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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Em cumprimento ao disposto no art. 30, inc. III, da Lei nº 12.527/2011 e no art. 45, inc. III e 
IV, do Decreto nº 7.724/2012, o Ouvidor do Instituto Federal de Educação do Sul de Minas Gerais 
(IFSULDEMINAS), gestor do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), apresenta o Relatório Anual de 
Gestão de Pedidos de Acesso à Informação, referente ao exercício de 2022. 

DADOS ESTATÍSTICOS DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Os dados estatísticos apresentados a seguir têm como referência as estatísticas de 
pedidos de acesso à informação recebidos em 2022 pelo IFSULDEMINAS, disponibilizadas no Painel 
Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Para acessar os dados mencionados, acesse o painel e selecione a opção "Iniciar". Já na 
página inicial, selecione a sigla IFSULDEMINAS no campo “Nome do Órgão” e no campo “Selecione o 
período por”, escolha a opção “Ano” e insira "2022" em ambos os campos. Os dados e gráficos serão 
exibidos automaticamente. É possível ampliar a consulta por período [data ou ano até 2012] e órgãos, 
bem como consultar nas demais abas os dados específicos sobre pedidos, solicitantes, omissões, 
recursos e transparência ativa. Os dados também poderão ser acessados em formato aberto na 
Plataforma Fala.BR. 

O IFSULDEMINAS recebeu 47 solicitações de acesso à informação em 2022, todas 
respondidas. 

O tempo médio de resposta (TMR) foi de 7,23 dias, ocupando a 43ª posição de 309 órgãos 
na escala do menor para o maior tempo de resposta. 

Quanto aos tipos de respostas, o quadro a seguir exibe os percentuais de 2022.

Quadro 1. Tipos de respostas às solicitações de pedido de acesso à informação

Tipo de resposta Porcentagem 

sobre o total

Acesso concedido 87,23%



Acesso negado 0%

Acesso parcialmente concedido 4,26%

Informação inexistente 0%

Não se trata de solicitação de informação 6,38%

Órgão não tem competência para 
responder sobre o assunto

0%

Pergunta duplicada/repetida 2,13%

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação

Foram registrados em 2022 um total de 07 recursos contra respostas, dos quais 05 em 1ª 
instância [chefia imediata], 01 em 2ª instância [autoridade máxima] e 01 em 3ª instância [CGU]. 

O TMR dos recursos no IFSULDEMINAS foi de 6,67 dias e na CGU foi de 9 dias. 

Dos recursos interpostos, 58,54% foram registrados em acessos concedidos; 20,05% em 
acessos negados; 9,69% em acessos parcialmente concedidos; 4,11% em solicitações onde a 
informação era inexistente; 4,10% em pedidos que não se tratavam de solicitação; 2,13% nas 
solicitações em que o órgão não tinha competência e em 1,38% naquelas onde ocorreu duplicidade do 
teor. 

O quadro a seguir exibe os assuntos mais recorrentes em 2022. 

Quadro 2. Assuntos mais recorrentes dos pedidos de acesso à informação

Assunto Quantitativo

Acesso à Informação 22

Orçamento 03

Processo Seletivo 03

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação

PERFIL ESTATÍSTICO DOS SOLICITANTES 

Foram registrados em 2022 um total de 38 solicitantes, com uma média de 1,2 pedido por 
solicitante. 



Do total, 37 se identificaram como pessoa física e 01 como pessoa jurídica. 

Gráfico 1. Gênero dos solicitantes.

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação

Gráfico 2. Faixa etária dos solicitantes.

Fonte: Painel Lei de Acesso à Informação

Gráfico 3. Profissão dos solicitantes
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