
Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas – CAPOP
Diretoria Administrativa

Coordenação de Transparência

Política de Transparência, Participação e Acesso à Informação do CAPOP

CAPÍTULO I – Das disposições preliminares

Art. 1° Esta normativa dispõe sobre a Política de Transparência, Participação e Acesso
à  Informação  do  Centro  Acadêmico  de  Gestão  de  Políticas  Públicas  (CAPOP),  da
Universidade de Brasília (UnB).

Art. 2° A Política de Transparência, Participação e Acesso à Informação do CAPOP
será conduzida pela Coordenação de Transparência da Diretoria Administrativa. 
Parágrafo único. Em todos os casos, a atuação da Coordenação de Transparência será
supervisionada  pela  Diretoria  Administrativa  e  pela  Presidência,  e  a  estas  duas
instâncias,  sucessivamente,  poderão  ser  elaborados  recursos  das  decisões  do
Coordenador.

Art. 3° Constituem objetivos desta Política:
I - Garantir a transparência de todos os atos e informações sob a responsabilidade da
diretoria do CAPOP;
II - Fomentar a participação e o controle externo da gestão do CAPOP por parte dos
estudantes de GPP
III  -  Promover  a  qualificação  da  atuação  da  Diretoria  do  CA,  através  da
responsabilização  de  suas  ações,  fundadas,  a  partir  desta  norma,  pelo  dever  de
transparência e de prestação de informações;
IV - Promover o controle das ações da administração da entidade, evitando e coibindo
irregularidades ou desvios de finalidade na condução do CAPOP.

Art. 4° A atuação de toda a Diretoria do CAPOP será norteada, no que tange à postura
de Transparência, Participação e Acesso à Informação, pelos seguintes princípios:
I - Prestação incondicional de informações acerca do CAPOP, nos termos desta norma;
II - Publicidade ativa de todos os atos, documentos e atividades realizadas pela gestão
do CA;
III  -  Incentivo  à  contínua  e  efetiva  participação  dos  estudantes  e  das  Instituições
Estudantis de GPP na implementação e na avaliação das ações realizadas pela diretoria;
IV - Busca constante pela resolução de todos os eventuais conflitos ocorridos entorno da
atuação da entidade e pela apuração e responsabilização de autores de irregularidades
cometidas no âmbito da diretoria do CAPOP;
V - Vedação do sigilo e da dificultação de acesso à informação a qualquer estudante de
GPP, nos termos desta norma.



Art. 5° É dever de todos os membros da diretoria do CAPOP e dos seus respectivos
colaboradores zelar pelo cumprimento desta Política, sob pena de aplicação de sanções
cabíveis,  como  advertência  e  abertura  de  processo  disciplinar  interno,  que  serão
encaminhados pela Coordenação de Transparência e julgados pelo Presidente.

Art. 6° A Política de Transparência, Participação e Acesso à Informação do CAPOP é
constituída pelos seguintes instrumentos:
I - Ouvidoria do CAPOP;
II - Portal da Transparência do CAPOP;
III - Redes sociais e canais eletrônicos do CAPOP.

CAPÍTULO II - Da Ouvidoria do CAPOP

Art. 7° A ouvidoria do CAPOP é o canal oficial de recebimento de dúvidas, solicitações
de  informação,  críticas,  elogios  e  quaisquer  outras  manifestações  por  parte  dos
estudantes de GPP.
§ 1º A Ouvidoria funcionará através do e-mail "ouvidoria.capop@gmail.com".
§ 2º A Ouvidoria será administrada pela Coordenação de Transparência. 
§ 3º Todas as mensagens encaminhadas à Ouvidoria serão respondidas em, no máximo,
cinco dias úteis, devendo sempre que viável e possível, serem sanadas, encaminhadas
ou elucidadas.
§ 4º  Das respostas  encaminhadas  pela  Ouvidoria  cabem sempre recurso à  Diretoria
Administrativa e à Presidência do CAPOP.

