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Internet, no endereço www.ipea.gov.br/ouvidoria. 
Para acessar o formulário para o registro de sua 
manifestação, basta clicar em:

Telefone, por meio dos números (61) 2026-5555 e 
(21) 3515-8621.

Presencial, das 9h às 18h, no seguinte endereço:

fale com o

OUVIDOR
fale com o

OUVIDOR

O trabalho da Ouvidoria
 do Ipea depende de você.

Participe!

Os Locais e Formas de Acessar o Serviço

São disponibilizados os seguintes canais de comunicação com a 
Ouvidoria do Ipea:

Carta de Serviços 
ao Cidadão

Visite: 
www.ipea.gov.br

MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO



Apresentação
Ao publicar a Carta de Serviços ao Cidadão¹, a Ouvidoria do Ipea busca 
trazer ao cidadão,  de forma clara e precisa, informações sobre os serviços 
que presta e as formas de acesso a esses serviços, além dos compromissos 
e padrões de qualidade de atendimento ao público.
Sobre a Ouvidoria do Ipea
A Ouvidoria  é um órgão seccional do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, criada com o objetivo de propiciar ao cidadão um instrumento 
para a defesa de seus direitos. Nesse contexto, se apresenta como um espaço 
de mediação das relações entre sociedade e núcleo gestor do Instituto, na 
recepção e tratamento das manifestações sob a forma de reclamações, 
denúncias, solicitações, sugestões e elogios. A Ouvidoria do Ipea se 
estabelece, portanto, como um mecanismo de participação e controle social, 
contribuindo para a valorização da cidadania e para o aperfeiçoamento da 
administração pública no Brasil.

O Serviço Oferecido
Compete à Ouvidoria do Ipea receber, apurar e dar encaminhamento                    
a manifestações encaminhadas por cidadãos, servidores e demais 
colaboradores do Ipea, assegurando o direito de resposta às demandas 
interpostas e informando os demandantes sobre as providências 
adotadas.  A Ouvidoria do Ipea adota a seguinte tipologia de 
manifestações:

¹  A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932,   
   de 11 de agosto de 2009.   

Requisitos, Documentos e Informações para Acessar o Serviço

As manifestações dirigidas à Ouvidoria do Ipea deverão ser identi�cadas e conter 
todas as informações necessárias a sua análise e tratamento.              Também são 
necessárias informações de contato (endereço, telefone ou e-mail) para �ns de 
encaminhamento da resposta ou solicitação de informações adicionais, pela 
Ouvidoria. Será garantido o sigilo quanto à autoria da manifestação quando 
expressamente solicitado pelo demandante ou, por decisão do Ouvidor, nos casos 
em que tal providência se �zer necessária. Por �m, não serão aceitas: (i) 
manifestações cujas soluções dependam de recursos orçamentários e �nanceiros; 
(ii) manifestações para as quais exista recurso especí�co, inclusive correição parcial; 
(iii) consultas sobre direitos trabalhistas ou previdenciários; e (iv) consultas sobre 
andamento processual que versem matéria que esteja sob apreciação judicial.

Principais Etapas para Processamento do Serviço
As principais etapas para o processamento do serviço são: (i) o demandante 
encaminha sua manifestação à Ouvidoria do Ipea; (ii) a Ouvidoria do Ipea recebe 
e analisa a manifestação, identi�cando o responsável pelo seu atendimento, 
que poderá ser o próprio Ouvidor ou outra Unidade do Ipea; (iii) a resposta à 
manifestação é elaborada e encaminhada, pela Ouvidoria do Ipea, ao 
manifestante.

O Prazo Máximo para a Prestação do Serviço

Pedidos de informação ou requisições deverão ser atendidos em até 20 (vinte) 
dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, mediante justi�cativa circunstanciada 
apresentada ao Ouvidor.

A Forma de Prestação do Serviço

Em geral, o serviço é prestado pela Ouvidoria do Ipea por meio da Internet, 
podendo, ainda, se basear em atendimento telefônico ou presencial. Nas 
hipóteses em que seja solicitada, ao Ipea, a reprodução de documentos, poderá 
ser cobrado do demandante o valor necessário ao ressarcimento do custo dos 
serviços e dos materiais utilizados. 

A Forma de Comunicação com o Solicitante do Serviço
A Ouvidoria do Ipea se utiliza, preferencialmente, do e-mail para a comunicação 
com seus demandantes, podendo, ainda, fazer uso de outros canais de 
comunicação, tais como o telefônico e presencial. 

Fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, o Ipea fornece suporte técnico e institucional 
às ações governamentais – possibilitando a formulação de inúmeras 
políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro – e 
disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus 
técnicos.
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• Sugestão – manifestação que apresenta uma ideia ou proposta para o 
aprimoramento dos serviços realizados pelo Ipea. 

• Elogio – demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre 
o serviço recebido ou relativo a pessoas que participaram do  
serviço/atendimento.

• Solicitação – Manifestação que deve conter, necessariamente, um 
requerimento de atendimento ou serviço. Pode se referir a uma solicitação 
material ou não.

• Reclamação – crítica, manifestação de desagrado ou protesto sobre um  
serviço prestado, ação ou omissão da administração ou de 
servidor/colaborador do Ipea, considerado ine�ciente, ine�caz ou não 
efetivo. 

• Denúncia – comunicação de irregularidades ocorridas no âmbito do Ipea 
ou apontamento de exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos 
e funções no âmbito da Instituição, como também infrações disciplinares ou 
prática de atos de corrupção, ou improbidade administrativa, que venham 
ferir a ética e a legislação. 
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