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A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal apresenta o Relatório de Gestão de 2021,
onde são analisados os dados referentes às demandas
registradas no Sistema de Ouvidoria OUV/DF e Sistema
de Informação ao Cidadão e-SIC, com análise comparativa
em relação aos anos de 2019, 2020 e 2021.

O presente Relatório visa atender ao disposto na Lei
nº 4.896/2012 e na Instrução Normativa nº 01/2017 da
Controladoria Geral do Distrito Federal, que estabelece,
como competência de cada Ouvidoria Seccional, publicar
o relatório anual consolidado.

O objetivo é trazer como reflexão, além das
informações estatísticas, como a Ouvidoria tem atuado e
ampliado seus instrumentos de gestão para a prestação
dos serviços públicos ofertados a toda a comunidade,
baseada nos fundamentos da própria Secretaria de
Educação e nas orientações advindas da Ouvidoria Geral
do Distrito Federal.
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Total de Manifestações de Ouvidoria

22.281

16.221

9.757

2019

2020

2021
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TOTAL DE MANIFESTAÇÕES POR MÊS EM 2019

1.280

1.272

766

824

782

616

788

874

811

587

708

449

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES POR MÊS EM 2020
2.871
2.375

940

2.090

1.995
1.044

1.228

952

954

700

496

576
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TOTAL DE MANIFESTAÇÕES POR MÊS EM 2021
6.373

2.391
1.592
739

1.860

1.936 2.060
1.350

684

1.089

1.336

871

Média de Manifestações Mensal

1.857
1.352
813

2019

2020

2021
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Média de Manifestações Diária

61
44
27

2019

2020

2021

A Ouvidoria da Secretaria de Educação do Distrito Federal acolheu
em 2021 22.281 demandas por meio do Sistema de Ouvidoria OUV/DF. De
2019 para 2021, constatou-se um crescimento de 128% do total de
manifestações.

Em

relação

às

manifestações

registradas

por

mês,

consequentemente, o aumento foi considerável, com destaque ao mês de
março, de 2019 para 2021, onde fora obtido o acréscimo de 732% de
registros.

Destaca-se que, de 2019 para 2021, a média de registros mensais
subiu 128%, enquanto, a média de manifestações computadas por dia,
ampliou 126%. É importante ressaltar que o cálculo da média diária levou
em conta todos os dias referentes ao ano, uma vez que o Sistema
Informatizado de Ouvidoria OUV/DF permanece disponível em tempo
integral.
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Destaca-se que, devido ao isolamento social ocasionado pela
pandemia do Coronavírus (COVID – 19), as aulas das escolas públicas e
privadas do Distrito Federal inicialmente foram suspensas no dia 11 de
março de 2020, por decisão sancionada pelo Governo do Distrito Federal,
por meio do Decreto nº 40.509/2020.

No ano de 2021, em continuidade às ações de contenção do vírus,
publicou-se o Decreto nº 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, onde a
suspensão das atividades educacionais em todas as escolas públicas e
privadas prossegue. Além disso, esta Secretaria de Estado de Educação
realizou, em março/2021, o pagamento referente ao Cartão Material Escolar
às famílias que possuem estudantes matriculados na Rede Pública de
Ensino e são beneficiárias do Bolsa Família.

Notou-se, também, a diferença dos registros no mês de novembro,
levando-se em conta, de 2020 para 2021, onde houve avanço de 169%.

No início do referido mês, com a retomada das aulas 100%
presenciais na Rede Pública de Ensino, os profissionais e a comunidade
puderam retornar integralmente com suas atividades no ambiente escolar.

O atendimento ao aluno é a prioridade da Secretaria de Educação do
Distrito Federal. É na escola que são desenvolvidos valores de socialização,
cidadania e aprendizado, com a participação da família.
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Canais de Atendimento

12.333
11.109
9.791

4.975
4.832
4.286
393
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97

2019

2020

2021

Telefone 162
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9.791
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97

Presencial

Telefone 162

Internet

Presencial

 Os canais de atendimento mais utilizados pelo cidadão nos últimos
três anos estão relacionados no gráfico acima, quais sejam:
Internet, Central de Atendimento 162 e Atendimento Presencial.
 O atendimento via telefone (Central 162) se manteve em maior
número devido à facilidade de comunicação e às medidas adotadas
pelo distanciamento social. É importante destacar que a Central 162
é exclusiva para os assuntos de Ouvidoria e a ligação é gratuita para
aparelhos fixos e móveis.
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 O Sistema Informatizado de Ouvidoria OUV/DF, onde é possível
registrar

as

manifestações

por

meio

da

Internet

(www.ouv.df.gov.br), ganhou destaque ao longo dos períodos. A
disposição e interação do Sistema com o cidadão permite o seu uso
com mais frequência. De 2019 para 2021, observou-se aumento de
128% dos registros.
 O Atendimento Presencial, em contrapartida, diminuiu 75% em
comparação ao ano de 2019 para 2021, devido às medidas de
contenção do vírus COVID-19.
 Vale destacar o importante trabalho desempenhado pela Central de
Atendimento 162 e a facilidade de manuseio do Sistema
Informatizado de Ouvidoria OUV/DF.
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Classificação das Manifestações

