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APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta as demandas da Ouvidoria da 

Faculdade de Educação São Luís realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA que está assim composta: 

FUNÇÃO NOME 

Coordenadora CPA Profa. Dra. Adriana da Silva Turqueti 

Docente Profa. Esp. Viviane Ruiz 

Docente Profa. Ms. Rafaella Pucca 

Docente Profa. Esp. Cleber Fábio Moretti 

Funcionário Alexandra Martins da Cruz 

Discente Arthur Galli 

Representante da 

sociedade civil 

Alessandra Vieira Franco 

Quadro 01 – Equipe CPA 

A Ouvidoria é o canal de comunicação direta dos as pessoas 

pertencentes ou não a comunidade acadêmica. Nossa atuação, 

enquanto ouvidores, não se resume ao recebimento de 

manifestações. Também o primamos  pela confiabilidade dos 

registros, encaminhamento para análise e  qualidade das respostas a 

todas as reclamações, pedidos de informação, sugestões e elogios. 

Ainda, as informações obtidas a partir das interações com essas 

pessoas nos possibilitam registros em base de dados , que após um 

determinado período servem de subsídios para a avaliação das 

demandas e para o processo decisório da Faculdade, que tendo por 

base diagnósticos das demandas poder tomar decisões que possam 

melhorar os processos de gestão e de atendimento à comunidade 

interna e externa. 

Esses dados servem como ferramenta utilizada na elaboração 

dos Relatórios de demandas desta Ouvidoria, como poderá ser 

observado nos  demonstrativos que se seguem. 



 

Mensagem dos Ouvidores... 

 

É uma grande satisfação apresentarmos um breve relato das 

atividades de devolvidas pela Ouvidoria da Faculdade de Educação 

São Luis, ao longo de um ano e meio que estamos responsável por 

esse importante serviço destinado à comunidade acadêmica e 

externa. 

Entendemos a Ouvidoria como um ótimo processo de gestão 

participativa em nossa Faculdade. Estamos nos dedicando à 

consolidação e aperfeiçoamento desse espaço de interlocução. E 

sabemos que ainda há muito o que fazer para atingirmos tal intuito. 

 Podemos afirmar, sem medo de errar, que o saldo foi 

amplamente positivo. A Ouvidoria vem conquistando a confiança e o 

reconhecimento  do público externo, e no âmbito interno da 

organização a indispensável compreensão de nosso trabalho vem 

sendo aos poucos evidenciada, refletindo-se no diálogo com a maioria 

dos gestores em todos os níveis hierárquicos e na cooperação obtida 

de nossos interlocutores.  

Durante o ano de 2010 a Ouvidoria da Faculdade recebeu 71 

manifestações. No ano de 2011 este número foi de 64. 

É importante mencionar que essas manifestações, 

independente de sua natureza, sempre carregam sinais de alerta, 

desafios e muitas reflexões. Nosso papel foi procurar transformar 

essa pauta em possibilidades de aperfeiçoamento institucional, tanto 

técnico como ético. É bem verdade que algumas reclamações e 

denúncias são improcedentes, mas a sua grande maioria toca em 

problemas que ainda persistem, como o descuido no atendimento, a 

falta de transparência em algumas decisões e a ineficiência na 



comunicação, apesar de ser a Instituição um exemplo de práticas 

democráticas na sua gestão.  

No campo da infra- estrutura temos a destacar que o nosso 

sistema informatizado de recepção e encaminhamento de 

mensagens, necessita ser melhorado. Isso é algo que estamos 

pensando com a equipe da CPA para em breve, definirmos melhores 

procedimentos de recebimento, controle, resolução das demandas e 

tratamento das informações (quantificação das ocorrências e análises 

qualitativas). 

Sabemos que temos muito a fazer para democratizar ainda 

mais esse serviço. No segundo semestre do ano passado, houve um 

aumento de registros no site da ouvidoria, a maioria dele, sobre 

atividades, informações, envio de currículo que não necessariamente 

uma denúncia, elogio ou sugestão. Todavia, é interessante observar 

que fomos mais percebidos como órgão, resta-nos sensibilizarmos 

para seu uso. 

Finalizando essas breves palavras, apresentamos mais 

detalhes da Ouvidoria e Relatório de Demandas nos itens que seguem 

neste relatório. O relatório está assim divido: Parte 1 – A ouvidoria e 

Parte 2 – Relatório de demandas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

A OUVIDORIA 

 

 

 



1 A OUVIDORIA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE JABOTICABAL 

 

"A crítica quanto a um determinado aspecto 

institucional não indica descrédito. Ao contrário, ao 

reclamar e ao sugerir, o cidadão revela sua 
confiança de que a instituição tem vitalidade e 

pode ser mais eficiente e eficaz, com a 
participação de todos".  

(Clélia Mendes Castro)  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A figura do Ouvidor faz parte da História do Brasil, desde os 

tempos do Vice-Reinado, quando aos bispos cabia o papel de 

interlocutores junto ao trono, o que se encontra na origem da 

expressão "Vá reclamar com o bispo!", até hoje empregada. Na Bahia 

e depois no Rio de Janeiro aparecem os primeiros Ouvidores de que 

se tem notícia em terras brasileiras. 

