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Apresentação 

 

 

Ouvidoria pública é a “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” 

(art. 2º, V, Decreto n. 8.243/14). 

No IF Sertão-PE, a ouvidoria foi institucionalizada formalmente no Organograma, em 16/01/2018, 

por meio da Resolução nº 02/2018 do Consup. Neste mesmo mês, a instituição também passou a 

adotar o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). Tais iniciativas buscaram 

fortalecer os mecanismos de participação direta dos cidadãos com o IF Sertão-PE, visando à 

construção de espaços plurais, de diálogo e de negociações, de modo que as manifestações 

realizadas pela população à Ouvidoria possam servir de diretrizes para melhoria dos serviços da 

instituição. Assim a Ouvidoria foi criada com o intuito de aproximar o IF Sertão-PE da sociedade 

em geral.  

É importante ressaltar que anteriormente as demandas de Ouvidoria na instituição eram dadas 

encaminhamentos por meio da Comissão Permanente de Correição, Ouvidoria e Informação ao 

Cidadão. 
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Competências 

 

 Receber, examinar e encaminhar às unidades administrativas competentes do IF Sertão-PE 

as reclamações, solicitações de informação, denúncias, sugestões e elogios dos cidadãos e 

outras partes interessadas, a respeito da atuação do órgão ou entidade pública;  

 Realizar a mediação administrativa, junto às unidades administrativas do IF Sertão-PE com 

vistas à correta, objetiva e ágil instrução das demandas apresentadas pelos cidadãos, bem 

como a sua conclusão dentro do prazo estabelecido, para resposta ao demandante;  

 

 Manter o demandante informado sobre o andamento e o resultado de suas demandas; 

 

 Cobrar respostas das unidades administrativas a respeito das demandas a elas encaminhadas 

e levar ao conhecimento da alta direção do órgão ou entidade os eventuais 

descumprimentos;  

 

 Dar o devido encaminhamento aos órgãos de controle e de correição, no âmbito 

institucional, às denúncias. 

 

 Produzir relatórios periódicos de suas atividades 

 

 

 

Serviços Prestados 

 

 Sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e 

serviços prestados pela Administração Pública federal;  

 Elogio: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou 

atendimento recebido; 

 Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a serviço público; e 

 Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão 

de controle interno ou externo. 

 Solicitação: Requerimento de adoção de providência por parte da Administração; 

 Simplifique: Solicitar mudanças no atendimento do serviço público, as quais facilitem o 

acesso e a execução do serviço, conforme Decreto nº 9.094. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9094.htm
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Ouvidoria 

 

 

E-mail ouvidoria@ifsertao-pe.edu.br 

Endereço Reitoria do IF Sertão-PE, Rua Coronel Amorim, 76 – 

Centro CEP: 56302-320 | Petrolina/PE – Brasil. 

Site web http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/contato/ouvidoria 

Telefone (87) 2101 2387 

Horário de Atendimento De segunda a sexta das 08h30 às 12h e das 13h às 17h30 

Público-alvo Cidadãos e entidades civis, usuárias ou não das atividades e 

serviços prestados pelo IF Sertão-PE. 

Servidores do IF Setão-PE. 

Prioridade Atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou 

pessoas com crianças de colo; pessoa idosa (acima de 60 

anos); e portadores de necessidades especiais (Lei nº 

10.048/00 e Lei nº 10.741/03). 

Contrapartida Serviço gratuito. 

Ouvidores Maria Dionísia dos Santos - Ouvidora 

Franklin Torres Brandão - Ouvidor Substituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ouvidoria@ifsertao-pe.edu.br
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Requisitos, documentos e procedimentos 

 

SERVIÇO REQUISITO MEIO 

UTILIZADO 
LOCAL DE 

ACESSO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAMAÇÃO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

A manifestação 
deve conter 

elementos 

mínimos 
indispensáveis à 

sua solução 

(padrões 
mínimos de 

coerência); 

Exposição dos 
fatos conforme a 

verdade;  

Proceder com 
lealdade, 

urbanidade e 

boa-fé;  Prestar 
as informações 

que lhe forem 

solicitadas 
(Fundamento IN 

OGU/ CGU-PR 

nº 01/14) 
 

