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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo desenvolver o estudo exploratório com a finalidade de analisar 

o nível de atendimento das universidades públicas federais em relação ao disposto na Lei de 

Acesso à Informação. Para tal fim, foi selecionada uma amostra de 25 universidades, 

composta por cinco universidades públicas federais de cada uma das cinco regiões do Brasil, 

tendo como critério a quantidade de alunos matriculados. Ainda, para calcular o nível de 

transparência das universidades selecionadas, foi utilizadoo Checklist EBT (Escala Brasil 

Transparente) 3.0, desenvolvido pela Controladoria Geral da União para avaliar a 

transparência apresentada pelos municípios do país. A coleta dos dados foi realizada nos sites 

das universidades e através do e-SIC, sendo efetuada nos meses de outubro e novembro de 

2017. Verificou-se o não atendimento do expresso na LAI por cerca de 64% das universidades 

pesquisadas, uma vez que nenhuma delas atendeu integralmente aos requisitos da LAI e 16 

das 25 instituições atenderam menos de 50% do Checklist. Comparativamente com outros 

trabalhos publicados, as Universidades ainda apresentaram um resultado superior a outras 

instituições públicas.  

 

 

Palavras-Chave:Lei de Acesso à Informação. Transparência Pública. Universidades Públicas 

Federais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um cenário de constantes operações policiais envolvendo entidades e 

agentes públicos e do aumento dos escândalos de mau uso da máquina pública, apesar da 

existência e atuação de entidades de fiscalização como os Tribunais de Contas e das 

Controladorias Gerais, é possível notar que ainda é necessário melhorias nos mecanismos de 

fiscalização desses agentes de controle.Para se ter uma ideia do alto índice de percepção de 

corrupção, o Brasil ocupava em 2016 a 79ª posição, de um total de 176 países analisados, no 

ranking da Transparency Internacional. A Transparency Internacional é uma instituição não 

governamental que está presente em 100 países e busca ativamente combater a corrupção. 

Isso posto, torna-se evidente o aumento da insatisfação da população e da necessidade 

de envolvimento da população no processo de fiscalização da utilização dos recursos 

públicos. De fato, o que se observa nos últimos anos é um movimento de aumento da 

transparência e de divulgação de informações, característica indispensável para uma 

participação mais ativa dos cidadãos e da sociedade no controle das ações dos gestores e do 

gasto público, contribuindo para uma maior eficiência do gasto público e para a redução da 

corrupção. 

Esse movimento de aumento da transparência pode ser representado pela publicação 

da Lei de Acesso a Informação, que impõe que os entes federativos devam utilizar todo e 

qualquer meio de facilitar o acesso à informação, sendo obrigatória a divulgação de 

informações relevantes em sites oficiais na internet, e pelo projeto de Lei 4.850 de 2016, 

conhecido como “Dez medidas contra a corrupção”. 

Tendo em vista o exposto acima, surge a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o nível 

de atendimento das Universidades Federais às disposições contidas na Lei de Acesso a 

Informação? O objetivo geral do trabalho consiste em analisar o nível de atendimento das 

Universidades Federais às disposições contidas na Lei de Acesso a Informação e o 

funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) das mesmas. Já os objetivos 

específicos podem ser assim descritos: 

 Especificar a legislação referente à transparência; 

 Preencher ochecklist Escala Brasil Transparente 3.0, utilizado pela CGU para avaliar a 

transparência dos municípios do país, para as universidades analisadas; e 

 Classificar as universidades em relação ao nível de transparência. 
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A presente pesquisa faz-se necessária uma vez uma maior adequação à referida lei e a 

atuação eficiente do SICpermite ao cidadão um maior controle da atuação da instituição, 

dando ainda uma maior credibilidade à atuação da mesma. De fato, ao perceberem uma maior 

transparência por parte da gestão pública, é esperado que os cidadãos busquem maior 

participação e controle na administração. 

Ainda, a escolha das universidades federais como objeto de estudo se justifica devido 

às instituições federais de ensino serem tomadas como parâmetros de excelência para a 

educação e, por isso, deveriam servir como exemplo de transparência devido a educação ser 

um dos direitos defendidos na constituição. Sendo assim faz-se necessário o acesso às 

informações, apresentando-as em linguagem simples sobre os atos da gestão pública, pois 

somente a comunicação das informações não satisfazem as perspectivas da sociedade, a qual 

busca qualidade e tempestividade informacional. 

