuseio e
compartilhamento, no âmbito
do UNILAB.

1. Estabelecer um fluxo
com o Comitê de
Governança Digital para
monitoramento das
informações e
cumprimento da LGPD;
2. Participar da Comissão
de Adequação à LGPD; 3.
Emitir o documento de
adequação da UNILAB à
LGPD;
4. Contribuir com a
capacitação dos servidores
para a segurança da
informação; 
5. Realizar aquisição de
software de tarjamento.

Junho de 2022 a
Junho de 2023

Ouvidoria, SGIT, DTI,
Gabinete do

Reitor

1.4.5 - Planejamento e
execução orçamentária 

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo: 02

Garantir a previsão
orçamentária destinada às
ações planejadas pela Ouvidoria
e que eventualmente
apresentem custo.

1. Definir, com base nos
relatórios anuais e no
planejamento a
necessidade de recurso
para as ações previstas
pela Ouvidoria.

Junho a Dezembro
de 2022

Ouvidoria, Gabinete
da Reitoria e

PROPLAN
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Nível de maturidade Objetivo Etapas Período de
execução Áreas envolvidas

2.1.2 - Monitoramento da
carta de Serviços ao
Usuário

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo: 03

Garantir a publicação,
monitoramento e atualização
dos serviços especificados por
catálogo em conformidade com
o Ofício Interministerial 03/2022
- ME

1. Atualizar a Carta de
Serviços
conforme Of.03/2022-ME;
2.Monitorar a atualização
dos dados
junto às unidades
gestoras.

Junho a Dezembro
de 2022

Ouvidoria

2.2.1 - Controle social 

Nível diagnóstico: 03 
Nível Alvo: 04

Fortalecer os canais de avaliação
de satisfação dos usuários com o
atendimento prestado pela
Ouvidoria.

1. Discutir com SECOM a
ferramenta de avaliação
na página da Ouvidoria;
2. Divulgação da avaliação
ao final do atendimento
no FALABr;
3. Analisar e utilizar os
dados do Painel Resolveu?
para divulgação.

Junho de 2022 a
Dezembro de 2022

Ouvidoria e SECOM

2.2.2 - Transparência de
desempenho 

Nível diagnóstico: 03 
Nível Alvo: 04

Dar visibilidade aos relatórios e
planos de ação da Ouvidoria
para conhecimento,
acompanhamento e
monitoramento por parte da
gestão e da comunidade.

1. Continuar a produção
mínima anual de relatórios
qualitativos e quantitativos
dos dados de Ouvidoria,
recomendações, número
de processos, avaliações;
2. Publicar todos os
documentos produzidos
na página da Ouvidoria e
divulgar nos meios de
comunicação disponíveis.

Junho de 2022 a
Dezembro de 2023

Ouvidoria

2.2.3 - Contabilização de
benefícios 

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo: 02

Registrar e publicizar nos
relatórios de Ouvidoria os
benefícios financeiros
eventualmente decorrentes de
sua atuação.

1. Incluir mecanismo de
diagnóstico de benefícios
financeiros oriundos de
processos iniciados na
Ouvidoria, incluindo no
fluxo de acompanhamento
dos processos.

Junho a Dezembro
de 2022

Ouvidoria,
Corregedoria,

Comissão
de Ética e

Fiscalização de
Contratos

2.3.1 - Processo de
tratamento das
manifestações

Nível diagnóstico: 03 
Nível: 04

Consolidar os fluxos e processos
de tratamento das
manifestações de Ouvidoria.

1. Revisar os fluxos e
processos de tratamento
das manifestações de
Ouvidoria; 
2. Constituir Instruções
Normativas para as
manifestações no âmbito
da UNILAB;
3.Publicar fluxos e
Instruções Normativas na
página da Ouvidoria e
divulgar nos meios de
comunicação disponíveis.

Junho de 2022 a
Junho de 2023

Ouvidoria
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Nível de maturidade Objetivo Etapas Período de
execução Áreas envolvidas

2.3.2 - Processo de
tratamento de ouvidoria
interna

Nível diagnóstico: 03 
Nível Alvo: 04

Consolidar os fluxos e processos
de tratamento da Ouvidoria
Interna.

1. Revisar os fluxos e
processos de tratamento
da Ouvidoria interna,
pactuando com a CEU,
Corregedoria e CDD;

Junho de 2022 a
Junho de 2023

Ouvidoria, CEU,
Corregedoria, CDD

2.3.3 - Atendimento 

Nível diagnóstico: 03 
Nível Alvo: 04

Avançar na promoção da
confiabilidade da unidade, por
meio de boas práticas de
atendimento e de tratamento
dos dados dos manifestantes,
comprovação da capacidade
técnica, conhecimento e
experiência da equipe,
acolhimento, escuta ativa e
melhorias no padrão de
qualidade

1. Implementar as ações
previstas no Plano de
trabalho de 2022 da
Ouvidoria; 
2. Avaliar qualitativamente
o Relatório das ações de
2022 e elaborar o Plano
de Trabalho de 2023.

Maio de 2022 a
Dezembro de 2023

Ouvidoria

2.3.4 - Proteção ao
denunciante

Nível diagnóstico: 03 
Nível Alvo: 04

Transmitir confiabilidade e
segurança para a denúncia,
divulgando as ferramentas de
proteção ao denunciante.

