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REGULAMENTO DA OUVIDORIA

CAPÍTULO I

DA OUVIDORIA

Art. 1º A Ouvidoria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras – FAFIC foi instituída

para estabelecer, de forma mais efetiva, a comunicação entre a IES, a comunidade acadêmica e a

sociedade, visando aperfeiçoar o processo democrático, através da participação e do conhecimento dos

problemas vivenciados pela Instituição, e aprimorar o padrão de seus serviços de forma transparente e

de acordo com os princípios éticos que a norteiam.

Art. 2º  A Ouvidoria está vinculada à Direção da IES e à Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Parágrafo único.  Entende-se por vinculação o relacionamento administrativo da Ouvidoria com a

Direção ou CPA, para efeito de planejamento e fornecimento de elementos contínuos que auxiliem os

processos de análise e avaliação da IES.

Art. 3º São objetivos da Ouvidoria:

I - Receber, analisar e encaminhar ao setor competente as demandas feitas e responder ao cidadão

usuário;

II - Estabelecer,  de  forma aberta  e  objetiva,  canais  de  comunicação que  venham  assegurar  à

comunidade  o  direito  de  opinar,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  das  atividades

acadêmicas da IES, procurando sempre facilitar e agilizar as informações;

III - Fortalecer a cidadania, oportunizando a participação do cidadão;

IV - Incrementar  o  exercício da autocrítica,  estimulando a participação responsável  de todos os

membros e setores da FAFIC na gestão democrática da IES;

V - Atuar ativamente na identificação e resolução das situações-problemas que se apresentem no

cotidiano da IES, à luz do PDI.

Art.  4º  As  Coordenações  de Curso e  os  demais  setores  da  FAFIC,  quando lhes  competir,  devem

fornecer as informações e os pareceres solicitados pela Ouvidoria, desde que não venham a colidir

com os direitos individuais assegurados aos membros da IES.

Parágrafo  único.  Às  Coordenações  de  Curso  e  aos  demais  setores  da  FAFIC cabe  devolutiva  à

Ouvidoria  das  providências  tomadas  como resposta  aos  encaminhamentos  feitos,  para  os  devidos

registros dos casos atendidos.
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CAPÍTULO II

DA FUNÇÃO DE OUVIDOR E DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º A função de Ouvidor, como a própria Ouvidoria, está ligada à Direção da FAFIC e à CPA.

§ 1º  A função de ouvidor  pode ser  desempenhada por  um docente  ou um técnico administrativo

facilitador das relações entre o cidadão e a IES.

§ 2º O Ouvidor é nomeado pelo Diretor Geral da IES, através de portaria, para exercer a função pelo

período de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por igual período.

Art. 6º O Ouvidor deve agir de acordo com as seguintes prerrogativas:

I - Promover  a  divulgação  da  Ouvidoria,  tornando  conhecidos  os  meios  e  instrumentos  de

comunicação acessíveis aos que desejarem fazer uso de seus serviços;

II - Facilitar e simplificar o acesso ao serviço da Ouvidoria;

III - Atender  as  pessoas  com  cortesia  e  respeito,  evitando  qualquer  discriminação  ou  pré-

julgamento;

IV - Atuar na prevenção de conflitos;

V - Agir com integridade, transparência e imparcialidade;

VI - Atuar com agilidade e precisão;

VII - Resguardar o sigilo das informações;

VIII - Divulgar, semestralmente, os serviços da Ouvidoria.

Art. 7º São atribuições do Ouvidor:

I - Receber, analisar e encaminhar ao setor competente as manifestações de qualquer natureza,

no  campo  administrativo,  acadêmico  e  pedagógico,  provenientes  tanto  da  comunidade

acadêmica quanto da comunidade externa, e responder ao cidadão usuário;

II - Garantir ao cidadão o direito à informação;

III - Encaminhar aos setores envolvidos as manifestações dos cidadãos para que possam:

a) No caso de elogios: conhecer os aspectos positivos do trabalho desenvolvido;

b) No caso de sugestões: estudá-las, adotá-las, ou justificar a impossibilidade de sua

adoção;

c) No  caso  de  reclamações:  explicar  o  fato,  corrigi-lo,  ou  não  reconhecê-lo  como

verdadeiro;

d) No caso de consulta: responder à solicitação do usuário.