O trabalho organiza-se em 4 capítulos além desta Introdução, onde são apresentados o 

problema de pesquisa, a justificativa, inferências de solução e os objetivos da pesquisa. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico, com uma descrição sobre o tema e sobre as 

normas vigentes sobre transparência. O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada. O 

quarto refere-se à análise dos resultados obtidos com a aplicação dos procedimentos 

metodológicos e o quinto e último capítulo contém as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Accountability 

 

O termo accountability ainda não possui uma tradução direta para o português e 

também não apresenta definição unânime de seu sentido, mas constantemente é usado como 

sinônimo de responsabilização e prestação de contas, demonstrando estar intimamente ligado 

ao controle externo. 

A accountability pode ser entendida como um padrão de ações interdependentes a 

serem seguidas pelo setor público para que haja uma otimização de seus mecanismos, ou seja, 

funciona como um guia para melhorar a administração pública em que todos os seus 

procedimentos devem ser seguidos e os resultados acompanhados(SACRAMENTO;PINHO, 

2008). Segundo Paludo(2010),é necessário que estejam presentes três dimensõespara a prática 

de accountability, sendo elas: informação, justificação e punição.Tais dimensões apresentam 

caráter fundamental para uma gestão mais transparente esão consideradasprocedimentos para 

se prevenir e retificarcomportamentos repreensíveispor parte dosgovernos e administradores 

públicos. 

Para Campos (1990), foi de fundamental importância o trabalho de FrederichMosher, 

DemocracyandthePublic Service, de 1982, para a compreensão do termoaccountability. Com 

isso, define que o termo pode ser tratado comosinônimo de responsabilidade objetiva, ou seja, 

refere-se à responsabilização de uma pessoa ou organização em face de outra pessoa,fora de si 

mesma, por uma atividade ou desempenho.Afirma ainda que tal responsabilização devesse ser 

recompensada se cumprida ou punida caso não seja constatada.Já de acordo com O'Donnell 

(1998), a accountability pode ser subdividida em dois tipos: a horizontal e a vertical.  

A horizontal ocorre de forma semelhante ao sistema de freios e contrapesos entre os 

poderes federais e instituições da administração pública no Brasil em que elas têm o mesmo 

nível de autonomia ou fiscalizam-se como iguais, participando ativamente no controle das 

demais esferas públicas. Já a vertical ocorre naforma do controle social, a sociedade 

monitorando os governos e governantes, posteriormente a responsabilização, a punição pode 

vir na forma de votos, assembleias e até plebiscitos podendo ser considerada uma relação 

desigual de controle, pois é uma relação de controle hierárquica em que a sociedade está 

acima dos agentes públicos.  

Para O’Donell (1998) accountability vertical utiliza principalmente o poder de decisão 

do povo para punir ou recompensar os governantes de acordo com sua gestão, através de 
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eleições satisfatoriamente livres e justas.O autor destaca, ainda, que mesmo as eleições sendo 

o principal meio de accoutability vertical, não se tornou claro sua efetividade como um 

mecanismo da mesma. 

No Brasil, a accountability vertical caminha de forma tímida ainda,pois há uma 

demanda pequena por prestação de contas e transparência por parte da sociedade e os 

mausgestores não sofrem sanções adequadas, sendo essa afirmação corroborada pelo índice 

de corrupção do país e a posição que ele ocupa no ranking mundialde 2016,no qual se 

encontrana posição79 deum total de 176 países.De acordo com Campos (1990, p.35.) 

“somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos haverá 

condição para a accountability. Não haverá tal condição enquanto o povo se definir como 

tutelado e o Estado como tutor”. 

 

2.2 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A Constituição Federal de 1988 é considerada um grande passo em direção a 

transparência,gestão das finanças públicas e publicação desses dados, uma vez que, em seu 

artigo 37, define a publicidade como um dos princípios da administração pública, ao 

estabelecer que a “[...] administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” (BRASIL, 1988, grifo do 

autor). 

Segundo Guedes (2001), com o intuito de acabar com a ineficiência e complementar o 

sentido de alguns itens da Constituição, como o art. 163, que estabelece a necessidade de uma 

Lei Complementar para dispor sobre a as finanças e gestão pública, e o art. 169, que 

estabelece que a despesa com pessoal não poderá ultrapassar os limites definidos em lei 

complementar, surge a Lei Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Lei Complementar 101/00 foi alterada pela Lei Complementar 131/09, buscando 

torná-la mais eficaz quanto à disponibilização de informações fidedignas e tempestivas para a 

sociedade.  

