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O presente Relatório segue orientação do Artigo 27, inciso VIII  do  Decreto Nº 33.485

de  21 de fevereiro de  2020, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE, “elaborar,

anualmente,  e  encaminhar à  CGE,  o  relatório de  gestão setorial  consolidado de ouvidoria,

contemplando  a  análise  quantitativa  e  qualitativa  das  manifestações  recebidas  no  ano

anterior,  os  requisitos  definidos  pelo  coordenador  do  Sistema  Estadual  de  Ouvidoria,

contendo  o  pronunciamento  previsto  no  Inciso  IX,  Artigo  15.  “emitir  pronunciamento  ao

relatório setorial consolidado de ouvidoria, atestando ter tomado conhecimento e indicando

as  providências  que  foram adotadas  para  o  tratamento  das  sugestões  ou  recomendações

apresentadas, principalmente quanto aos pontos recorrentes apresentados nas manifestações”,

e tem por finalidade apresentar o resultado das ações da Ouvidoria da Secretaria da Educação do

Ceará – Seduc no ano de 2020, possibilitando, à  sociedade, conhecer a atuação da Célula de

Ouvidoria (Ceouv) desta pasta,  por meio das ações, realizadas de forma transparente, assim como,

também, as estatísticas das demandas recepcionadas no período disposto.

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), foi criada por meio do Decreto

1.375, de 15 de setembro de 1916, e tem como missão garantir educação básica com equidade

e foco no sucesso do aluno.  A Ouvidoria do órgão foi instituída pela Lei 12.733, de 30 de

setembro de 1997.

O Relatório está assim disposto: a apresentação será dividida em seções, tais como:

providências quanto às recomendações do Relatório de Gestão de Ouvidoria da CGE, do ano

de  2019,  com  a  análise  das  principais  manifestações,  meio  de  entrada,  unidades  mais

demandadas, canais utilizados considerações finais e sugestões de melhorias.

Em 2020 tivemos uma redução de 24,60% de demandas em relação ao ano de 2019, em

que registramos 2.951 (após relatório concluído, enviado e analisado pela CGE, houve uma

redução para 2.949). Comparado aos anos anteriores, o ano de 2020 foi o de menor número de

manifestações,  que provavelmente  é justificado pelo  Decreto Estadual  nº 33.510, de 16 de

março de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento e contenção da infecção humana

pelo novo coronavírus, que ocorreu no início do ano e se estende a até a presente data. 
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Orientação  01  –  Incluir  os  temas  “Ouvidoria”  e  “Código  de  Defesa  do  Usuário  do

Serviço Público (Lei n° 13.460/2017)” no programa de palestras realizadas no âmbito

dos  órgãos  e  entidades,  principalmente  aqueles  que  possuem uma agenda  anual  de

palestras institucionais. 

Considerando  as  anomalias  ocorridas  em  2020,  conforme  Decreto  Estadual  nº

33.510, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento e contenção da

infecção  humana  pelo  novo  coronavírus,  somente  nos  meses  de  janeiro  e  fevereiro,  foi

possível realizar reuniões e palestras, dentre elas, nenhuma que pudesse ser abordado o tema

“Ouvidoria  ou  Código  de  Defesa  do  Usuário  do  Serviço  Público”.  Entretanto,  em 2021

estaremos acompanhando, assiduamente, o planejamento das palestras a serem realizadas na

Seduc, a fim de viabilizar a inserção dos temas propostos.

Orientação 02 –Ampliar a pesquisa de satisfação junto aos usuários de ouvidoria, com a

finalidade  de  colher  melhores  informações  sobre  qualidade  da  resposta  fornecida  ao

cidadão.

Os serviços prestados pelos interlocutores requer uma autoavaliação periódica, a fim

de  aperfeiçoar  seu  atendimento  e  priorizar  as  necessidades  dos  seus  usuários,  para  isso,

enfatizamos a importância da participação na pesquisa de satisfação por parte dos cidadãos,

por  meio  da  qual  é  possível  identificar  e  corrigir  as  falhas  apontadas.  Trata-se  de  uma

ferramenta de gestão que contribui para uma crescente busca pelos padrões de excelência na

execução dos trabalhos.

Percebemos que o atendimento do Serviço de Ouvidoria da Seduc, de modo geral, é

satisfatório, observamos, também, que o canal utilizado para o registro da manifestação no

portal  Ceará  Transparente  foi  o  de  maior  satisfação.  Apesar  de  não  termos  atingido,

adequadamente, nosso objetivo, esperamos que, até meados do ano em curso, possamos voltar

à rotina dos nossos trabalhos e poder impulsionar nossos propósitos, no intuito de ampliar a

participação do cidadão.

6

2 - PRONUNCIAMENTO SOBRE AS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES 



Ouvidoria - SEDUC-CE
Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima - Cambeba, Fortaleza - CE, CEP:

60.822-325 Fone: (85) 3101.3911. E-mail:
l  istaouvidoria@seduc.ce.gov.br  

Orientação  03  –  Criação  de  procedimentos/fluxo  para  o  tratamento  e  apuração  das

denúncias no âmbito da ouvidoria setorial, em articulação e divulgação junto às áreas

internas  e  Direção  Superior  do  órgão/entidades,  contemplando  o  acolhimento,

classificação,  apuração  preliminar,  respostas  parcial/final  e  medidas  adotadas  para

mitigar as fragilidades, bem como a avaliação dos resultados da apuração das denúncias.

