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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 Acesso aos pedidos de informação demandados por meio do e-SIC e das 
respostas concedidas pela Instituição aos solicitantes.

Detalhamento Venho através desse solicitar um relatório referente aos pedidos de 
informação encaminhados a instituição por meio do sistema e-SIC e as 
respostas apresentadas pela instituição a essas demandas entre o 
periodo de maio de 2012 (01/05/2012) a abril de 2016 (30/04/2016).

Observação:
Realizei inicialmente essa solicitação com o Instituto Federal de Santa 
Catarina IFSC, onde busquei verificar a possibilidade de atendimento do 
meu pedido. Para disponibilizar o acesso a essa informação, o IFSC 
realizou uma consulta ao CGU para verificar a possibilidade de tal 
acesso, o qual informou que, “...é possível informar esses dados, tendo 
somente o cuidado de preservar a identificação dos solicitantes. Do modo 
como será gerado o relatório somente serão disponibilizados os dados 
referentes ao pedido, e mesmo que haja informações pessoais estas 
estarão resguardadas”.

Tendo o acesso concedido a essas informações, consultei o IFSC sobre o 
processo realizado para geração de tal relatório no sistema e-SIC, o qual 
descreveu os seguintes passos: 
“ ...para gerar o relatório de pedidos entrar em "Consultar / Pedidos", 
selecionar "Situação / Todos", clicar em "Consultar". Após o sistema 
apresentar a relação de pedidos, ir ao final da página e clicar em 
"Exportar Resultados". Será gerado um arquivo em formato planilha, e 
dessa planilha deverá ser excluída a coluna com o Nome do Solicitante 
para preservar o anonimato uma vez que esse dado não é relevante para 
a pesquisa.”

Necessito que o arquivo gerado permaneça com as colunas originais. O 
arquivo aqui solicitado (PEDIDOS) não contém informações a respeito do 
solicitante conforme destacado pelo CGU, sendo assim, o arquivo pode 
permanecer com todas as colunas originais. A estrutura deste arquivo 
pode ser visualizada por meio do seguinte endereço: 
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/arquivosRelatorios/PedidosRespostas/
Dicionario-Dados-Exportacao.txt

Att,

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 01/08/2016 15:08

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Daniel,

Conforme solicitado, segue planilha solicitada. Encaminho o mesmo 
formato exportado em várias versões.

cordialmente,

Responsável pela Resposta

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Prazo Limite para Recurso 11/08/2016

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

08/07/2016 16:24 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

01/08/2016 15:08 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