De acordo com Sacramento e Pinho (2008), a LRF assume o papel principal frente ao 

controle das contas públicas, buscando minimizar e combater os déficits apresentados no 

orçamento público e está embasada em quatro eixos, que são: planejamento, transparência, 

controle e responsabilização. Com a melhor interação e integração entre eles, concretiza-se a 

accountability. 
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2.3Lei de Acesso à Informação 

 

A Lei n° 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), que tem por 

função regular "o acesso a informações previsto nos incisos XXXIII do art. 5, II do § 3 do art. 

37 e no § 2 do art. 216 da Constituição Federal.". Quando da aprovação da referida 

Lei,observou-se que diversas entidades ainda não se enquadravam aos novos padrões, dos 

quais podem ser citados a existência de um SIC físico na entidade, divulgação das 

informações em local de fácil acesso, dentre outros, sendo necessário um tempo para que 

fossem feitas as devidas adequações, tempo este igual a 180 dias após a sua publicação, prazo 

para vigorar a lei(BRASIL,2011). Embora possa não ser do conhecimento de uma parcela da 

população, todo cidadão brasileiro têm o direito ao acesso de informações sobre os órgãos 

públicos de acordo com seu interesse, respeitando as limitações contidas na lei como o sigilo 

de informações para segurança da sociedade e do próprio Estado, sendo atribuída a função à 

Administração dos órgãos de fornecer tais informações requeridas pelos cidadãos (BRASIL, 

2011). 

De acordo com Paludo (2010), com uma gestão transparente, espera-se uma gestão de 

melhor qualidade, pois as tomadas de decisões e uso de recursos podem ser simultaneamente 

acompanhadas e controladas pela sociedade. As informações geradas pelos órgãos públicos 

ainda são publicadas de duas maneiras, sendo uma delas aforma que os órgãos publicam 

informações gerais que atendem as demandas da maior parte de interessados, já a outra, os 

órgãos viabilizam acesso aos dados de forma mais detalhada ou até mesmo a novos dados que 

não constam nos relatórios emitidos, essas duas formas podem ser classificadas em 

transparência ativa e transparência passiva, respectivamente(BRASIL, 2012).Conclui-se 

então, que quanto mais efetiva a disponibilização desses dados por parte da administração 

pública, menor tende a ser a quantidade de pedidos específicos por parte da sociedade. 

 

2.4 Trabalhos Anteriores 

 

Dentro desta mesma ótica de pesquisa e visando melhores informações das instituições 

públicas, pode-se citar Figueiredo e Gazoni (2016) que apresentaram um estudo sobre a 

transparência dos municípios do estado do Rio de Janeiro com o intuito de observar o 

atendimento dos mesmos ao disposto na LAI, para isso o modelo utilizado e adaptado foi o 

adotado pelo ministério Público Federal em São João do Meriti. Após análise dos dados os 
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autores observaram que nenhum dos municípios atingiu nota máxima (nota 100) no modelo 

utilizado, sendo que o município com a maior nota alcançou a nota 70. Foi notável a 

quantidade observada de municípios com baixo nível de transparência, já que cerca de 

59,55% dos municípios pesquisados obteve pontuação inferior a 30, 33,71% dos municípios 

obteveentre 30 e 50 pontos e apenas 6,74% dos municípios obteve mais do que 50 pontos. 

Outro estudo com o mesmo foco é o apresentado em Bernardeset al (2015), em que a 

população de estudo foram as prefeituras da região Sul do Brasil. Dos 40 sítios avaliados, 

foram enviadas as mesmas solicitações a somente 26 deles, pois os demais, ou não 

apresentavam o formulário necessário em seus sítios ou necessitavam que as solicitações 

fossem feitas pessoalmente. Foi observado que somente 13das solicitações (50%) foram 

respondidas dentro do prazo legal de 20 dias, uma instituição (3,85%) respondeu após o prazo 

de 20 dias e as demais (46,15%) não deram retorno. 