Reclamação
2019
6.989
2020
13.314
2021
18.891

Elogio
655
453
1.089

Solicitação Informação
779
275
1.337
699
1.478
504

Denúncia
954
294
241

Sugestão
105
124
78

✓ Pela análise do gráfico, percebe-se que as manifestações mais
registradas nos últimos três anos são referentes às Reclamações,
Solicitações e Elogios.
✓ Os Elogios destacaram-se com crescimento de 140% de 2020 para
2021. O cidadão que se mostra satisfeito com o atendimento
prestado, cada vez mais, utiliza e/ou retorna ao Sistema para
demonstrar o seu contentamento.
✓ As Reclamações e Solicitações crescem ao longo dos anos,
atingindo o percentual de 170% e 90% de crescimento,
respectivamente.
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✓ A participação da comunidade como forma de controle social e
exercício da cidadania fortalece o trabalho da Ouvidoria e do Órgão
como um todo. Com a Ouvidoria, o manifestante possui a
oportunidade de sugerir novas ações e relatar possíveis fatos
contrários à legislação.
✓ Percebe-se que os cidadãos utilizam com mais frequência os
serviços da Ouvidoria para registro da atuação do Órgão. Dessa
maneira, o Setor atua como canal de relacionamento direto entre a
Comunidade e a Administração Pública.
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Assuntos mais demandados
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2021
13.982

Cartão Material Escolar

1.416
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 Em 2020 e 2021, os assuntos “Material Escolar”e “Cartão
Material Escolar” foram destaque como os mais registrados no
Sistema de Ouvidoria OUV/DF.
 Com o decorrer da pandemia e as medidas de isolamento, esta
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
prosseguiu, em 2021, com a disponibilização dos benefícios no
sentido de auxiliar no custeio das refeições disponibilizadas nas
unidades escolares, bem como a compra do material escolar.
 Cabe destacar que o Cartão Material Escolar contempla
estudantes de todas as etapas de ensino: educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio – que fazem parte do

15

Governo do Distrito Federal Secretaria
de Estado de Educação
Ouvidoria

Programa Bolsa Família. Ressalta-se que o último lote de
créditos do Cartão Material Escolar referente a 2021 foi
depositado em 29 de outubro, com utilização até dia 29 de
novembro. Devido às divergências identificadas na base de
dados,

alguns

beneficiários

ainda

não

tinham

sido

contemplados.
 Em meados de outubro de 2021, a estrutura administrativa da
Pasta foi alterada e, com isso, criado um Setor dedicado,
exclusivamente, à assistência do estudante, sendo responsável
pelo acompanhamento do Cartão Material Escolar.
 Notou-se que, em 2021, com o retorno presencial das aulas nas
Unidades Educacionais públicas, os assuntos relacionados em
2019 retornaram com destaque entre os mais registrados.

16

Governo do Distrito Federal Secretaria
de Estado de Educação
Ouvidoria

Prazos

2021

6

2020

9

2019
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Prazo Médio de
Resposta
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9
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Índice do Cumprimento do Prazo de Resposta
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96% 99%
25%

2019
2020
2021
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2019
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De acordo com o Decreto nº 36.462, de 23 de abril de 2015, que
regulamenta a Lei nº 4.896/2012, o Órgão responsável pela demanda terá
o prazo de vinte dias, a contar do registro da manifestação, para apurar e
informar o resultado final ao manifestante.

Em 2021, atingimos o prazo médio de 06 dias nas respostas, o
que significa a melhoria do prazo de retorno ao cidadão,em comparação
aos anos anteriores.
Sobre a quantidade de demandas respondidas, a Ouvidoria da
Secretaria de Educação alcançou o patamar de cerca de 99% de
atendimento no prazo vigente da Lei, em 2021. Em contrapartida, no
ano de 2019, esse percentual totalizou aproximadamente 75%.
Esta Ouvidoria desenvolve ações com os servidores e as áreas
técnicas com o objetivo de aperfeiçoar a atuação do Órgão e proporcionar
um atendimento de qualidade ao cidadão.
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Índice de Resolutividade
36%

