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Acesso à Informação
no IFPE

QUE TAL "STALKEAR" O IFPE?

Quer conhecer melhor o IFPE?
Entra no site

Fique por dentro das notícias:

IFPE Instituto
ifpeoficial



No link "Portal do Estudante", além
de notícias/avisos, vc encontra

muitas informações importantes.



Então é só vc
acessar o link

abaixo.

Fica no canto
inferior esquerdo

da página do
IFPE.

Vc ainda não encontrou a
informação que precisa



Para fazer o
pedido de

informação é
preciso se
cadastrar.

Mas é fácil e
de graça,
qualquer

pessoa pode
fazer o

cadastro, só q
vai precisar de
dados como 

 e-mail e CPF.

Vc vai ser direcionado para o
site abaixo: 



Tem tb a Ouvidoria, entrando
nesse link vc será direcionado
para outro site - vou mostrar 

 na próxima página...

Mudei de ideia,
rsrsrs, essa carta

apresenta os
serviços prestados

pelo IFPE.

Ainda não acabou 

Já leu?
 

Não vou dar 
"spoiler"



Fala.BR - Plataforma
Integrada de Ouvidoria e
Acesso à Informação
Por meio dessa plataforma vc pode
contribuir com sugestões, elogios,
reclamações, entre outras coisas...



No Portal da Transparência vc
pode acompanhar o uso do

dinheiro público pelo IFPE e por
outras Instituições Públicas

também.

Já ia esquecendo de falar 
do Portal da Transparência.

Se vc entrar
nesses links, do

site do IFPE, será
direcionado

para o Portal da
Transparência



Jovem, sua participação 
faz a diferença!

 O ACESSO A INFORMAÇÃO

PÚBLICA É MUITO IMPORTANTE,

SABE PRA QUÊ?

Para que o jovem possa participar
ativamente na gestão pública:

Identificando erros ou fraudes;

Acompanhando o repasse do
dinheiro público;

Dando sugestões para melhorar a
prestação do serviço;

 E muitas outras coisas.

Exigindo direitos;



"Só há escuta se houver fala.
Desejo que os estudantes tenham
oportunidade de falar, para que ocorra o
diálogo." (Estudante A)

"Nós temos várias opiniões, precisamos ser
ouvidos." (Estudante C)

"Nós não devemos desistir dos nossos direitos,
temos que ser ouvidos." (Estudante E)

Voz do Estudante!



Voz do Estudante!

"Se a gente não tem acesso à informação
não damos um passo adiante." 

(Estudante D)

"Para ser um cidadão, tendo um senso
crítico, a gente precisa de informação." 

(Estudante B)



Sempre quis falar
Nunca tive chance
Tudo que eu queria

Estava fora do 
meu alcance

Revolução na sua vida 
você pode você faz
Quem sabe mesmo 
é quem sabe mais

Revolução na sua mente 
você pode você faz
Quem sabe mesmo 

é quem sabe mais [...]

Sim, já
Já faz um tempo
Mas eu gosto de

lembrar
Cada um, cada um

Cada lugar, um lugar
[...]

Eu vejo na TV o que eles falam
sobre o jovem não é sério 
O jovem no Brasil nunca é

levado a sério

Vamos fechar com
música? Não É Sério -

Charlie Brown Jr.
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