Ainda, Cavalcanti et al (2013) analisaram o atendimento ao disposto na LAI pelas 

autarquias federais em seus sítios eletrônicos. A amostra do estudo foi composta por 30 

instituições, avaliadas por uma lista com 19 perguntas. Foi constatado que em média 66% das 

autarquias atenderam ao disposto na lei. Contudo, se analisado somente as perguntas que se 

referiam apenas à LAI, observou-se que o descumprimento chegou a mais de 90%. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Tendo em vista o objetivo de analisar o grau de transparência das Universidades Federais por 

meio do nível de atendimento as normas contidas na Lei de Acesso à Informação, a pesquisa 

define-se com exploratória, pois recorre a busca de informações nos sites das 

universidadesfederais sobre a adequação destas instituições a Lei de Acesso a Informação.E 

no que tange à abordagem, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa e subjetiva, visto 

que analisa de forma indutiva os dados coletados para se estabelecer uma relação entre o 

problema e sua percepção e lhe atribuir significado(KAUARKet al, 2010). 

A população objeto da pesquisa é composta de todas as universidades federais, num 

total de 68 instituições. Dessa população, foram selecionadas para compor a amostra do 

estudo as cinco universidades com maior quantidade de alunos, de cada uma das cinco regiões 

do país, totalizando 25 instituições analisadas ou 36,76 % da população, conforme Quadro 01. 

 

Quadro 1 – Relação das universidades selecionadas para compor a amostra. 

Região Posição Universidade Qtde. Alunos 

Norte 

1º Universidade Federal do Pará 40.000 

2º Universidade Federal do Amazonas 30.000 

3º Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 10.070 

4º Universidade Federal do Tocantins 10.000 

5º Universidade Federal de Rondônia 7.614 

Nordeste 

1º Universidade Federal do Ceará 42.443 

2º Universidade Federal do Rio Grande do Norte 36.000 

3º Universidade Federal de Pernambuco 31.424 

4º Universidade Federal de Alagoas 28.471 

5º Universidade Federal da Bahia 27.549 

Centro-Oeste 

1º Universidade de Brasília 40.662 

2º Universidade Federal de Goiás 25.846 

3º Universidade Federal do Mato Grosso 22.160 

4º Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 13.420 

5º Universidade Federal de Grande Dourados 8.000 

   Continua... 
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   Conclui. 

Região Posição Universidade Qtde. Alunos 

Sudeste 

1º Universidade Federal Fluminense 59.267 

2º Universidade Federal de Minas Gerais 49.959 

3º Universidade Federal do Rio de Janeiro 39.000 

4º Universidade Federal de Uberlândia 22.453 

5º Universidade Federal de Viçosa 20.970 

Sul 

1º Universidade Federal de Santa Catarina 34.280 

2º Universidade Federal Santa Maria 28.170 

3º Universidade Federal do Rio Grande do Sul 27.595 

4º Universidade Federal de Pelotas 22.500 

5º Universidade Tecnológica Federal do Paraná 21.000 

Fonte: Wikipédia, 2017 

 

O grau de transparência das Universidades Federais foi avaliado por meio da 

utilização do checklist Escala Brasil Transparente 3.0 (APÊNDICE), doravante EBT 

3.0,utilizado pela Controladoria Geral da União para medir o nível de transparência pública 

dos estados e municípios brasileiros.Essechecklist visa analisar o nível de cumprimento dos 

dispositivos da Lei de Acesso a Informação, sendo composto por 12 quesitos a serem 

analisados e que se referem basicamente a normatização do acesso à informação e ao 

funcionamento correto do Serviço de Informação ao Cidadão. 

A metodologia utilizadapara a aplicação do EBT 3.0prevê a análise do atendimento 

dentro dos prazos legais de solicitação de informação, e para tal a análise do checklistprevê o 

envio de quatro solicitações de informação abordando os seguintes temas: saúde, educação, 

assistência social e normatização da LAI. Por se tratarem de Universidades Federais que não 

prestam serviços relativos à saúde, foram encaminhados pedidos de informações relativas 

apenas às áreas de educação, assistência social e normatização da LAIdiferindonesse aspecto 

da metodologia utilizada pela CGU.Nesse sentido, a pontuação relativa ao atendimento da 

solicitação de informação na área da saúde foi distribuída para os demais pedidos de 

solicitação de informações,mantendo a pontuação final prevista no checklist da CGU. 

As respostas aochecklistsão do tipo binária (sim ou não), exceto nos casos em que 

algum site não seja localizado ou não esteja em funcionamento, sendo possível, nesses casos, 

preencher com as informações "Não Localizado" ou "Site Fora do Ar". A pontuação máxima 

prevista pelo checklist EBT 3.0 é de 3.600 pontos, dos quais 25% (quesitos 1 ao 

6)correspondemaos requisitos da Lei de Acesso a Informaçãoe 75% (quesitos 7 ao 12) a 
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existência e atuação dos SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).Via de regra as respostas 

são do tipo binária, e os quesitos que recebem sim, ganham a pontuação máxima prevista. 