 

 
Preferencialmen- 

te por meio do 

Sistema de 
Ouvidorias do 

Poder Executivo 

Federal(e-OUV) 

 

 
http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/

contato/ouvidoria 

 

 
Ininterrupto 24h 

 

 
Atendimento virtual. A partir do 

cadastramento da manifestação no e-

OUV, o prazo de atendimento é de 20 
dias, podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. Na impossibilidade 

de oferecimento de resposta conclusiva no 
prazo anterior, o IF Sertão-PE comunicará 

o cidadão, mensalmente, acerca dos 
encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 
 

 

Atendimento 

presencial  
(É necessário 

agendar pelo 

telefone (87) 
21012387 

 

Reitoria IF Sertão-

PE. 
Rua Coronel  

Amorim,76- Centro 

CEP:56302-320| 
Petrolina/PE - Brasil 

 

 

De segunda a sexta 

das 08h30 às 12h e  
das 13h às17h30 

 

 

Atendimento presencial (de balcão). A 

manifestação será cadastrada no e-OUV e 
o manifestante receberá o número de 

protocolo para acompanhamento. A partir 

do cadastramento no e-OUV o prazo de 
conclusão da manifestação é de 20 dias, 

podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. 

 

Correspondência 
eletrônica (e-

mail) 

 

E-mail corporativo: 
ouvidoria@ifsertao-

pe.edu.br 

 

Ininterrupto 24h 

 

E-mail. A manifestação será cadastrada no 
e-OUV e o manifestante receberá, por e-

mail, o número de protocolo para 

acompanhamento no sistema eletrônico. A 
partir do cadastramento no e-OUV o 

prazo de atendimento é de 20 dias, 

podendo ser prorrogado por 10 dias 
mediante justificativa. Na impossibilidade 

de oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, a OGU comunicará o 
cidadão, mensalmente, por meio do e-

OUV, acerca dos encaminhamentos 

realizados e das etapas e prazos previstos 
para o encerramento da manifestação. 

 

 
 

Carta 

 
 

Reitoria IF Sertão-

PE . 
Rua Coronel 

Amorim, 76 – 

Centro CEP: 56302-
320 | Petrolina/PE - 

Brasil 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Intermediado pelos 

CORREIOS 

 
 

Carta. A manifestação será cadastrada no 

e-OUV e o cidadão receberá o número de 
protocolo para acompanhamento da 

manifestação no sistema eletrônico por 

meio de e-mail (preferencialmente) ou 
correspondência. A partir do 

cadastramento no e-OUV o prazo de 

atendimento é de 20 dias, podendo ser 
prorrogado por 10 dias mediante 

justificativa. Na impossibilidade de 

oferecimento de resposta conclusiva no 
prazo anterior, a OGU comunicará o 

cidadão, mensalmente, por meio do e-

OUV ou correspondência, acerca dos 
encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 
 

 

 



 

IFSertão-PE 

Carta de Serviços ao Usuário (6/9) 

SERVIÇO REQUISITO MEIO 

UTILIZADO 
LOCAL DE 

ACESSO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

 

PRAZO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ELOGIO 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A manifestação 
deve conter 

elementos 

mínimos 
indispensáveis 

ao 

encaminhamento 
da manifestação 

ao elogiado ou 

ao setor 
responsável pela 

prestação do 

serviço. 
(Fundamento IN 

OGU/ CGU-PR 

nº 01/14). 
 

 

 

 
 

Preferencialmen-

te por meio do 
Sistema de 

Ouvidorias do 

Poder Executivo 
Federal (e-OUV) 

 

 

 
 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/
contato/ouvidoria 

 

 

 
 

Ininterrupto 24h 

 

Atendimento virtual. A partir do 

cadastramento da manifestação no e-
OUV, o prazo de atendimento é de 20 

dias, podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. Na impossibilidade 
de oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, o IF Sertão-PE comunicará 

o cidadão,mensalmente, acerca dos 
encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 

 

 

Atendimento 
presencial  

(É necessário 

agendar pelo 
telefone 87/ 

2101-2387) 

 

 

Reitoria IF Sertão-
PE . 