O Fluxo, que trata da apuração e denúncias no âmbito da Ouvidoria da Seduc, foi

elaborado  e  aprovado  pelo  Coordendor  do  Controle  Interno,  atendendo  aos  requisitos  de

tramitação (Anexo 1). Essa ação tem facilitado, não somente, o controle das demandas, mas

também, a compreensão na adoção dos seus direcionamentos.

Orientação  04  –  Indicar,  no  relatório  de  ouvidoria,  as  sugestões  de  melhorias  na

prestação  dos  serviços  púbicos  a  partir  das  manifestações  de  ouvidoria  apresentadas

pelos  cidadãos,  e  acompanhar as  providências  adotadas e  soluções  apresentadas  para

melhoria dos serviços junto às unidades competentes do órgão/entidade.

Para melhorar nossa  prestação de serviços, a Secretária Executiva de Planejamento e Gestão

Interna - Rita Colares, enviou o Ofício Circular nº 12/2019-GAB/SEDUC (Anexo 2), solicitando, às

áreas competentes, disponibilizar uma devolutiva, ao cidadão, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de

sensibilizá-las quanto à  importância  do  cumprimento  de  prazo.  O  Oficio Circular Gab Nº

021/2019 (anexo 3) foi destinado às Coordenadorias da Pasta, com o mesmo teor de informação.

Essa ação resultou na redução do tempo de resposta ao cidadão em quase dois dias,  que foi de

11,6 para 10 dias, demonstrando, assim, o comprometimento de todos(as) os(as) ouvidores(as)

com a parceria no trabalho.

Orientação 05 - Enviar de forma contínua e tempestiva para a Central de Atendimento

155, informações e atualizações acerca de ações, programas, projetos e serviços públicos

no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo para auxiliar nas informações e

orientações prestadas aos cidadãos, bem como no registro de manifestações de ouvidoria.

Aqui,  também  vale  ressaltar  o  inusitado  ano  de  2020  que,  devido  às  regras  de

isolamente social, em consequência da pandemia, fomos impedidos de por em prática o projeto

“Ouvidoria Itinerante”, já aprovado pelos nossos dirigentes, que tem por objetivo aprimorar o

conhecimento  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelos  ouvidores,  divulgando  suas  ações  e

competências, os canais de acesso, as legislações federal e estadual que regram a célula.
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Orientação 06 – Instituir uma rede interna de interlocutores de ouvidoria no âmbito das

unidades  de  atendimento  para  dar  celeridade  no  tratamento  e  apuração  das

manifestações oriundas da ouvidoria setorial, bem como disponibilizar atendimento de

ouvidoria aos cidadãos. 

A Secretaria da Educação dispõe de 20 (vinte) Coordendorias distribuídas em suas

regionais, e mais 3 (três) Superintendências na capital do Estado, as quais prestam serviços

descentralizados e atendem aos cidadões das suas respectivas localidades.  Os interlocutores

regionais  recebem  as  demandas,  são  orientados  e  autorizados,  pela  Seduc,  para  dar  os

encaminhamentos devidos.

Orientação 10 – Verificar a viabilidade de implantação de projetos na área de controle

social, buscando ações de gestão participativa, voltados para os discentes, com a inclusão

das  atividades  de  ouvidoria  nos  eventos  escolares  e  universitários  e  realização  de

ouvidoria itinerante/ativa, objetivando o fortalecimento das ouvidorias e estimulando a

participação cidadã. 

Assim como o projeto “Ouvidoria Itinerante”,  citado anteriormente, que já envolve

todos os segmentos escolares, a Seduc estará planejando, no ano em curso, a implementação de

novos projetos, a fim de fortalecer os trabalhos com a participação mais assídua do cidadão.

Orientação 11 - Verificar a viabilidade de implantação de interlocutores ouvidores no

âmbito do corpo discente, para o devido suporte à Ouvidoria da instituição. Ex.: Ouvidor

Escolar, Ouvidor Estudantil, Aluno Ouvidor, Ouvidor Discente, Ouvidor Universitário,

objetivando o fortalecimento e descentralização das ouvidorias, por meio de escuta ativa e

democrática, com maior celeridade no acolhimento e tratamento das demandas. 

A viabilização desse projeto será estudada e examinada de forma suscinta e precisa,

em 2021,  para que,  em 2022 possamos dar  início a  um projeto  piloto,  envolvendo apenas

algumas escolas e, posteriormente, estender a todo Estado, considerando o demasiado montante

escolas públicas e, consequentemente, o número de alunos matriculados.

Recomendação 01 -  Realizar  e  publicar  a  avaliação  continuada dos  serviços  públicos

prestados  pelo  órgão/entidade,  com  foco  no  cumprimento  dos  compromissos  e  dos

padrões de qualidade de atendimento registrados na Carta de Serviços ao Usuário, de

acordo com a Lei Nacional n° 13.460/2017.
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O Sistema Carta de Serviços encontra-se atualizado, conforme registros dos serviços

públicos prestados pelo órgão, no site guardião da Seduc.