Aqueles que recebem não como resposta,não pontuam. A exceção são os quesitos 9 ("Para 

fazer a solicitação, são exigidos dados de identificação do requerente que dificultem ou 

impossibilitem o acesso à informação?"), cuja resposta sim recebe pontuação 0 e a resposta 

não recebe a pontuação máxima; 11 ("Cumpre os prazos para resposta das solicitações?") e 12 

("Respondeu ao que se perguntou, atendendo ao pedido de informação?"), sendo possível para 

esses dois últimos quesitos o atendimento parcial. Assim sendo, só foi concedida pontuação 

máxima para os quesitos 11 e 12 caso os questionamentos efetuados tenham sido respondidos 

todos dentro do prazo estipulado em lei (20 dias) e se as respostas atenderam ao que foi 

solicitado nos pedidos de informações, ou seja, se alguma instituição não respondeu a todas as 

perguntas dentro do prazo ou se alguma das respostas não atendeu ao solicitado, a pontuação 

dada foi parcial,tendo sido esta estipulada pela fórmula constante na tabela. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Considerando que a transparência se torna uma característica fundamental para uma 

sociedade que visa participar mais ativamente do controle das ações da gestão pública e sendo 

a educação inerente a construção da cidadania (SILVA,2011) é indispensável a análise sobre a 

transparência das instituições federais de ensino superior. Por meio do checklist utilizado, foi 

possível inferir o nível de atendimento ao disposto na Lei 12.527/11 por parte das 

Universidades Federais que compuseram a amostra do estudo.  

 O checklist utilizado atribui um total de 900 pontos, o que corresponde a 25% da 

pontuação total, para a instituição que atender a todos os requisitos contidos nele sobre a 

regulamentação da LAI.Observou-se que 68% das instituições analisadasreceberam pontuação 

0, não tendo atendido a nenhum dos requisitos analisados da LAI, o que corresponde a 17 das 

25 instituições analisadas. Ainda,nenhuma das instituições pesquisadas atendeu integralmente 

aos requisitos e somente 32% instituições atenderam de forma parcial os requisitos da LAI, 

conforme observado na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Pontuação das universidades analisadas quanto aos requisitos da LAI. 

Universidade Pontuação %Atendimento 

UFMT- Universidade Federal do Mato Grosso 700 77,78% 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 600 66,67% 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 450 50,00% 

UFGD – Universidade de Grande Dourados 450 50,00% 

UFAM – Universidade Federal do Amazonas 450 50,00% 

UFF – Universidade Federal Fluminense 250 27,78% 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 

150 16,67% 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná 
 

100 11,11% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com relação à UFMT, vale ressaltar que apesar de o regulamentonão ser encontrado 

no site, ele foi fornecido pelo e-SIC através da resposta de um dos pedidos de informação, 

entretanto como o requisito é o regulamento constar na página eletrônica, não foi atribuído 

pontuação para esse quesito;a universidade também não apresentou em seu site se há previsão 

de responsabilização do servidor em caso de condutas ilícitas. 

 Já a UFRJ não cumpriu também o quesito de responsabilização por conduta ilícita e 

não estabeleceu uma instância recursal, ou seja, não estabeleceu um órgão para que o cidadão 
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quefez o pedido de informação possa interpor um recurso, caso tenha seu pedido negado ou 

respondido de forma indevida. 

 Mesmo que UFMG, UFGD e UFAM tenham apresentado a mesma pontuação, a 

UFGD não regulamentou a criação do SIC, não estabeleceu responsabilização para servidores 

com condutas ilícitas e não há previsão de uma autoridade para classificação de informações 

quanto ao sigilo. Já a UFMG e a UFAM regulamentaram o SIC, mas não previram uma 

instância recursal, nem uma autoridade para classificação das informações quanto ao sigilo e 

não estabeleceram responsabilização aos servidores que apresentarem condutas ilícitas. 

 A UFF atendeu apenas aos quesitos de regulamentar a LAI e do regulamento constar 

em sua página eletrônica. A UFRGS apesar de não atender a maioria dos quesitos, previu uma 

definição para uma autoridade para classificação das informações quanto ao sigilo. Já a 

UTFPR apresentou somente a previsão de responsabilização de servidores que apresentarem 

condutas ilícitas. 