IV - Acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e mantendo o cidadão informado;
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V - Transmitir aos solicitantes as posições dos setores envolvidos, no prazo máximo de 10 (dez)

dias úteis, contados a partir do recebimento da resposta do reclamado;

VI - Registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas apresentadas aos

usuários;

VII - Encaminhar  à  Direção  da  IES  e  à  CPA,  semestralmente,  a  listagem  das  solicitações

recebidas  pela  Ouvidoria,  contendo  o  tipo  de  demanda,  o  setor  envolvido,  a  situação

apresentada e a respectiva resposta, não podendo constar o nome do interessado;

VIII - Elaborar relatório semestral sobre o andamento da Ouvidoria;

IX - Manter  permanentemente  atualizadas  as  informações  e  estatísticas  referentes  às  suas

atividades;

X - Retomar a manifestação, quando acatada pelo setor, mas não realizada;

XI - Sugerir  às  instâncias  administrativas  medidas  de  aperfeiçoamento  da  organização  e  do

funcionamento da Instituição.

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO DE OUVIDOR

Art. 8º A função de Ouvidor exige os seguintes requisitos:

I - Ser funcionário da IES há, pelo menos, 02 (dois) anos;

II - Ter curso superior em instituição devidamente credenciada pelo MEC;

III - Conhecer os setores e a legislação interna que os rege, como também a que normatiza o

Ensino Superior;

IV - Ter capacidade para assumir as funções previstas, envolvendo responsabilidade, discrição e

organização;

V -  Ter desenvoltura para se comunicar com os diversos setores da IES;

VI - Ter sensibilidade para compreender os problemas dos solicitantes e, ao mesmo tempo, as

limitações dos setores;

VII - Ter capacidade de comunicação, relacionamento e empatia, objetivando a compreensão das

questões apresentadas pelos usuários;

VIII - Agir  de  modo  criativo,  propondo  medidas  voltadas  para  a  solução  das  questões

apresentadas;

IX - Agir com espírito de colaboração e cortesia;

X - Ser imparcial nas análises e propostas.

CAPÍTULO IV
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DO ATENDIMENTO, DA DEMANDA E SUAS CATEGORIAS

Art. 9º A Ouvidoria, no uso de suas atribuições, recebe:

I - Elogios,  em que  o  usuário  pode  elogiar  funcionários:  técnico-administrativos  e/ou

docentes e pessoal de apoio; serviços, instalações e outros elementos que considere

eficientes na FAFIC.

II - Sugestões, em que o usuário pode sugerir  alternativas para melhorar os setores,  os

serviços prestados e/ou as instalações da FAFIC.

III - Reclamações, em que o usuário pode reclamar sobre quaisquer setores da Instituição e

sobre serviços prestados pela FAFIC.

IV - Consultas, em que o usuário pode solicitar informações sobre determinados serviços

ou setores.

Art. 10º As respostas às questões e demandas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 10 (dez)

dias úteis, assim transcorridos:

I - A Ouvidoria, ao receber a manifestação do cidadão usuário, a encaminha para o setor

devido;

II - O  setor  em  questão  tem  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da

manifestação,  para responder à Ouvidoria;

III - A Ouvidoria  tem 05  (cinco)  dias  úteis,  a  partir  do  recebimento  da  resposta,  para

contactar o usuário.

Art.  11 O cidadão usuário,  antes  de se dirigir  à Ouvidoria,  deve ter  utilizado os meios regulares

apresentados  pela  estrutura  organizacional  da  IES,  para  a  obtenção de  informações  e  solução  de

problemas.

§1º. Os  assuntos  acadêmicos  e  pedagógicos,  antes  de  serem apresentados  à  Ouvidoria,

devem ser tratados, no que couber, nas Coordenações de Curso;

§2º. Os assuntos de ordem financeira, antes de serem encaminhados à Ouvidoria, devem

tramitar no Setor Financeiro da IES.

Art.  12 O Ouvidor, ao receber as manifestações, deve verificar se as mesmas já foram objetos de

apreciação por parte dos setores competentes, antes de sua entrada para na Ouvidoria.

Art.  13  A FAFIC compromete-se  a  disponibilizar  todos  os  meios  de  comunicação possíveis  para

facilitar o acesso do cidadão à Ouvidoria.
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CAPÍTULO V

DOS USUÁRIOS

Art. 14 A Ouvidoria pode ser utilizada:

  I - Por discentes da FAFIC;

II - Por funcionários técnico-administrativos da FAFIC;

III - Por funcionários docentes da FAFIC;

IV Por membros do pessoal de apoio da FAFIC;

V - Por pessoas da sociedade.