Apresentaremos nossos atendimentos de forma quantitativa e qualitativa, a partir dos

relatórios  disponibilizados na Plataforma Ceará Transparente,  com demonstrativos  gráficos,

análises e comparações com os resultados do ano de 2019.

3.1 - Total de Manifestações do Período

Abaixo, seguem os dados referentes aos anos de 2017 a 2020. Percebemos que, entre

2017  e  2019  há  uma  pequena  diferença  entre  os  números,  que  gira  em  torno  de  cem

manifestações, porém entre 2019 e 2020 houve uma redução 726 demandas, ou seja, 24,60%,

em relação ao ano anterior.

Tabela 1 - Manifestações de 2017 a 2020

Ano Total de Manifestações

2017 2.914

2018 3.107

2019 2.951

2020 2.225

Total 14.290
  

Gráfico 1 -  Manifestações por Ano - 2017 a 2020
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3.2 - Comparativo de Manifestações,  2019/2020, por mês. 

Ao compararmos as demandas, mês a mês, entre os anos 2019 e 2020, notamos uma

divergência considerável entre os índices, como é o caso dos meses de junho e julho de 2020,

com um aumento de 22,11% e 28,76%, repectivamente, creditamos esse aumento, nos meses

citados, ao período da liberação dos Vales Alimentação aos estudantes das escolas públicas do

Estado.  Assim  como,  também,  percebemos  que,  maio,  setembro,  outubro,  novembro  e

dezembro de 2020, foram os meses de menor demanda, sendo o mês de novembro o que teve a

maior redução, atingindo o percentual de -54,74, em relação ao mesmo mês do ano de 2019.

Tabela 2 -  Manifestações por mês

Mês Ano 2019 Ano 2020 Índice

janeiro 289 310 +7,26

fevereiro 291 229 -21,30

março 246 237 -3,092

abril 257 179 -30,35

maio 265 150 -43,39

junho 208 254 +22,11

Julho 146 188 +28,76

agosto 197 175 -11,16

setembro 297 138 -53,53

outubro 262 133 -49,23

novembro 232 105 -54,74

dezembro 261 127 -51,34

Total 2.951 2.225 -24,60
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Gráfico 2 -  Manifestações por mês
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3.3– Manifestações por Meio de Entrada

Em relação aos Meios de Entrada, comparando os anos de 2019 e 2020, todos tiveram

redução, a maior foi pelo Facebook, que foi de 79,72%, em segundo lugar, o Presencial que foi

de 67,74%, uma explicação possível dessa redução foi a quarentena que começou em março e

foi até o mês de agosto, ainda com redução do quadro de servidores. O Meio de Entrada Ceará

App foi criado em 2020, por isso não há contagem no ano de 2019.

Tabela 3 -  Manifestações por meio de entrada
Meio de Entrada Ano 2019 Ano 2020 % Variação (+) (-)
Internet 1.611 1.208 -25,01
Telefone 155 1.140 931 -18,33
E-mail 74 52 -29,72
Facebook 39 8 -79,48
Presencial 62 20 -67,74
Telefone 5 0
Reclame Aqui 1 0
Instagran 12 5 -58,33
Twitter 7 0
Ceará App* 0 1
Total 2.951 2.225 -24,6
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Gráfico 3 -  Manifestações por Ano - 2019 a 2020
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3.4 – Manifestações por Tipo de Manifestação

Quanto ao Tipo de Manifestação, apenas o tipo Sugestão teve um aumento de 62,22%

em relação ao ano de 2019, nos demais detectamos uma grande redução, principalmente no

tipo Denúncia. Isto posto, observamos que se trata de um resultado positivo, tendo em vista a

redução do número de todas as manifestações que envolvem, de forma negativa, os servidores

da educação. Ressaltamos ainda que, o Decreto Nº 33.485 de  21 de fevereiro de  2020, da

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE, Artigo 19, conceitua no Inciso V “denúncia:

relato  de  ato  ilícito  ou  irregular,  cuja  resolução  dependa da atuação dos  órgãos  apuratórios

competentes, sendo subdividas em:

a) Denúncia  contra  o  estado:  ato  cometido  por  servidor,  colaborador,órgão,  entidade  ou

prestador de serviço público e que acarretam algum dano para o estado ou para o serviço

público;

b) Denúncia  para  o  estado:  ato  cometido  por  pessoa  física  ou  jurídica  que  não  possuam

vínculo  com o  estado  e  que  necessite  de  atuação  do  poder  de  polícia  do  estado  para

resolução de danos causados a terceiros. 

Quando o usuário classifica no corpo do texto da manifestação, informando que a demanda se

trata  de  uma denúncia,  esta  passa  pela  equipe  de  triagem que,  após  análise,  mantém ou,  caso

necessário, muda o tipo a classificação e encaminha para a setorial competente.
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Tabela 4 – Tipo de Manifestação
Tipo de Manifestação 2019 2020 % Variação

(+) (-)
Denúncia 534 311 -41,76

Elogio 42 37 -11,90
Reclamação 1.774 1.250 -29,53
Solicitação 556 554 -0,359
Sugestão 45 73 +62,22

Total 2.951 2.225 -24,60

3.4.1 – Manifestações por Assunto

Os Assuntos mais demandados, relacionados a seguir, correspondem a 79,10%, ou seja,

1.760, das 2.225 manifestações registradas na Seduc.