 A segunda parte do checklist, que corresponde a 75% da pontuação ou 2.700 pontos, 

consiste na avaliação da transparência passiva, dividindo-se em duas partes: na existência do 

SIC e no Funcionamento do SIC, área que atende os quesitos relacionados aos pedidos de 

informação realizados. 

 Nessa parte do checklist, nenhuma instituição ficou com a pontuação zerada. A 

universidade que mais pontuou foi a UFMT, com 2700 pontos, e a que obteve a menor 

pontuação foi a UFMS, com 200 pontos.Observa-se que a diferença de pontos entre as demais 

instituições foi muito pequena, já que todas as instituições atenderam a grande maioria dos 

quesitos referentes à existência do SIC e ao funcionamento do mesmo. 

 Em relação ao funcionamento dos SIC, vale ressaltar quea UFBA fez um pedido de 

prorrogação de prazo para fornecer a resposta ao pedido referente à normatização da LAI, mas 

mesmo com o pedido de prorrogação, respondeu dentro dos 20 dias previstos na Lei.O motivo 

para a pontuação reduzida da UFMSfoi que no site da instituição não constava a descrição 

sobre a existência de um SIC físico, tendo sido a instituição penalizada na avaliação. Ainda, 

não foi possível realizar os pedidos de informação à UFRN, devido a um erro no sistema ou 

site da instituição, sendo que foram feitas tentativas tanto através do site da instituição quanto 

pelo site do E-SIC, sendo atribuído a resposta de "Site Fora do Ar", pois se o pedido fosse 

realizado posteriormente e a instituição necessitasse do prazo máximo para responder (20 

dias), não apresentaria as respostas em tempo para este estudo. 

 A Tabela 02 apresenta a classificação das instituições analisadas quanto à 

transparência passiva. 
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Tabela 2 – Classificação das Universidades quanto a transparência passiva 

Universidades Pontuação % Atendimento 

UFMT – Universidade Federal do Mato Grosso 2.700 100% 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 2.400 88,89% 

UFAM – Universidade Federal do Amazonas 1.800 66,67% 

UFT – Universidade Federal do Tocantins 1.800 66,67% 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 1.800 66,67% 

UFG – Universidade Federal do Goiás 1.600 59,26% 

UFF – Universidade Federal Fluminense 1.600 59,26% 

UNB – Universidade de Brasília 1.500 55,56% 

UFV – Universidade Federal de Viçosa 1.500 55,56% 
UFC – Universidade Federal do Ceará 1.500 55,56% 

UTFPR – Universidade Tecnológica do Paraná 1.500 55,56% 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 1.500 55,56% 

UFGD – Universidade Federal de Grande Dourados 1.400 51,85% 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas 1.300 48,15% 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 1.300 48,15% 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.200 44,44% 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.200 44,44% 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 1.200 44,44% 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 1.200 44,44% 

UFPA – Universidade Federal do Pará 1.200 44,44% 
UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará 

1.200 44,44% 

UNIR– Universidade Federal de Rondônia 1.200 44,44% 

UFPel – Universidade Federal de Pelotas 900 33,33% 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 600 22,22% 

UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 200 7,41% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 De um total de 75 pedidos de informação, 36% foram respondidos dentro do prazo de 

20 dias (27 pedidos) e 64% não foram respondidos dentro prazo (48 pedidos).Desses 48, 7 

ainda continuaram sem resposta até 15 de maio de 2018 (196 dias após o envio dos 

questionamentos), sendo eles: todos os 3 pedidos para a UFPA; o pedido de informação sobre 

a regulamentação da LAI para a UFPE; e o pedido de informação sobre educação para a 

UFSC. Já a UFMS, embora tenha respondido aos 3 pedidos informando que as informações 

solicitadas seriam enviadas por e-mail, encaminhou informação para apenas 1 pedido, 

deixando 2 pedidos sem resposta. Todos os demais pedidos foram respondidos de forma 

satisfatória, com exceção do pedido de informação sobre assistência social para a 

UNIFESSPA, a qual não respondeu de forma satisfatória ao pedido de informação. 

