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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°: 038 /2015  

Realizada em: 09/04/2015 Hora de Início: 08h e 30 min 

      Hora de Término: 12h e 00 min 

 
Sistema: Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG 

Módulo: SIGAA – Ouvidoria 

Local: Webconferência  

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Analistas do módulo: Felipe Cervi, Paraguassu dos Santos Cardoso 

Objetivo: Capacitação do Módulo Ouvidoria. 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área 

Felipe Cervi AVMB 

Paraguassu dos Santos Cardoso AVMB 

Alexandre Vasconcelos Leite DTI 

Mara Lisiane Sievert DTI 

Anelise Foschiera Pro-Reit.ADM. 

Dario Alberto Alves Bezerra Campus Viamão 

Carlos Robério Garay Corrêa Campus Viamão 
 

 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

Com previsão de começar as 8h e 30min, mas por solicitação do Instituto Federal do Rio Grande 

do Sul, houve um atraso na inicialização da Webconferência, para que fossem efetuados testes de 

comunicação e o aguardo da presença de todos os convocados para treinamento. 

O analista Paraguassu ancorou a capacitação e como inicio das atividades falou sobre os objetivos 

do Módulo Ouvidoria, que os trabalhos iram transcorrer como apresentação e com o desenvolvimento das 

funcionalidades seriam em conjunto com os participantes. 

Assim, se iniciou a apresentação e demonstração do funcionamento do Módulo, bem como os 

fluxos de processo e regras de andamento dos processos gerados no Módulo. Explicou sobre o papel de 

gestor do Módulo Ouvidoria, e das demais pessoas envolvidas no processo de recebimento, 

encaminhamento e respostas das manifestações geridas pela Ouvidoria da instituição. Também foi 

comentado que qualquer pessoa pode ter acesso para manifestar os seus anseios, necessidades ou 

dúvidas, tanto para a comunidade acadêmica como também a comunidade em geral. Para comunidade 
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em geral a manifestação se faz através do portal público. Já para comunidade acadêmica terão o seu 

acesso através dos seus respectivos portais, no qual foi mostrado nas situações conforme o perfil (Portal 

Docente e Portal Discente).  

No processo, como gestor, há os fluxos em que lhe é próprio para responder as manifestações 

quando estiverem ao alcance de seu conhecimento, como também o encaminhamento para os 

responsáveis das unidades que tenham melhor capacidade para retorno ao manifestante, além disso, os 

responsáveis das unidades podem também direcionar a manifestação para pessoa habilitada e que 

consiga o melhor esclarecimento da manifestação. 

Como final das atividades, foi colocado pelos analistas da AVMB que os âncoras do Módulo 

utilizassem o ambiente de testes a fim de simular situações e criar cenários que indicasse com o que 

ocorre no Instituto. Também foi comentado que se o Instituto tivesse algum procedimento diferente ao que 

foi apresentado, os analistas da AVMB estavam a disposição para efetuar os ajustes ou discutir sobre a 

melhor forma na execução dos processos utilizado pela instituição.  

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 