Tabela 5 – Manifestação por Assunto
Assunto Quantidade %

Coronavírus – Covid 19 454 20,40
Informação sobre Servidor 196 8,81
Conduta inadequado do Núcleo Gestor 179 8,04
Funcionamento da Escola e Procedimentos Escolares 130 5,84
Informação sobre matrícula de aluno em escola pública 123 5,53
Conduta inadequada de professor 121 5,44
Tramitação de processo administrativo 111 4,99
Falta de estrutura em escola 83 3,73
Concurso público/seleção 74 3,33
Processo licitatório 70 3,15
Conduta inadequada de servidor 63 2,83
Atraso/Falta de pagamento de servidor 43 1,93
Processo eleitoral 38 1,71
Documentação escolar – Escolas extintas 38 1,71
Salário de servidores 37 1,66

3.4.2 - – Manifestações por Tipo/Assunto

Para  melhor  exemplificar,  apresentaremos,  nesse  item,  os  Assuntos  por  tipo

Reclamação, Solicitação, Denúncia, Sugestão e Elogio. Trazemos 03 assuntos diferentes para

cada tipo de manifestação.
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Tabela 6 – Tipo de Assunto
Tipo Assunto Total %

Reclamação

Coronavírus 339 14,33
Conduta inadequada do núcleo gestor 102 4,55
Informação sobre matrícula de aluno em escola pública 88 3,95

Total 529 22,83
Tipo Assunto Total %

Solicitação

Informação sobre servidor 111 4,96
coronavírus 71 3,18
Tramitação de processo administrativo 50 2,21

Total 232 10,35
Tipo Assunto Total %

Denúncia

Conduta inadequada de professor 77 3,45
Conduta inadequada do núcleo gestor 72 3,23
Processo eleitoral 32 1,43

Total 181 8,11
Tipo Assunto Total %

Sugestão

Coronavírus 26 1,15
Orçamento e investimento na educação 7 0,31
Concurso público/seleção 3 0,13

Total 36 1,59
Tipo Assunto Total %

Elogio

Elogio ao servidor público 28 1,26

Elogio aos serviços prestados 6 0,27

Elogio às atividades da ouvidoria 1 0,04

Total 35 1,57

3.4.3 -  Manifestações por Assunto/Sub-Assunto

Apresentamos, a seguir, os assuntos e os  três subassuntos mais demandados em 2020,

que   totalizaram 79,10% de todas as manifestações.

Tabela 7 – Manifestações por Assunto/Subassunto
Assunto Subassunto Total

Coronavírus
Covid 19

Programa especial de alimentação estudantil 239
Ações de prevenção e combate ao coronavírus 163
Descumprimentos  de  medidas  por  parte  de  estabelecimentos
públicos e privados

21

Total 423
Assunto Subassunto Total

Informação sobre
servidor

Salário do servidor 53
Benefícios e gratificações 27
Lotação de servidor 26

Total 106
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Assunto Subassunto Total

Conduta
inadequada de
núcleo gestor

Atividade indevida na unidade escolar 61
Relacionamento interpessoal 30
Assédio Sexual envolvendo aluno 19

Total 110
Assunto Subassunto Total

Funcionamento
da escola e

procedimentos
escolares

Emissão de certificado/declaração 63
Reposição de aulas 11
Regimento escolar 11

Total 85
Assunto Subassunto Total

Informação sobre
matrícula de aluno
em escola pública

Procedimentos para matrícula 82
Confirmação de lotação de aluno em escola 40
Período de matrícula 1

Total 123
Assunto Subassunto Total

Conduta
inadequada de

professor

Assédio Sexual envolvendo aluno 59
Constrangimento envolvendo aluno 20
Atividade indevida em sala de aula 13

Total 92
Assunto Subassunto Total

Tramitação de
processo

administrativo

Pensão 48
Aposentadoria 38
Processos diversos 12

Total 98
Assunto Subassunto Total

Falta de estrutura
em escola

Estrutura física precária – Falta de manutenção 45
Conservação e limpeza 33
Climatização de salas 2

Total 80

3.4.4 - Manifestações por Assunto/Sub-Assunto (COVID-19)

A SEDUC foi uma das setoriais que mais recebeu manifestações acerca da pandemia e,

abaixo, segue Tabela com as informações pertinentes.  O subassunto mais demandado foi o

relativo  ao  Programa  Especial  de  Alimentação  Estudantil, com  239  demandas,  que  foi

disponibilizado aos  423 mil alunos da rede estadual de ensino, no valor de R$ 80,00 (oitenta)

reais, sendo dividido em duas parcelas de R$ 40,00 (quarenta) reais. 

