
Os alunos da instituição poderão cadastrar manifestações, entrando em contato com a ouvidoria. Poderão também acompanhá-las, 

para verificar se a mesma já foi analisada. 

Portal do Discente 

Iniciaremos com a opção    

Entrar em contato 

 



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.  

 
Para verificar o andamento da manifestação cadastrada, retorne para a tela inicial do Portal do Discente e acesse a opção Acompa-
nhar Manifestações. 
 



Este ícone só será apresentado para as manifestações que 

foram revisadas pela Ouvidoria, mas que não foram solucio-

nadas por falta de informações. O aluno deverá clicar no íco-

ne para responder ao pedido de esclarecimento.  

A tela com a lista de manifestações cadastradas pelo aluno será exibida da seguinte forma: 
 

Clique nesta opção para visualizar 

os detalhes da manifestação. 



Clicando no ícone        o usuário poderá visualizar os detalhes da manifestação da seguinte forma: 



Clicando no ícone        o usuário poderá responder à solicitação de esclarecimento cadastrada pela Ouvidoria. A seguinte tela será exi-

bida: 

Clique em Responder Solicitação 

para gravar a resposta no histórico 

da manifestação. 

Campo para inserir a resposta 

de esclarecimento. 



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. 


