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Prazo de Atendimento 27/09/2017

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Convite individual - pesquisa sobre os canais de comunicação das 
ouvidorias das Instituições Federais de Ensino

Detalhamento Prezado (a) Ouvidor(a) boa noite!
Meu nome é Mariana e sou aluna de mestrado em Administração Pública 
da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, localizada em Belo 
Horizonte/Minas Gerais. Você recebeu este e-mail por ser um/a ouvidor/a 
atuante numa ouvidoria pública vinculada à Instituição Federal de Ensino. 
Tentei, a princípio, o contato através do email, porém não consegui 
retorno.
Gostaria de contar com sua colaboração para o preenchimento de um 
questionário que pretende identificar a capacidade de atendimento dos 
principais canais de comunicação utilizados pelas ouvidorias das 
Instituições Federais de Ensino para o estreitamento da relação 
sociedade-governo.
O questionário está disponível no link 
https://goo.gl/forms/1LLRnsdeVUT829ym1 até o dia 22/09/2017. O 
preenchimento das respostas não levará mais que 5 (cinco) minutos. A 
sua participação é fundamental para o sucesso da pesquisa. Até o 
momento, só recebemos três respostas.
Esta pesquisa fará parte de uma dissertação de mestrado, cujo título é 
“GOVERNO ELETRÔNICO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: análise das 
iniciativas adotadas pelo Poder Executivo Federal para promover os 
canais de participação popular através das ouvidorias públicas”.
Esclareço que ao analisar os dados coletados, será resguardada a 
identidade dos respondentes. A apresentação dos resultados será feita de 
maneira a não permitir a identificação das pessoas envolvidas. Para 
esclarecer quaisquer dúvidas sobre a pesquisa, entre em contato comigo 
pelo e-mail marianasp.adm@gmail.com ou pelo e-mail mariana-
sp@ufmg.br
Agradeço, desde já, pela sua atenciosa e valiosa contribuição!
Segue link novamente: https://goo.gl/forms/1LLRnsdeVUT829ym1

Mariana Rodrigues
Administradora da Universidade Federal de Minas Gerais
Mestranda em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 27/09/2017 15:10

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezada, Solicitação atendida, conforme instruções. cordialmente, 
Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta TAMILIS MOTA CERQUEIRA

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretoria executiva

Prazo Limite para Recurso 09/10/2017

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Governo e Política

Subcategoria do Pedido Administração pública

Número de Perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

06/09/2017 18:32 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

27/09/2017 15:10 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