Tabela 8 – Manifestação Assunto/Subassunto – Covid 19
Assunto Subassunto Quantidade %

Coronavírus
Covid 19

Programa especial de alimentação estudantil 239 10,74
Ações de prevenção e combate ao coronavírus 163 7,33
Descumprimento  de  medidas  por  parte  de
estabelecimentos públicos e privados

21 0,94

Ações em favor dos servidores públicos (home office,
suspensão de férias, etc)

12 0,54
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Orientações  gerais  (prevenção  e  plano  de
contingência)

11 0,49

Plano  de  retomada  das  atividades  econômicas  -
reabertura do comércio e atividades diversas

6 0,27

Programa  estadual  de  incentivo  às  doações,  em
benefício à saúde

1 0,04

Insatisfação  com  as  ações  e  medidas  adotadas  pelo
Governo do Estado

1 0,04

3.5 – Manifestações por Tipo de Serviços

Os  tipos  de  serviços  mais  demandados  se  referem  ao  recebimento  de  denúncias,

reclamações, sugestões e elogios, seguido por matrícula de alunos com 70 manifestações.

Tabela 9 – Tipo de Serviços
Tipo de Serviço Quantidade

Recebimento de denúncias, reclamações, sugestões e elogios 119
Matrícula de alunos novatos e veteranos 70
Não se aplica 43
Ação educativa 19

3.6 - Manifestações por Programa Orçamentário

Abaixo,  elencamos  todos os  Programas Orçamentários  vinculados à  SEDUC com a

premissa da Gestão por Resultados e Participação Cidadã. Em primeiro lugar, no Programa

Orçamentário, temos Gestão Administrativa do Ceará, com 796 manifestações, que diz respeito

à Promoção com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração

Pública Estadual, direta e indireta de todos os Poderes.

Em segundo lugar, Desenvolvimento do Ensino Médio, com 771 manifestações, e tem

como  objetivo  assegurar  a  afetiva  aprendizagem  no  ensino  médio,  com  equanimidade  e

qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência

profissional, como a preparação prática para o trabalho.

Em terceiro lugar, temos Educação Profissional Articulada ao Ensino Médio, com 266

demandas. Este programa tem como objetivo, garantir educação profissional nos seus diversos

formatos e ingresso no ensino superior.

Tabela 10 – Programa Orçamentário
Programa Orçamentário Quantidade %

Gestão Administrativo do Geará 796 35,78
Desenvolvimento do Ensino Médio 771 34,65
Educação Profissional Articulada ao Ensino Médio 266 11,96
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Gestão e Desenvolvimento na Educação Básica 236 10,61
Educação em Tempo Integral e Complementar no Ensino Médio 73 3,28
Gestão e Manutenção 43 1,93
Inclusão e Equidade na Educação 15 0,67
Ensino Integrado à Educação Profissional 10 0,45
Desenvolvimento  Integral  da  Educação  Infantil  e  Ensino
Fundamental com Garantia de Igualdade de Oportunidades

7 0,31

Qualifica Ceará: Educação Profissional para o Mundo do Trabalho 6 0,27
Desenvolvimento  da  Educação  Profissional  nos  Níveis:  Formação
Inicial e Continuada, Técnico e Tecnológico

2 0,09

3.7 -  Manifestações por Unidades Internas

Nesta  seção  apresentamos,  a  seguir,  as  quinze  Unidades  mais  demandadas,  que

receberam 82,56% de todas as manifestações  de ouvidoria  no ano de 2020 e,  para melhor

contextualizar,  discriminamos  o quantitativo  de manifestações  por  Tipo.  As unidades  mais

demandadas foram a COGEP- Coordenadoria de Gestão de Pessoas, área responsável pela vida

funcional  dos  servidores  de  carreira,  dos  professores  efetivos  e  contrato  por  tempo

determinado, dentre outros. A Sefor 2- Superintendência das escolas de Fortaleza, com 274

demandas;  a  Sefor  1,  com  270  demandas,  e  por  fim,  a  Sefor  3  com 212  manifestações,

complementam as  quatro  setorias  mais  demandadas.  Importa  esclarecer  que,  cada  Sefor  é

responsável pelo acompanhamento de mais de 50 (cinquenta) escolas.

Em  tempo,  a  unidade  GABINETE  recebeu  96  demandas,  mas  nem  todos  esses
encaminhamentos são de sua responsabilidade, entretanto faz-se necessário dar conhecimento
aos secretários que, empós, encaminha à área demandada, a qual compete dar a devolutiva.

Tabela 11 – Unidades Internas

Unidade Reclamação Denúncia Solicitação Sugestão Elogio Total
COGEP 196 7 221 1 6 431
SEFOR 2 215 23 31 0 5 274
SEFOR 1 179 59 28 2 2 270
SEFOR 3 149 24 30 6 3 212
CREDE 1 107 27 21 2 0 157
COESC 39 0 69 8 6 122
GABINETE 23 13 24 33 3 96
CREDE 6 29 11 5 0 1 46
CREDE 3 13 20 2 1 0 36
CREDE 18 14 12 8 1 0 35
CREDE 10 30 2 2 0 0 34
CREDE 07 19 8 5 0 1 33
CREDE 2 19 10 2 0 0 31
CREDE 09 21 6 3 0 0 30
CREDE 14 11 15 3 1 0 30
Total 1.064 237 454 55 27 1.837
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3.8 -  Manifestações por Município

As  informações  relevantes  desta  tabela,  referem-se  ao  percentual  atingido  com  as

demandas classificadas como Indefinida, 64,35%, ou seja, o(a) manifestante não preencheu o

Campo  MUNICÍPIO.  Segue,  abaixo,  quadro  comparativo  entre  2019  e  2020.  As  maiores

participações são dos municípios da região metropolitana de Fortaleza, seguido de Juazeiro do

Norte, que é uma das maiores cidades da Região do Cariri.  