A Tabela 03 apresenta o prazo de resposta dos pedidos de informação, por parte das 

universidades. 
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Tabela 3 – Prazo de atendimento aos pedidos de informação. 
Universidades Até 20 dias De 21 a 

30 dias 

De 31 a 

60 dias 

De 61 a 

90 dias 

De 91 a 

180 dias 

Não 

atendeu 

UFMT – Universidade 

Federal do Mato Grosso 

3 - - - - - 

UFBA – Universidade 

Federal da Bahia 

3 - - - - - 

UFAM – Universidade 

Federal do Amazonas 

2 1 - - - - 

UFT – Universidade Federal 

do Tocantins 

2 1 - - - - 

UFU – Universidade Federal 

de Uberlândia 

2 - 1 - - - 

UFG – Universidade Federal 

do Goiás 

2 1 - - - - 

UFF – Universidade Federal 

Fluminense 

2 - 1 - - - 

UNB – Universidade de 

Brasília 

1 2 - - - - 

UFV – Universidade Federal 

de Viçosa 

1 - 1 1 - - 

UFC – Universidade Federal 

do Ceará 

1 1 1 - - - 

UTFPR – Universidade 

Tecnológica do Paraná 

1 - 2 - - - 

UFMG – Universidade 

Federal de Minas Gerais 

1 1 1 - - - 

UFGD – Universidade 

Federal de Grande Dourados 

1 2 - - - - 

UFAL – Universidade 

Federal de Alagoas 

1 1 1 - - - 

UFSC – Universidade 

Federal de Santa Catarina 

2 - - - - 1 

UFRJ – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

- - 3 - - - 

UFRN – Universidade 
Federal do Rio Grande do 

Norte1 

- - - - - 3 

UFPE – Universidade 

Federal de Pernambuco 

- 1 1 - - 1 

UFSM – Universidade 

Federal de Santa Maria 

- 1 2 - - - 

UFPA – Universidade 

Federal do Pará 

- - - - - 3 

UNIFESSPA – Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do 

Pará 

1 1 1 - - - 

UNIR– Universidade 
Federal de Rondônia 

- 1 - - 2 - 

UFPel – Universidade 

Federal de Pelotas 

2 1 - - - - 

UFRGS – Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul 

- - 3 - - - 

UFMS – Universidade 

Federal do Mato Grosso do 

Sul 

- 1 - - - 2 

1Não foi possível a realização dos pedidos de informação a UFRN, devido ao site encontrar-se fora do ar 

na data do envio. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As respostas recebidas após 20 dias da data do pedido foram consideradas fora do 

prazo para fins de análise, uma vez que a LAI estabelece o prazo máximo de 20 dias para 

resposta aos pedidos de informações, com prorrogação de até 10 dias, desde que justificada, e 

nenhuma das instituições que responderam após o prazo de 20 dias da data do pedido 

encaminhou justificativa para tal. 

Ressalta-se que uma das instituições que respondeu após o prazo definido na lei, 

justificou o atraso no envio da resposta em função da falta de servidores por se tratar de 

período de férias na instituição. Contudo, o pedido inicial foi realizada no dia 01 de novembro 

de 2017, ainda dentro do período letivo dessas instituições. 

Diante dos resultados apresentados pode-se inferir que por ser uma lei relativamente 

nova e que exige constante adaptação e melhoria por parte das instituições públicas, as 

instituições ainda não tenham chegado a um nível de atendimento à obrigação legalpara 

atender os prazos, podendo os motivos serem os mais diversos, como falta de pessoal 

instruído e especializado, baixa disponibilização de servidores para atendimento ao pedidos 

de informação e a falta de uma punição efetiva. Já que embora seja possível fazer uma 

reclamação quanto ao descumprimento do prazo a autoridade de monitoramento da entidade e 

a Controladoria Geral da União, não existe uma punição efetiva prevista na lei. 

Ao fazer um paralelo com o estudo de BERNARDES et al (2015), observa-se que o 

percentual de atendimento dentro do prazo observado para as universidades federais (36,0%) 

está abaixo do percentual de atendimento observado pelos autores pelas prefeituras da região 

sul (cerca de 50,0%). 

A Tabela 04apresenta a pontuação total das universidades analisadas. 