Art. 15 A Ouvidoria mantém em rigoroso sigilo o nome do cidadão usuário, salvo nos casos em que

sua identificação seja indispensável para a solução do problema e desde que haja consentimento do

mesmo.

§1º A Ouvidoria não responde a solicitações anônimas, garantindo, no entanto, o sigilo sobre o nome e

os dados pessoais do usuário.

§2º Somente são aceitas as demandas realizadas de acordo com o rigor de conduta e respeito por parte

dos autores.

§3º As demandas desrespeitosas podem ser encaminhadas à Direção da IES, e o seu autor está sujeito

às sansões disciplinares previstas no Regimento Interno da Faculdade.

CAPÍTULO  VI

DOS SETORES ENVOLVIDOS

Art. 16 São considerados setores e categorias da Instituição sobre os quais a Ouvidoria pode receber

elogios, sugestões, reclamações e consultas:

I - As instalações físicas;

II - Os setores da Instituição e seus serviços;

III - As empresas que atuam dentro da FAFIC e seus serviços;

IV - Os funcionários técnico-administrativos, os funcionários docentes, os membros do pessoal

de apoio e os discentes da FAFIC, quando a solicitação for direcionada.

CAPÍTULO VII

DAS INSTÂNCIAS
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Art.  17  Para  fornecer  respostas  aos  interessados,  a  Ouvidoria  procura  as  seguintes  instâncias

envolvidas:

I - A Direção da IES, no caso de manifestações ligadas às instalações físicas;

II - O responsável pelo setor , no caso de manifestações ligadas a setores e/ou serviços;

III - O proprietário do estabelecimento, expondo, posteriormente, a solicitação e a resposta ao

Diretor da FAFIC, no caso de manifestações ligadas a empresas que atuem dentro da FAFIC

e a seus serviços;

IV - O responsável  pelo setor  a  que o funcionário está  vinculado,  no caso de manifestações

ligadas, especificamente, a membros do corpo técnico-administrativo e do pessoal de apoio;

V - A Coordenação de Curso e/ou a Coordenação Pedagógica, no caso de manifestações ligadas,

especificamente, ao corpo docente;

VI - O Coordenador de Curso, no caso de manifestações ligadas aos Cursos de Graduação;

VII - A Coordenação de Pós-Graduação e do Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA,

no caso de manifestações ligadas às atividades de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.

Art.  18  A Ouvidoria  deve  contactar  os  setores,  oralmente  ou  por  escrito,  independentemente  da

complexidade do caso.

Art. 19 Os setores envolvidos devem dispensar o tempo necessário para atender às questões ligadas à

Ouvidoria.

CAPÍTULO VIII

DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 20 Todos os encaminhamentos feitos à Ouvidoria são documentados em ordem cronológica e, no

registro, devem constar:

 I - Data de recolhimento da demanda;

II - Proveniência da demanda;

III - Nome, endereço, telefone e e-mail do usuário;

IV - Tipo de demanda;

V - Setor envolvido;

VI - Situação apresentada;

VII - Resposta;

VIII - Data da resposta.
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CAPÍTULO IX

DA DIVULGAÇÃO

Art. 21 No final de cada semestre, a Ouvidoria divulga, no site da IES, os dados gerais dos serviços

prestados.

Art. 21 A divulgação de que trata o artigo anterior abrange os seguintes dados:

I- O número total de demandas recebidas durante o semestre;

II A categoria  das  demandas recebidas  por  segmento,  com o número de encaminhamentos

registrados;

III - A  categoria  das  demandas  recebidas  por  setor,  com  o  número  de  encaminhamentos

registrados em cada categoria relacionada ao setor envolvido;

IV - O movimento das demandas por meio de acesso, com número de contatos realizados através

dos meios de comunicação disponibilizados pela IES.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelo Conselho Diretor da IES.

Parágrafo único. A Direção da IES pode intervir na Ouvidoria para resguardar direitos, defender a

Instituição perante falsas afirmativas, ou quando o Ouvidor não estiver desempenhando a função a

contento e conforme as disposições deste Regulamento ou demais regulamentos da IES.

Art.  24 O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Diretor,

revogadas as disposições em contrário.

Cajazeiras, 13 de setembro de 2011

Pe. Agripino Ferreira de Assis

Diretor da FAFIC e Presidente do Conselho Diretor
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