Tabela 12 – Municípios do Ceará
Município Ano 2019 Ano 2020
Indefinido 1.722 1.432
Fortaleza 621 341
Maracanaú 45 25
Caucaia 43 25
Juazeiro do Norte 34 20
Total 2.465 1.843

.3.9 - Manifestações por Estado

A seguir,  apresentamos uma Tabela  comparativa  dos  anos de 2019 e 2020 com os

Estados  que  foram  citados  pelos(as)  demandantes.  Houve  uma  redução  do  número  de

demandas, mas moradores de estados populosos da Região Sudeste como Rio de Janeiro e São

Paulo, da Região Norte tivemos manifestações do Pará, e daqui da Região Nordeste, recebemos

demandas de moradores dos Estados da Bahia e Paraíba.

Tabela 13 – Estados
Estado Ano 2019 Ano 2020
São Paulo 16 6
Pará 2 3
Paraíba 11 2
Rio de Janeiro 2 2
Bahia 1 1
Total 32 14
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4.1 Resolubilidade das Manifestações

O prazo das Manifestações de Ouvidoria é regulamentado no Decreto nº. 33.485/2020.

Apesar da vigência do referido decreto, a plataforma Ceará Transparente terá 18 meses para as

devidas adequações, incluindo a alteração do prazo de resposta, dentre outros.

Neste relatório, o prazo considerado é o instituído no Decreto 33.474/2011.  Entendem-

se como manifestações atendidas no prazo, as respondidas em até 15 dias, ou no período de 16 a

30 dias, desde que estejam com o prazo prorrogado. Dessa forma, a SEDUC teve 6,25% das

demandas finalizadas fora do prazo, 93,75% das demandas foram finalizadas dentro do prazo.

Com este índice alcançado, a SEDUC ultrapassou a meta estipulada pela CGE, que é de 90%.

Tabela 14 – Resolubilidade
Relatório de Resolubilidade 2019 2020 %  em 2020

Total de Manifestações finalizadas no prazo 2.562 2.086 93,75
Total de Manifestações finalizadas fora do prazo 387 139 6,25
Total de Manifestações pendentes no prazo 0 0
Total de Manifestações pendentes fora do prazo 0 0
Total 2.949 2.225 93,75

Tabela 15 –  Índice de Resolubilidade
Situação  Resolubilidade em 2019  Resolubilidade em

2020
Finalizadas no Prazo 86,88% 93,75%
Finalizadas fora do Prazo 13,12% 6,25%

4.1.1 - Ações para melhoria do índice de resolubilidade

A Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria, por meio da Célula de Ouvidoria

(CEOUV) da SEDUC, diariamente, interage com os ouvidores que estão com demandas que já

ultrapassam 10 dias e continuam sem devolutiva. Mantém, também, um grupo de ouvidores no

WhatsApp, e nele registramos informações importantes, como escrever em linguagem simples,

revisar o texto, alertar sobre os prazos e, consequentemente, solicitar celeridade.

Consideramos uma ferramenta importante, principalmente em tempo de home office e

de  quarentena,  afinal,  muitos  estão  ausentes  da  Seduc  há  mais  de  oito  meses.  Além das

cobranças diárias, utilizamos essa ferramenta, também, como forma de incentivo e motivação,

homenageando aqueles que se destacam em suas funções, bem como celebrando,  de modo
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festivo e virtual, todos os aniversariantes.

Em 2020 ultrapassamos o índice de 2019, que foi de 86,88 % e ultrapassamos a meta da

CGE que é de 90%,  pretendemos seguir melhorando, ainda mais, rumo aos 100%.

4.1.2 - Tempo Médio de Resposta

A Ouvidoria da SEDUC reduziu em quase dois dias o tempo de resposta ao cidadão em

relação  ao  ano  de  2019,  que  foi  de  11,6  para  10  dias,  demonstrando,  cada  vez  mais,  o

comprometimento de todos(as) os ouvidores no trabalho de parceria.

Tabela 16 – Tempo de Resposta
Tempo Médio de Resposta

Tempo Médio de Resposta 2019 11,6 dias
Tempo Médio de Resposta 2020 10 dias

4.2 - Satisfação dos Usuários da Ouvidoria

A Ouvidoria da Seduc obteve um Índice de Satisfação de 82,70%, bem superior ao

atingido no ano de 2019, que foi de 76%. Mesmo não alcançando a meta estipulada pela Douta

CGE, a Ouvidoria da Seduc superou a expectativa do(a) cidadão(ã) em 19,13%. Sabemos que

podemos melhorar, e esse será nosso objetivo para o ano de 2021, não somente alcançar, mas

ultrapassar as metas institucionais, pois uma instituição bem avaliada pela sociedade, valida os

esforços  de  cada  um.  Em  relação  ao  percentual  de  respondentes  temos  que,  das  2.225

manifestações, 304 demandantes responderam à Pesquisa de Satisfação, ou seja, 13,66% de

pesquisas avaliadas. 