 

Tabela 4 – Pontuação Total por Universidade 

Universidades Pontuação % Atendimento 

UFMT – Universidade Federal do Mato Grosso 3400 94,44% 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 2.400 66,67% 

UFAM – Universidade Federal do Amazonas 2250 62,50% 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 1950 54,17% 

UFF – Universidade Federal Fluminense 1.850 51,39% 

UFGD – Universidade Federal de Grande Dourados 1850 51,39% 
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 1800 50,00% 

UFT – Universidade Federal do Tocantins 1800 50,00% 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 1800 50,00% 

UFG – Universidade Federal do Goiás 1600 44,44% 

UNB – Universidade de Brasília 1.500 41,67% 

UFV – Universidade Federal de Viçosa 1.500 41,67% 

UFC – Universidade Federal do Ceará 1500 41,67% 

UTFPR – Universidade Tecnológica do Paraná 1500 41,67% 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas 1300 36,11% 

  Continua... 
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  Conclui. 

Universidades Pontuação % Atendimento 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 1300 36,11% 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.200 33,33% 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 1.200 33,33% 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 1.200 33,33% 

UFPA – Universidade Federal do Pará 1.200 33,33% 

UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará 

1.200 33,33% 

UNIR– Universidade Federal de Rondônia 1.200 33,33% 

UFPel – Universidade Federal de Pelotas 900 25,00% 
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 750 20,83% 

UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 200 5,56% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com essas informações fica claro que somente 36% das universidades atenderam pelo 

menos 50% do checklist EBT 3.0 e 64% das instituições atenderam menos que 50%. 

Resultado bem superior ao observado no estudo realizado com os municípios do estado do 

Rio de Janeiro (FIGUEIREDO; GAZONI, 2016), onde somente 6,74% deles tiveram nível de 

atendimento igual ou maior a 50%. Pode-se inferir que a situação observada no país quanto à 

transparência vem melhorando, mas de forma lenta, necessitando de maior esforço por parte 

não somente das instituições públicas, mas também por parte dos cidadãos, os quais deveriam 

ser os principais interessados em uma administração transparente. Pois mesmo que a 

administração pública busque obedecer à lei, o feedback, por parte dos cidadãos, dos serviços 

prestados é de fundamental importância para o desenvolvimento e construção de uma 

transparência ideal.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar o nível de atendimento das 

Universidades Federais às disposições contidas na Lei de Acesso a Informação e o 

funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) das mesmas, permitindo 

verificaro nível de transparência dessas entidades.Como limitação do estudo pode-se citar o 

fato do checklist utilizado ter sido elaborado pela CGU para avaliar os municípios, tendo sido 

necessária adaptação quanto ao pedido de informação sobre a área de saúde. 

 A partir da análise dos dados obtidos, foi possível observar que apenasnove 

Universidades(36%) atenderam a pelo menos 50% do checklist, com destaque para a UFMT, 

por ter alcançado um nível de atendimento de 94,44%. Em contrapartida, destaca-se a UFMS 

por obter o menor nível de atendimento, cerca de 5,56% correspondente a pontuação do 

quesito 10 (“Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?”). 

 Outro ponto de destaque foi o tempo que algumas universidades levaram para 

responder aos pedidos de informação, sendo que a grande maioria respondeu fora do prazo de 

20 dias após o pedido, prazo previsto em lei. Além disso, foi observado que mesmo seis 

meses após os pedidos de informações terem sido realizados, ainda existem pedidos que não 

foram respondidos, sendo que não foi solicitado em nenhum momento prorrogação de prazo 

para resposta e assim prejudicando a avaliação das instituições em questão (UFPA, UFPE, 

UFSC e UFMS). 

Apesar disso, mostrou-se um grande interesse por parte das universidades em 

continuar o processo de aprimoramento constante que se exige para tornarem-se cada vez 

mais transparentes conforme a lei, interesse apresentado também pelas prefeituras da região 

sul como observado em Bernardes et al (2015) e pelo municípios do Estado do Rio de Janeiro 

em Figueiredo e Gazoni (2016). 

Como a LAI é relativamente nova, são necessários novos estudos sobre o nível de 

atendimento das instituições públicas em relação à norma, podendo a presente pesquisa ser 

replicada em diversas áreas, como as demais universidades federais aqui não analisadas, ou as 

universidades estaduais, agências reguladoras, institutos, secretarias, superintendências, 

dentre outros. Uma vez que baixos níveis de transparência podem ser encontradosem toda a 

extensão do território do país e em todas as esferas de poder, sendo necessário não somente o 
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esforço dos órgãos fiscalizadores em verificar o atendimento da lei pelas instituições públicas, 

mas também por parte dos cidadãos de exercerem seu dever de cidadania. 
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