1. Divulgar os meios de
proteção ao denunciante;
2. Elaborar normativa
específica sobre a
denúncia, que oriente
sobre a ocorrência de
represálias decorrentes de
denúncias, garantias ao
denunciante; 
3. Mapear os riscos
envolvidos no processo de
denúncia e possíveis ações
de mitigação.

Julho de 2022 a
Setembro de 2023

Ouvidoria

2.3.5 - Processo de
realização de resolução
pacífica
de conflitos 

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo:03

Diminuir a incidência de
processos disciplinares,
oportunizando aos sujeitos a
construção de soluções para os
conflitos entre si.

1. Realizar capacitação
para conciliação e
mediação de conflitos;
2. Construir normativa
implementando a Câmara
de Conciliação e Mediação
de Conflitos no âmbito da
UNILAB;
3. Promover a qualificação
da Câmara; 
4. Elaborar normativos de
funcionamento da
Câmara.

Setembro de 2022
a Dezembro de

2023

Ouvidoria, SGIT,
Corregedoria, CEU,
Auditoria Interna,

Gabinete do
Reitor

2.3.7 - Linguagem e
adequação de respostas 

Nível diagnóstico: 03 
Nível Alvo: 04

Promover a qualificação das
respostas concedidas pela
Ouvidoria por meio das
Unidades gestoras, garantindo
sua completude e perfeito
entendimento

1. Realizar capacitação em
linguagem cidadã; 
2. Orientar os elos de
ouvidoria quanto ao
padrão de resposta e sua
qualidade.

Agosto a
Dezembro de 2022

Ouvidoria, Gabinete
do Reitor
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2.3.9 - Acompanhamento
efetivo de manifestações

Nível diagnóstico: 02 
Nível Alvo: 03

Aprimorar o acompanhamento
das medidas adotadas em
decorrência das manifestações
que chegam a Ouvidoria.

1. Constituir uma
ferramenta de
acompanhamento dos
processos direcionados à
apuração, cuja resposta
conclusiva é a do
encaminhamento da
demanda.

Agosto a
Dezembro de 2022

Ouvidoria

2.4.2 - Perfil dos
manifestantes 

Nível diagnóstico: 02 
Nível Alvo: 03

Utilizar os dados de
manifestantes, gerando
informações relevantes para a
melhoria na execução dos
serviços.

1. Elaborar relatórios com
perfil dos manifestantes a
partir das informações
disponíveis nos paineis.

Outubro de 2022 a
Maio de 2023

Ouvidoria

2.4.4 - Proteção de
informações estratégicas

Nível diagnóstico: 02 
Nível Alvo: 04

Ampliar a produção e divulgação
segura da informação produzida
pela Ouvidoria com base nas
manifestações recebidas.

1. Consolidar os relatórios
anuais, encaminhando-os
à gestão em conjunto com
as recomendações de
Ouvidoria para que sejam
melhor aproveitados na
melhoria da oferta dos
serviços.

Outubro de 2022 a
Maio de 2023

Ouvidoria

3.1.1 - Capacidades para
pesquisa 

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo: 02

Produzir e publicar os relatórios
das avaliações dos serviços,
realizadas pelo conselho de
usuários, com o intuito de
incorporar a experiência dos
usuários na formulação de
decisões que afetem as políticas
públicas da UNILAB,
incentivando a participação
social na gestão dos serviços
públicos.

1. Coletar os dados na
plataforma dos conselhos
de usuários e tabular os
dados; 
4. Elaborar os relatórios;
5. Publicar os relatórios e
enviá-los aos gestores dos
serviços.

Dezembro de 2022 Ouvidoria

3.1.2 - Mobilização dos
usuários

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo: 02

Aproximar o público usuário das
ações da Ouvidoria, fortalecendo
a composição do Conselho e a
participação direta.

1. Promover encontros
com as Unidades e com
estudantes;

Outubro de 2022 a
Maio de 2023

Ouvidoria

3.2.1 - Relacionamento com
o Conselho de Usuários

Nível diagnóstico: 03 
Nível Alvo: 04

Disseminar as informações
sobre o Conselho de Usuários,
fomentando a participação.

1. Abrir novo processo de
mobilização e chamada
para participação no
Conselho; 
2. Realizar encontro com
as lideranças estudantis
para engajá-las no
processo.

Novembro de 2022 Ouvidoria
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3.2.2 - Engajamento de
conselheiros 

Nível diagnóstico: 02 
Nível Alvo: 03

Garantir um número
representativo de conselheiros
para a avaliação dos serviços

1. Abrir novo processo de
mobilização e chamada
para participação no
Conselho; 
2. Realizar encontro com
as lideranças estudantis
para engajá-las no
processo.

Novembro de 2022

Ouvidoria, Unidades
gestoras,

representações
estudantis

3.2.3 - Utilidade da relação

Nível diagnóstico: 01 
Nível Alvo: 03

Verificar a relação dos
conselheiros/usuários com
o serviço, analisando a sua
satisfação.

1. Realizar consulta anual,
com participação da
unidade gestora do serviço
na elaboração das
enquetes

Novembro de 2022

Ouvidoria e
Unidades gestoras

dos
serviços publicados

na Carta de
Serviços
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA
  

  

DESPACHO REITORIA

Processo nº 23282.007473/2022-38

À Ouvidoria,
 
Registro ciência e valido o Relatório, bem como o Plano de Ação do

Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP).
 
Na oportunidade, parabenizo à equipe da Ouvidoria pelo trabalho de

referência que está sendo desenvolvido na unidade.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 20/05/2022, às 14:16, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0465614 e o código CRC 0F68C55F.
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