Tabela 17 – Satisfação dos Usuários
Relatório de média por questão Nota

a. De modo geral qual sua satisfação com o Serviço de Ouvidoria neste atendimento 4,09
b. Com o tempo de retorno da resposta 4,13
c. Com o canal utilizado para o registro de sua manifestação 4,44
d. Com a qualidade da resposta apresentada 3,88
e. Antes de realizar esta manifestação, você achava que a qualidade do serviço de
Ouvidoria era:

3,45

f. Agora você avalia que o serviço realizado pela Ouvidoria foi: 4,11
Total de pesquisas respondidas 304
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5.1 - Motivos das Manifestações

 Em 2020, por conta da pandemia do CORONAVÍRUS-COVID 19, surgiram demandas,

as quais impactaram os  assuntos já existentes,  desta forma, para cada setorial,  foi criado o

assunto  CORONAVÍRUS  (COVID  19),  que  recebeu  454  demandas,  distribuídas  nos

Subassuntos: 

1. PROGRAMA ESPECIAL DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL, com 239 demandas.

Esse subassunto foi classificado pela setorial porque o Governador Camilo Santana decidiu que

seriam distribuídos  cartões de vale-alimentação para os 423 mil alunos da rede estadual de

ensino, no valor de R$ 80,00 (oitenta) reais, como uma das medidas sociais  adotadas pelo

Governo do Ceará, o que gerou ansiedade e dúvidas quanto à data e local da liberação;

2. AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS, teve 163 demandas,

que  versaram  sobre  os  procedimentos  dos  diversos  Decretos  governamentais  que  foram

publicados ao longo do ano de 2020;

3. DESCUMPRIMENTO  DE  MEDIDAS  POR  PARTE  DE  ESTABELECIMENTOS

PÚBLICOS E PRIVADOS, com 21demandas, as quais comunicavam à SEDUC que, setores

ligados à educação, estavam descumprindo alguma cláusula dos Decretos governamentais.

O segundo assunto mais demandado foi INFORMAÇÃO SOBRE SERVIDOR, com

196  manifestações  e  com  os  Subassuntos:  Salário  de  servidor  com  53,  Benefícios  e

gratificações  com  27,  aposentadoria  com  18,  lotação  de  servidor  com  26,  que  foram  os

principais. Uma explicação possível para essas manifestações é que uma parte considerável de

nossos(as) servidores(as) ainda não dominam as tecnologias e, há anos, o Estado deixou de

enviar pelos Correios, mensalmente, o EXTRATO DE PAGAMENTO, uma das vias utilizadas

é  a  Ouvidoria  ou  o  Serviço  de  Informação  ao  Cidadão,  para  tirar  dúvidas  ou  solicitar

esclarecimentos.

O terceiro assunto mais demandado foi CONDUTA INADEQUADA DE NÚCLEO

GESTOR,  com  179  manifestações,  com  o  Subassunto  ATIVIDADE  INDEVIDA  NA

UNIDADE  ESCOLAR,  com  61  manifestações,  seguido  por  RELACIONAMENTO
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INTERPESSOAL,  com  30  demandas  e  ASSÉDIO  SEXUAL  A  ALUNO,

CONSTRANGIMENTO A ALUNO e AGRESSÃO VERBAL, todas com 19 manifestações.

 Em 2020 houve um aumento  de  Denúncias  e  Reclamações  com a #exposedcariri,

#exposedsobral,  #exposedfortal,  etc,  que  trata  de  assuntos  referentes  à  assédio  sexual,

importunação  sexual,  etc.,  supostamente  praticados  por  servidores  lotados  em  unidades

escolares, sejam professores, gestores ou dos diversos ambientes escolares contra alunos ou,

até mesmo, servidores como vítimas.

O  quarto  assunto  foi  FUNCIONAMENTO  DA  ESCOLA  E  PROCEDIMENTOS

ESCOLARES  com  130  manifestações,  com  os  Subassuntos:  EMISSÃO  DE

CERTIFICADO/DECLARAÇÃO ESCOLAR, com 63 demandas, REPOSIÇÃO DE AULAS e

REGIMENTO ESCOLAR, com 11 demandas e PROCESSO SELETIVO EEEP com 10. Por

conta  da  quarentena  imposta  pelos  decretos  governamentais,  as  unidades  escolares

funcionaram de forma remota, e alunos e familiares tinham dúvidas de como entrar em contato

com professores, gestores e com a secretaria da escola.