Rua Coronel 

Amorim, 76 - 
Centro 

CEP: 56302-320 | 

Petrolina/PE - Brasil 
 

 

 

De segunda a sexta 
das 08h30 às 12h e  

das 13h às17h30 

 

 

 

Atendimento presencial (de balcão). A 
manifestação será cadastrada no e-OUV e 

o manifestante receberá o número de 

protocolo para acompanhamento. A partir 
do cadastramento no e-OUV o prazo de 

conclusão da manifestação é de 20 dias, 

podendo ser prorrogado por 10 dias 
mediante justificativa. 

 

Correspondência 
eletrônica (e-

mail) 

 

E-mail corporativo: 
ouvidoria@ifsertao-

pe.edu.br 

 

Ininterrupto 24h 

 

E-mail. A manifestação será cadastrada no 
e-OUV e o manifestante receberá, por e-

mail, o número de protocolo para 

acompanhamento no sistema eletrônico. A 
partir do cadastramento no e-OUV o 

prazo de atendimento é de 20 dias, 

podendo ser prorrogado por 10 dias 
mediante justificativa. Na impossibilidade 

de oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, a OGU comunicará o 

cidadão, mensalmente, por meio do e-

OUV, acerca dos encaminhamentos 
realizados e das etapas e prazos previstos 

para o encerramento da manifestação. 

 
 

 

Carta 

 
 

 

Reitoria IF Sertão-
PE. 

Rua Coronel 

Amorim,76 Centro 
CEP: 56302-320 

Petrolina/PE - Brasil 

 

 
 

 

Intermediado pelos 
CORREIOS 

 
 

 

Carta. A manifestação será cadastrada no 
e-OUV e o cidadão receberá o número de 

protocolo para acompanhamento da 

manifestação no sistema eletrônico por 
meio de e-mail (preferencialmente) ou 

correspondência. A partir do 

cadastramento no e-OUV o prazo de 
atendimento é de 20 dias, podendo ser 

prorrogado por 10 dias mediante 
justificativa. Na impossibilidade de 

oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, a OGU comunicará o 

cidadão, mensalmente, por meio do e-

OUV ou correspondência, acerca dos 

encaminhamentos realizados e das etapas 
e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 
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SERVIÇO REQUISITO MEIO 

UTILIZADO 
LOCAL DE 

ACESSO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DENÚNCIA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A denúncia deve 
conter elementos 

mínimos 

indispensáveis à 
sua apuração 

(autoria e 

materialidade);  
Exposição dos 

fatos conforme a 
verdade; 

Proceder com 

lealdade, 
urbanidade e 

boa-fé;  Não agir 

de modo 
temerário;  

Prestar as 

informações que 
lhe forem 

solicitadas. 

(Fundamento IN 
OGU/ CGU-PR 

nº 01/14) 

 
 

 

Preferencialment
e por meio do 

Sistema de 

Ouvidorias do 
Poder Executivo 

Federal (e-OUV) 

 
 

 

http://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/

contato/ouvidoria 

 
 

 

Ininterrupto 24h 

 
 

 

Atendimento virtual. A partir do 
cadastramento da manifestação no e-

OUV, o prazo de atendimento é de 20 

dias, podendo ser prorrogado por 10 dias 
mediante justificativa. Na impossibilidade 

de oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, o IF Sertão-PE comunicará 
o cidadão, mensalmente, acerca dos 

encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 
manifestação. 

 

 
Atendimento 

presencial  

(É necessário 
agendar pelo 

telefone 87/2101-

2387) 

 
Reitoria IF Sertão-

PE . 

Rua Coronel 
Amorim, 76 - 

Centro 

CEP: 56302-320 | 
Petrolina/PE - Brasil 

 

 
De segunda a sexta 

das 08h30 às 12h e  

das  13h  às17h30 
 

 
Atendimento presencial (de balcão). A 

manifestação será cadastrada no e-OUV e 

o manifestante receberá o número de 
protocolo para acompanhamento. A partir 

do cadastramento no e-OUV o prazo de 

conclusão da manifestação é de 20 dias, 
podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. 

