
A comunidade externa da UFRN poderá comunicar uma ocorrência, acessando o Portal Público do SIGAA. Este comunicado pode ser 

uma crítica, denúncia, elogio, solicitar informação, entre outros. 

  

Para realizar esta operação, o usuário externo deverá acessar o SIGAA → Portal Público → Ouvidoria → Entrar em Contato. 

Clique em Entrar em Contato 

para dar início à operação. 

Portal Público  



É necessário informar os itens obrigatórios 

(indicados pela estrela azul) destacados 

com a seta vermelha neste manual. 

Digite a mensagem da manifestação que 

será enviada para a Ouvidoria. 

Clique em Cadastrar Manifestação para 

enviar a mensagem. Em seguida será 

apresentada uma tela com a mensagem 

de sucesso. 



Clique no ícone Imprimir para imprimir um 

comprovante de cadastro da manifestação.  



Clique em Voltar para 

retornar para  a página 

anterior. 

Para prosseguir com a im-

pressão deste documento, 

clique em Imprimir. 



Após o cadastro da manifestação o funcionário da Ouvidoria irá analisá-la. Caso a mensagem cadastrada não tenha informações sufici-

entes para que o ouvidor possa esclarecer o problema, a mesma será retornada com uma solicitação de esclarecimento. Essa solicita-

ção será enviada para o email registrado pelo usuário que cadastrou a manifestação. 

 

Para Responder a Solicitação de Esclarecimento acesse a opção disponível no Portal Público do SIGAA: 

Clique em Responder Solicitação 

de Esclarecimento para dar início 

à operação. 



No email, o usuário receberá um código e o link para ativá-lo. Após clicar no link, o sistema exibirá a seguinte mensagem:  

Com o código de acesso confirmado, agora o usuário poderá informá-lo na tela exibida logo após ter acessado  a opção Responder so-

licitação de Esclarecimento (como foi explicado na página anterior deste guia). 

Informe o e-mail que foi cadastro 

junto à manifestação e o código 

de acesso recebido no email. Após informar os dados necessário, cli-

que em Entrar para iniciar o processo de 

reposta à Ouvidoria. 



O usuário poderá visualizar os dados da 

manifestação ou acessá-la, para finalizar 

o processo respondendo à solicitação. 

Após informar o e-mail e o código, será exibida a página com as manifestações já cadastradas pelo usuário, da seguinte forma:  



Clicando no ícone        o usuário poderá visualizar os detalhes da manifestação. Uma tela semelhante à apresentada nesta página de 

será exibida. 



Na página com as manifestações cadastradas pelo usuário, clique em      para responder um pedido de esclarecimento. A seguinte tela 

será exibida. 
Campo para inserir a res-

posta de esclarecimento. 

Clique em Responder Solicita-

ção para gravar a resposta no 

histórico da manifestação. 



Após confirmar o envio da resposta, ao sistema apresentará a seguinte tela informando o sucesso na realização da operação. 

Clique no ícone caso queira visualizar 

os dados da manifestação novamente. 