Tabela 18 – Motivos das Manifestações
Assunto Quantidade %

Coronavírus 454 20,40
Informação sobre servidor 196 8,81
Conduta inadequado do núcleo gestor 179 8,04
Funcionamento das escolas e procedimentos escolares 130 5,84

5.2 - Análise dos Pontos Recorrentes

Com a autorização de retorno ao trabalho presencial nos diversos setores, a partir de 20

de agosto de 2020, para os profissionais  não inclusos  nos  grupos de risco,  a  rotina foi  se

adequando. Nas escolas, após a finalização do Vale Alimentação, a SEDUC decidiu que seriam

distribuídos kit alimentação, a fim de dar continuidade ao programa, garantindo que os alunos

estivessem saudáveis durante o acompanhamento das aulas remotas.
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5.3 - Providências adotadas pelo Órgão/Entidade quanto às principais
manifestações apresentadas

A SEDUC, atenta às demandas mais sensíveis, que podem impactar na vida de alunos e

familiares, e com a repercussão dos eventos, amplamente, divulgados nas redes sociais com a

“#exposedcariri, #exposedsobral, #exposedceará, etc., A Secretaria da Educação publicou uma

Nota de Esclarecimento, que segue abaixo.

Nota de Esclarecimento

A Secretaria da Educação (Seduc), ainda não foi comunicada oficialmente sobre as denúncias,

mas assegura que adotará as  providências  necessárias para que os fatos  sejam apurados

dentro da legalidade, seguindo os princípios da responsabilidade e da ética. A Seduc também

ficará  à  disposição  para  prestar  as  informações  solicitadas  pelos  órgãos  competentes.  A

Secretaria  prestará  assistência  aos  alunos  e  familiares  e  acrescenta  a  importância  de

manifestações por meio do canal da Ouvidoria (https://cearatransparente.ce.gov.br/) para que

os fatos sejam esclarecidos de forma mais rápida e eficiente. A Seduc ressalta, ainda, que

repudia à adoção prévia  de medidas punitivas  aos  professores/servidores  sem que haja a

devida apuração em respeito ao direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa e ao

contraditório.

Fortaleza, 30 de junho de 2020
Assessoria de Comunicação da Seduc

https://www.seduc.ce.gov.br/2020/06/30/nota-de-esclarecimento-3/

Inúmeros foram os benefícios alcançados ao longo de 2020, todos eles sem fins

lucrativos financeiros, mas de extrema relevância, visto que nossas atitudes propiciaram melhorias

na qualidade de vida de mais de dois mil usuários. Elencamos, abaixo, os principais:

 Procedimento operacional padrão para envio, cobrança e devolutiva junto as Coordenadorias

 Reuniões periódicas de realinhamento e feedback das ações

 Acompanhamento, diário, das manifestações sob responsabilidade da equipe

 Reuniões de acompanhamento das Comissões de Ética e Assédio Moral

 Participações em Cursos e Palestras.
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6 – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS PELA OUVIDORIA



Ouvidoria - SEDUC-CE
Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima - Cambeba, Fortaleza - CE, CEP:

60.822-325 Fone: (85) 3101.3911. E-mail:
l  istaouvidoria@seduc.ce.gov.br  

A equipe da Ouvidoria participou de todas as Reuniões da Rede de Ouvidorias, de todas

as Oficinas e capacitações ofertadas pela CGE, participou de atividades da CGU  em eventos

relacionados  à  área  de  Controle  para  capacitação  e  qualificação  e  aprimoramento  no

desempenho da função de ouvidor.  Importa  ressaltar  que,  todos os eventos,  acima citadas,

foram  realizados  virtualmente,  por  meio  de  plataformas  disponibilizadas  pelos  órgãos

responsáveis

Como já foi informado, anteriormente, por conta da pandemia do CORONAVÍRUS, no

início de 2020 ,e com o primeiro Decreto de quarentena imposto, a partir de 18 de março de

2020, não houve tempo para a CEOUV-SEDUC colocar  em prática  o projeto indicado no

Relatório anual de 2019, tendo em vista que no início do ano letivo a escola necessita de tempo

para  formar  as  turmas,  lotar  professores  e  fazer  as  avaliações  diagnósticas  para,

definitivamente, dar continuidade ao ano letivo. Esperamos que, em 2021, com a proteção das

VACINAS  contra  o  CORONAVÍRUS,  às  pessoas  dos  variados  grupos  de  risco,  possam

retornar  ao  trabalho  presencial  e,  consequentemente,  dar  o  seu  melhor  na  condução  das

atividades.  Assim como, também,  já  foi enfatizado a implementação de novos projetos,  os

quais serão escrutinados e planejados em 2021, para que sejam postos em práticas em 2022.

Avaliamos positivamente os resultados obtidos em 2020, e consideramos que estes,

superaram as expectativas, se compararmos aos resultados do ano anterior e, especialmente se

considerarmos  o  enfrentamento  inusitado  da  pandemia,  consolidando,  assim,  os  esforços

fomentados  pela  equipe.  Nossa  Resolubilidade  foi  satisfatória,  a  Satisfação  dos  usuários

também melhorou, tudo isso nos dá ânimo para trabalharmos cada vez melhor, e prestarmos

um serviço qualidade à sociedade.
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7 – COMPROMETIMENTO COM AS ATIVIDADES DA REDE DE OUVIDORIA

8 – BOAS PRÁTICAS DE OUVIDORIA

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS





Ouvidoria - SEDUC-CE
Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima - Cambeba, Fortaleza - CE, CEP:

60.822-325 Fone: (85) 3101.3911. E-mail:
l  istaouvidoria@seduc.ce.gov.br  
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