  

 

 
Reitoria IF Sertão-

PE. 

Rua Coronel 
Amorim,76 Centro 

CEP: 56302-320 

Petrolina/PE - Brasil 

 

 

 

 
Intermediado pelos 

CORREIOS 

 

 

 
Carta. A manifestação será cadastrada no 

e-OUV e o cidadão receberá o número de 

protocolo para acompanhamento da 
manifestação no sistema eletrônico por 

meio de e-mail (preferencialmente) ou 

correspondência. A partir do 
cadastramento no e-OUV o prazo de 

atendimento é de 20 dias, podendo ser 

prorrogado por 10 dias mediante 
justificativa. Na impossibilidade de 

oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, a OGU comunicará o 
cidadão, mensalmente, por meio do e-

OUV ou correspondência, acerca dos 

encaminhamentos realizados e das etapas 
e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 

 

Preferencialment
e por meio do 

Sistema de 

Ouvidorias do 
Poder Executivo 

Federal (e-OUV) 

 

http://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/

contato/ouvidoria 

 

Ininterrupto 24h 

 

Atendimento virtual. A partir do 
cadastramento da manifestação no e-

OUV, o prazo de atendimento é de 20 

dias, podendo ser prorrogado por 10 dias 
mediante justificativa. Na impossibilidade 

de oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, o IF Sertão-PE comunicará 
o cidadão, mensalmente, acerca dos 

encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 
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SERVIÇO REQUISITO MEIO 

UTILIZADO 
LOCAL DE 

ACESSO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SUGESTÃO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
A manifestação 

deve conter 

elementos 
mínimos 

indispensáveis à 

sua solução 
(padrões 

mínimos de 

coerência);  
Exposição dos 

fatos conforme a 

verdade;  
Proceder com 

lealdade, 
urbanidade e 

boa-fé;  Não agir 

de modo 
temerário; 

Prestar as 

informações que 
lhe forem 

solicitadas 

(Fundamento IN 
OGU/ CGU-PR 

nº 01/14) 

 
Preferencialmen-

te por meio do 

Sistema de 
Ouvidorias do 

Poder Executivo 

Federal (e-OUV) 

 
http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/

contato/ouvidoria 

 
Ininterrupto 24h 

 
Atendimento virtual. A partir do 

cadastramento da manifestação no e-

OUV, o prazo de atendimento é de 20 
dias, podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. Na impossibilidade 

de oferecimento de resposta conclusiva no 
prazo anterior, o IF Sertão-PE comunicará 

o cidadão, mensalmente, acerca dos 

encaminhamentos realizados e das etapas 
e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 

 

 
Atendimento 

presencial  

(É necessário 
agendar pelo 

telefone (87) 

21012387 

 
Reitoria IF Sertão-

PE . 

Rua Coronel 
Amorim, 76 – 

Centro CEP: 56302-

320 | Petrolina/PE - 
Brasil 

 

 
De segunda a sexta 

das 08h30 às 12h e  

das 13h às17h30 

 
Atendimento presencial (de balcão). A 

manifestação será cadastrada no e-OUV e 

o manifestante receberá o número de 
protocolo para acompanhamento. A partir 

do cadastramento no e-OUV o prazo de 

conclusão da manifestação é de 20 dias, 
podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. 

 
Correspondência 

eletrônica (e-

mail) 

 
E-mail corporativo: 

ouvidoria@ifsertao-

pe.edu.br 

 
Ininterrupto 24h 

 
E-mail. A manifestação será cadastrada no 

e-OUV e o manifestante receberá, por e-

mail, o número de protocolo para 
acompanhamento no sistema eletrônico. A 

partir do cadastramento no e-OUV o 

prazo de atendimento é de 20 dias, 
podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. Na impossibilidade 

de oferecimento de resposta conclusiva no 
prazo anterior, a OGU comunicará o 

cidadão, mensalmente, por meio do e-

OUV, acerca dos encaminhamentos 
realizados e das etapas e prazos previstos 

para o encerramento da manifestação. 