Art. 8° Todas as informações sob o domínio do CAPOP são públicas, sendo, em regra,
vedado o sigilo, a negação ou a dificultação de acesso à qualquer informação acerca do
CA, ocasiões que implicam a responsabilização e a investigação de quem o fizer.
§ 1º Excluem-se desta regra todas as informações sob o conhecimento da gestão do
CAPOP que digam respeito aos dados pessoais, como nome, CPF, matrícula e situação
acadêmica, dos discentes de GPP, bem como sobre a autoria de mensagens enviadas aos
canais oficiais do CAPOP.
§ 2º As solicitações de informações inexistentes, impossíveis ou que não estejam sob a
responsabilidade do CAPOP serão respondidas com o devido esclarecimento e, sempre
que possível, a indicação de quem possa resolvê-las.

Art. 9° A ouvidoria do CAPOP funcionará, inclusive, nos períodos de recesso letivo.

Art. 10. É vedado o anonimato no envio de mensagens à Ouvidoria, devendo o autor da
mensagem se identificar com o número de matrícula no ato de envio da mesma.
§ 1º Nos casos de envio de denúncias de irregularidades ou outros assuntos de natureza
similar, o autor da mensagem poderá se utilizar do anonimato. 
§ 2º As mensagens relativas a assuntos comuns enviadas de forma anônima não serão
respondidas, exceto as que contiverem denúncias. 
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CAPÍTULO III - Do Portal da Transparência

Art.  11. O Portal  da Transparência  do CAPOP constitui  parte  integrante do  site da
entidade e nele serão divulgadas as seguintes informações:
I - Todas as receitas e despesas do CAPOP, bem como todos os documentos relativos à
movimentação financeira e à prestação de contas;
II - Todos os documentos, atos e decisões oficiais tomadas pela Diretoria do CAPOP;
III - A relação de todos os membros da diretoria e de todos os seus colaboradores, com a
respectiva data de ingresso na gestão da entidade;
IV  -  A  apresentação  de  todas  as  ações  propostas  pela  Diretoria  em  seu  Plano  de
Trabalho, com a indicação da situação de andamento da ação, podendo constar como
não iniciada, atrasada, em andamento ou concluída;
V - O resumo mensal das solicitações e mensagens encaminhadas para a Ouvidoria e as
suas respectivas respostas, exceto em relação às denúncias de irregularidades, que serão
comunicadas formal e diretamente à Assembleia Geral.
Parágrafo  único.  O Portal  será  administrado pela  Diretoria  de  Comunicação,  com o
auxílio da Presidência, e os dados nele publicados serão elaborados pela Tesouraria e
pela Coordenação de Transparência. 

CAPÍTULO IV - Das redes sociais e canais eletrônicos do CAPOP

Art. 12. As redes sociais e canais eletrônicos do CAPOP são constituídos:
I - Pela sua conta no instagram, através do perfil "capopunb";
II - Pela sua conta de facebook;
III - Pelo seu site oficial;
IV - Pelo e-mail oficial da diretoria do CAPOP: "unb.capop@gmail.com";
V -  Por  outros  endereços  de  e-mail, contas  de  instagram e  de  outras  redes  sociais
criadas e administradas diretamente pelas diretorias do CA para a realização de suas
ações, que deverão ser divulgados na página "Contatos" do site oficial do CAPOP.
Parágrafo único. A Diretoria de Comunicação administrará os canais citados nos itens I,
II, III e IV do caput deste artigo.

Art.  13. Todas  as mensagens encaminhadas  aos canais  de comunicação do CAPOP
deverão ser respondidas, dentro do prazo máximo de cinco dias úteis, com a informação
do canal, instância ou pessoa responsável pela temática citada na mensagem.

CAPÍTULO V - Das disposições finais

Art. 14. Em todos os casos descritos nesta normativa, respeitar-se-á a norma culta da
língua portuguesa.

Art.  15. Os  casos  omissos  a  esta  Política  serão  deliberados  pela  Coordenação  de
Transparência, pela Diretoria Administrativa e pela Presidência do CAPOP.



Art. 16. Esta norma entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. 
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