35%

32%

2019

2020

2021

 O Índice de Resolutividade é um indicador de gestão institucional
mensurado por meio da avaliação do usuário ao receber a conclusão de
sua demanda. De preenchimento opcional, o cidadão opta por resolvida ou
não resolvida. A avaliação pode ser realizada a qualquer tempo e o cidadão
tem a oportunidade de qualificar a resposta expedida pelo órgão.
 Destaca-se que das 22.281 manifestações registradas em 2021, apenas
4.487 foram avaliadas pelo cidadão.
 Esta Ouvidoria atua com foco no acolhimento e satisfação do cidadão e,
com isso, estabelece contato direto para incentivar sua avaliação do serviço
prestado, como forma de aperfeiçoar as atividades executadas pela
Secretaria e sugerir ações de melhoria.
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Índice de Satisfação com o Serviço da
Ouvidoria
64%

64%

57%

2019

2020

2021

 O Índice de Satisfação com o Serviço de Ouvidoria é obtido por meio de
pesquisa, em que o cidadão é convidado a participar após a conclusão de sua
demanda. São disponibilizadas questões relacionadas ao atendimento, ao
sistema informatizado e à qualidade da resposta da manifestação.
 A pesquisa de satisfação preenchida pelo usuário é de extrema relevância,
pois é possível mapear quais serão as ações que deverão ser realizadas
mediante a sua avaliação.
 Ressalta-se que, no índice acima, houve o crescimento do referido Indicador
de 2020 para 2021.
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Índice de Recomendação do serviço de
Ouvidoria
79%

80%

76%

2019

2020

2021

 O Índice de Recomendação com o Serviço de Ouvidoria é obtido por meio de
pesquisa de satisfação em que o cidadão tem a opção de participar, após a
resposta de sua demanda.
 O referido Índice tem por finalidade demonstrar a confiança que o cidadão
tem no serviço de Ouvidoria ao recomendá-lo a outros.
 Verificou-se o crescimento do Indicador em 2021, em relação à 2020. Esta
Ouvidoria empenha-se na melhoria contínua dos serviços prestados e na
satisfação do cidadão.
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Serviço de Informação ao Cidadão – eSIC

 Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público Distrital, observadas as
normas e os procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua
divulgação nos respectivos sites oficiais. (Transparência Ativa).
 Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode registrar Pedido de Acesso à
Informação aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal por
meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), onde funciona,
presencialmente, em qualquer Ouvidoria do Distrito Federal ou diretamente
por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – eSIC,
por meio do endereço eletrônico http://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/.
 Em 2021, foram registrados 604 Pedidos de Acesso à Informação, sendo que
100% foram respondidos. Percebe-se que, cada vez mais, as informações do
Órgão são disponibilizadas para o acesso direto do cidadão por intermédio dos
meios de comunicação oficiais (Transparência Ativa).

742
604

719

2019

2020

2021
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Atuação da Ouvidoria
Em 2021, destacaram-se as principais atividades:

A Secretaria de Educação recebeu o Prêmio Índice de Transparência
Ativa (ITA), desenvolvido pela Controladoria Geral do Distrito Federal que
avalia a disponibilização ativa das informações públicas ao cidadão.
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Visitas técnicas aos Gestores das Coordenações Regionais de Ensino da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
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Encontros virtuais trimestrais com os servidores que atuam diretamente
com as demandas de Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação nas
Subsecretarias, Coordenações Regionais de Ensino e Corregedoria. O
propósito é acompanhar as equipes, elucidar sobre as atividades realizadas
e trocar experiências.
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Atuação e colaboração no Conselho Gestor do Gabinete da Secretaria
de Educação do Distrito Federal.
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Providências e Recomendações da Ouvidoria
✓ Acolhimento e tratamento especializado às 22.281 manifestações registradas no
Sistema de Ouvidoria OUV/DF e aos 604 Pedidos de Acesso à Informação, no
Sistema de Informação ao Cidadão e-SIC.
✓ Acompanhamento e suporte aos servidores que atuam com as manifestações de
Ouvidoria nas Coordenações Regionais de Ensino e Subsecretarias, no sentido
de aperfeiçoar os serviços públicos prestados e garantir a satisfação do usuário.
✓ Envio de relatório semanal ao Gabinete da Secretária com o quantitativo de
manifestações registradas no Sistema de Ouvidoria OUV/DF e Sistema de
Informação ao Cidadão Esic, bem como os assuntos mais recorrentes durante o
período.
✓ Suporte aos servidores da Casa para esclarecimento de dúvidas sobre a melhor
condução e tratamento das demandas provenientes do Sistema de Ouvidoria
OUV/DF e Sistema de Informação ao Cidadão e-SIC.
✓ Consolidação e análise dos relatórios mensais dos dados enviados pelas equipes
que atuam diretamente com os registros de Ouvidoria nas Subsecretarias,
Corregedoria e Coordenações Regionais de Ensino.
✓ Acompanhamento e condução junto aos Encarregados Setoriais responsáveis
pelas demandas da Lei Geral de Proteção de Dados, registradas no Sistema de
Ouvidoria OUV/DF.
✓ Contato telefônico para os cidadãos de demandas avaliadas (Índice de
Resolutividade) a fim de incentivar o preenchimento da Pesquisa de Satisfação e
propor melhorias à Pasta. (Pós-atendimento).
✓ Realização de reuniões semanais com a equipe da Ouvidoria visando o
alinhamento de ações e a organização administrativa de demandas internas.
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✓ Tratativas junto aos servidores quanto ao cumprimento do prazo de resposta,
para atendimento ao Decreto nº 36.462, de 23 de abril de 2015, o qual estipula o
período de vinte dias, a fim de apurar e informar o resultado final ao manifestante.
✓ Atuação de forma a sensibilizar todas as Unidades/Setores a disponibilizarem
informações atualizadas aos cidadãos em site oficial desta Secretaria, tais como
horários especiais para certos serviços, formas e prioridade de atendimentos, de
modo a facilitar o acesso à informação ativa e direta.
✓ Acompanhamento contínuo dos servidores atuantes com as manifestações
referentes ao Cartão Material Escolar/Bolsa Alimentação, com o intuito de
auxiliar e orientar as tramitações e proporcionar a efetividade na qualidade das
respostas.
✓ Envio de Circular aos setores da Casa para amplo conhecimento sobre a Lei de
Acesso à Informação e o Índice de Transparência Ativa.
✓ Alinhamento com os setores da Casa a respeito das atualizações necessárias e
constantes à Carta de Serviços e à Transparência Ativa.
✓ Mudança da sala desta Ouvidoria para o piso térreo do Edifício Phenícia, de
forma a facilitar o acesso do cidadão, em atendimento aos normativos vigentes.
✓ Encontros virtuais com os novos servidores que passam a atuar diretamente com
as demandas de Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação nas Subsecretarias,
Coordenações Regionais de Ensino e Corregedoria. O objetivo é recepcioná-los,
bem como apresentar e discutir sobre as legislações pertinentes.
✓ Encontros virtuais trimestrais com os servidores que atuam diretamente com as
demandas de Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação nas Subsecretarias,
Coordenações Regionais de Ensino e Corregedoria. O propósito é acompanhar
as equipes, esclarecendo sobre as atividades realizadas e as legislações
pertinentes.
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✓ Visitas Presenciais aos Gestores das Coordenações Regionais de Ensino.
O objetivo é acompanhar as possíveis dificuldades apresentadas e discutir sobre
as ações diárias.
✓ Participação e contribuição no grupo dos Pontos Focais – Governança e
Compliance/Gestão de Riscos. A prioridade é atuar em consonância às normas,
respeito aos direitos, à ética e à transparência.
✓ Atuação e colaboração no Conselho Gestor do Gabinete da Secretaria de
Educação do Distrito Federal.
✓ Organização da Palestra interativa “Espaço Aberto – Transparência Pública”
sobre a Lei de Acesso à Informação, em parceria com a Controladoria Geral do
Distrito Federal, destinada aos servidores da Pasta.
✓ Participação na Reunião Geral da Rede SIGO/DF – Sistema de Gestão de
Ouvidorias do Distrito Federal, promovido pela Ouvidoria Geral do Distrito
Federal.
✓ Participação da Ouvidoria na Reunião Geral sobre o Sistema de Avaliação da
Educação Básica – SAEB.
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Conclusão
A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
finalizou 2021 com o atendimento às 22.281 manifestações registradas no
Sistema de Ouvidoria OUV/DF e 604 Pedidos de Acesso à Informação.

A participação social consiste no exercício pleno da democracia por meio
do diálogo e o compartilhamento de decisões. Cabe ressaltar o crescimento dos
Indicadores que demonstraram a satisfação do usuário ao utilizar o serviço de
Ouvidoria.

O papel da Ouvidoria vai além do quantitativo das demandas. A análise
qualitativa das possíveis falhas auxilia a Instituição na tomada de decisões para
a devida prestação dos serviços públicos. O acolhimento eficiente do cidadão e
do servidor é primordial para o desenvolvimento das atividades e o acesso à
educação de qualidade.

Quanto às perspectivas para o próximo exercício, destacamos o
prosseguimento das ações já realizadas e o desenvolvimento do Projeto Pósatendimento como forma de acompanhar as demandas registradas e avaliadas
pela comunidade, a fim de propor ações no âmbito da Secretaria de Educação
do Distrito Federal.
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