 

Carta 

 

Reitoria IF Sertão-
PE. 

Rua Coronel 

Amorim,76 Centro 
CEP: 56302-320 

Petrolina/PE - Brasil 

 

 

Intermediado pelos 
CORREIOS 

 

Carta. A manifestação será cadastrada no 
e-OUV e o cidadão receberá o número de 

protocolo para acompanhamento da 

manifestação no sistema eletrônico por 
meio de e-mail (preferencialmente) ou 

correspondência. A partir do 

cadastramento no e-OUV o prazo de 
atendimento é de 20 dias, podendo ser 

prorrogado por 10 dias mediante 

justificativa. Na impossibilidade de 
oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, a OGU comunicará o 

cidadão, mensalmente, por meio do e-
OUV ou correspondência, acerca dos 

encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 
manifestação. 
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SERVIÇO REQUISITO MEIO 

UTILIZADO 
LOCAL DE 

ACESSO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A solicitação é 
um requerimento 

de atendimento 

ou serviço a ser 
prestado pelo IF 

Sertão-PE. A 

manifestação 
deve conter 

elementos 

mínimos 
indispensáveis à 

sua solução 

(padrões 
mínimos de 

coerência);  

 

 
 

Preferencialmen- 

te por meio do 
Sistema de 

Ouvidorias do 

Poder Executivo 
Federal(e-OUV) 

 
 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/
contato/ouvidoria 

 
 

Ininterrupto 24h 

 
 

Atendimento virtual. A partir do 

cadastramento da manifestação no e-
OUV, o prazo de atendimento é de 20 

dias, podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. Na impossibilidade 
de oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, o IF Sertão-PE comunicará 

o cidadão, mensalmente, acerca dos 
encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 

manifestação. 
 

 

Atendimento 

presencial  
(É necessário 

agendar pelo 

telefone (87) 
21012387 

 

Reitoria IF Sertão-

PE. 
Rua Coronel  

Amorim,76- Centro 

CEP:56302-320| 
Petrolina/PE - Brasil 

 

 

De segunda a sexta 

das 08h30 às 12h e  
das 13h às17h30 

 

 

Atendimento presencial (de balcão). A 

manifestação será cadastrada no e-OUV e 
o manifestante receberá o número de 

protocolo para acompanhamento. A partir 

do cadastramento no e-OUV o prazo de 
conclusão da manifestação é de 20 dias, 

podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. 

 

Correspondência 

eletrônica (e-
mail) 

 

E-mail corporativo: 

ouvidoria@ifsertao-
pe.edu.br 

 

Ininterrupto 24h 

 

E-mail. A manifestação será cadastrada no 

e-OUV e o manifestante receberá, por e-
mail, o número de protocolo para 

acompanhamento no sistema eletrônico. A 

partir do cadastramento no e-OUV o 
prazo de atendimento é de 20 dias, 

podendo ser prorrogado por 10 dias 

mediante justificativa. Na impossibilidade 
de oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, a OGU comunicará o 

cidadão, mensalmente, por meio do e-
OUV, acerca dos encaminhamentos 

realizados e das etapas e prazos previstos 

para o encerramento da manifestação. 

 

   

Carta 

 

Reitoria IF Sertão-
PE. 

Rua Coronel 

Amorim,76 Centro 
CEP: 56302-320 

Petrolina/PE - Brasil 

 

 

Intermediado pelos 
CORREIOS 

 

Carta. A manifestação será cadastrada no 
e-OUV e o cidadão receberá o número de 

protocolo para acompanhamento da 

manifestação no sistema eletrônico por 
meio de e-mail (preferencialmente) ou 

correspondência. A partir do 

cadastramento no e-OUV o prazo de 
atendimento é de 20 dias, podendo ser 

prorrogado por 10 dias mediante 

justificativa. Na impossibilidade de 
oferecimento de resposta conclusiva no 

prazo anterior, a OGU comunicará o 

cidadão, mensalmente, por meio do e-
OUV ou correspondência, acerca dos 

encaminhamentos realizados e das etapas 

e prazos previstos para o encerramento da 
manifestação. 

 

 

 

 


