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Democratização do Acesso à Informação: todas as informações institucionais de interesse da 
sociedade são levadas ao conhecimento do público através da divulgação na página do Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC-UNICAMP), que é o Portal da Transparência da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). Além disso, também são realizados atendimentos individuais de demandas de 
acesso à informação, dirigidos à Universidade pelos cidadãos por meio de contatos remotos, telefônicos e 
presenciais. O SIC-UNICAMP atua nestas duas frentes, as quais são denominadas, respectivamente, 
transparência ativa e transparência passiva, com o objetivo de propiciar e de ampliar a democratização do 
acesso à informação e de permitir aos cidadãos a participação e o controle das ações institucionais. 

 

Desde a instalação do Serviço de Informações ao Cidadão 
da Universidade Estadual de Campinas (SIC-UNICAMP) em 2013, pela Resolução GR nº 046/2013, para 
fazer cumprir o disposto no Art. 9º da Lei Federal nº 12.527/2011, todos os esforços de propiciar e de 
ampliar a democratização do acesso à informação institucional vêm sendo realizados. Estes esforços são de 
responsabilidade do SIC-UNICAMP, que é um órgão subordinado a Coordenadoria Geral da Universidade 
(CGU) e tem como objetivos principais a divulgação de informações institucionais de interesse da sociedade 
e o atendimento de pedidos de acesso à informação. 

 

A divulgação de informações de interesse social é realizada na página do SIC-UNICAMP, que é o Portal da 
Transparência da Unicamp, contemplando todas as informações públicas destacadas no Art. 8º da Lei 
Federal nº 12.527/2011, além de informações institucionais específicas, também consideradas relevantes e de 
interesse da coletividade, como, por exemplo, o Anuário Estatístico, o Anuário de Pesquisa, o Sistema 
Integrado de Dados Institucionais (S-Integra), etc. Esta iniciativa visa atender ao princípio da prestação de 
informações ao público, independentemente de requerimentos, de modo a tornar a administração pública 
transparente e, por consequência, respeitar o direito constitucional de acesso à informação que é assegurado 
aos cidadãos. 

 

O atendimento de pedidos de acesso à informação, que é 
realizado cotidianamente pelo SIC-UNICAMP, se refere às demandas informacionais oriundas dos cidadãos 
que chegam diariamente por meio de contatos telefônicos, presenciais e remotos. Os atendimentos 
presenciais e telefônicos, que começaram a ser contabilizados a partir de marco de 2016, resultaram num 
total de 23.007 atendimentos, com uma média de 2000 atendimentos ao mês. Os atendimentos remotos, que 



resultam de demandas informacionais recebidas através de mensagem eletrônica (e-mail) e de sistemas 
informatizados (institucional e estadual), são crescentes e totalizaram 3062 atendimentos, no período de 
2013 a 2016, distribuídos em 139 atendimentos entre agosto e dezembro de 2013, 856 atendimentos ao longo 
do ano de 2014, 946 atendimentos realizados no ano de 2015 e 1121 atendimentos durante o ano de 2016. 

 

 

A atuação do SIC-UNICAMP resulta numa maior democratização do acesso à informação e numa maior 
aproximação da sociedade, além de contribuir com o aprimoramento de procedimentos institucionais e de 
resguardar juridicamente a Universidade, na medida em que viabiliza o cumprimento dos dispositivos legais 
constantes da Lei Federal nº 12.527/2011. 

 

É importante salientar que o SIC-UNICAMP também apresenta 
significativa contribuição externa, especialmente no que se refere ao relacionamento com os demais serviços 
de informações aos cidadãos (SICs) das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do país, pois é o 
idealizador do encontro anual de SICs, sendo o responsável pela realização do primeiro encontro no ano de 
2014 e tendo participado ativamente da organização dos demais encontros. Cabe salientar ainda que resultou 
destes encontros, por inciativa do SIC-UNICAMP, a organização de um canal digital de comunicação 
utilizando o aplicativo “WhatsApp”, o qual congrega 48 participantes de instituições públicas distintas e 
funciona como mecanismo de interação profissional imediata. 

 

 

 

 

 

 

(*) Informações consolidadas para a elaboração do Relatório de Gestão “A Unicamp em 2013-2017”, 
disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/2017-04/RELATORIO_GESTAO_2013-
17_TJ_WEB_170425_03.pdf  