A instituição do Ombudsman vem da Suécia, com a 

promulgação da Constituição de 1809, vinte anos após a Declaração 

Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Criado pela 

Assembleia Nacional Constituinte, o justitiombudsan tinha por missão 

exercer o controle da administração e observar o cumprimento da lei 

pelos tribunais. Atualmente, extrapolou em muito essas atividades, 

atuando em assuntos militares, judiciais, de liberdade de imprensa e 

de defesa do consumidor, entre outras. A figura do ombudsman 

chegou ao Brasil na década de 50 passando a exercer as atividades 

de ouvidoria como as conhecemos hoje.  

Sob um ou outro nome, o fato é que o cargo de 

Ouvidor/Ombudsman ganhou força no Brasil a partir do Código de 

Defesa do Consumidor, verdadeiro divisor de águas na questão do 

relacionamento de empresas e instituições com seu público atendido. 



O Ouvidor, é um profissional que está cada vez mais presente 

nos dias de hoje, tanto nas organizações públicas como privadas, 

atuando como o representante dos clientes junto à instituição. A 

função do Ouvidor, é defender os cidadãos cujos direitos foram 

prejudicados ou ameaçados por atos da administração. Qualquer 

cidadão, seja cliente interno ou externo, pode apresentar, sem ônus 

ou embaraço burocrático, reclamação direta ao Ouvidor, verbalmente 

ou por escrito. 

O Ouvidor não possui poder de decisão. O poder do Ouvidor é 

de persuasão e de recomendação, no sentido de reformulação das 

decisões sempre que houver prejuízo ou constrangimento para o 

cliente. Para exercer com eficiência a sua função, o ouvidor tem que 

ter apoio total do dirigente principal da organização, ter livre trânsito 

no âmbito institucional e prioridade de resposta. 

No Brasil, a função do Ouvidor, baseia-se nos princípios 

constitucionais, estabelecidos no art.37, que são legalidade, 

legitimidade, imparcialidade, moralidade, probidade e publicidade, e 

segue a orientação sistêmica da Ouvidoria Geral da República. 

Quando uma IES cria sua Ouvidoria, vai ao encontro dos 

anseios da sociedade por mecanismos de controle social que 

contribuam para o fortalecimento da democracia, buscando a 

abertura à participação de seus alunos, docentes e técnicos, assim 

como da comunidade em que está inserida. 

A Ouvidoria da FESLJ é um serviço de atendimento à 

comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e 

acompanhar críticas e sugestões. É um órgão, de natureza 

mediadora, sem caráter administrativo deliberativo, executivo, 

judicativo, que exerce suas funções diretamente junto a Unidades e 

Órgãos, para atingir seus fins.  É, portanto, um órgão estratégico, 

constituindo-se em poderoso instrumento para a transformação 

institucional permanente, favorecendo mudanças e ajustes em suas 



atividades e processos, em sintonia com as demandas da sociedade, 

ou seja, um caminho efetivo na busca da qualidade, da transparência 

e da cidadania.  

 

Princípios do Ouvidor 

A função do Ouvidor, cujo destaque é intermediar conflitos reais 

e potenciais, exige além de uma postura altamente ética no trato de 

questões de terceiros, uma atenção especial a alguns princípios e 

regras de comportamento: 

 Dar transparência aos procedimentos administrativos e 

gerenciais;  

 Dar agilidade do atendimento às demandas;  

 Manter o sigilo das informações e fatos;  

 Tratar com isenção as demandas;  

 Fazer uso de informações e documentos existentes na 

Instituição;  

 Tratamento equânime às partes.  

 

Atribuições do Ouvidor 

 Receber as informações relativas a eventuais desvios na 

adequada prestação de serviços; apurar a sua fundamentação e 

buscar solução, caso necessário, garantindo o direito de 

resposta ao cliente; 

 Coletar, analisar e interpretar dados necessários ao 

processamento das informações recebidas; 

 Acompanhar - até a solução final - as informações (denúncias, 

reclamações, sugestões, opiniões, perguntas ou elogios) 

consideradas pertinentes; 



 Registrar e repassar, a quem de direito, as informações 

recebidas da comunidade em geral; 

 Guardar sigilo referente a informações levadas ao seu 

conhecimento, no exercício de suas funções. 

 

Contatos Com  Ouvidoria 

 Será o elo de comunicação entre a Instituição e a comunidade 

externa e interna, realizando atendimento pessoal, telefônico, 

eletrônico ou por correio convencional. 

 

Procedimentos operacionais 

Nós membros da CPA temos uma sala que fica no prédio do 

Boulevard dentro desta faculdade. Durante o horário em que estamos 

para as atividades atendemos as demandas da comunidade por meio 

de: 

 Telefone; 

 Atendimento pessoal; 

 Correio eletrônico. 

Prestamos o atendimento e encaminhamos as demandas para 

órgão ou pessoa diretamente ligada a ela ou que reúna condições de 

respondê-las. 

Assim que recebemos uma resposta, aos encaminhamos aos 

interessados. 

Essas demandas são registradas numa matriz de dados, que 

nos permite acompanhamento, controle e quantificação das 

ocorrências. 

Nosso maior contato é feio via e-mail. Talvez, pela facilidade de 

acesso ao formulário no site da faculdade e ao endereço eletrônico. 

Esse fato também pode ser explicado por grande parte da demanda 



pertencer aos cursos de pós-graduação. Também, por que para os 

alunos daqui as reclamações, sugestões, críticas e elogios são 

tratados de forma mais direta com coordenadores de cursos, 

funcionários e docentes. 

Pensamos que a visibilidade no site também é uma aliada para 

que a comunidade saiba da existência do serviço social que 

prestamos, mesmo que muitas das mensagens sejam equivocadas. 

 

Temos um logo da ouvidoria linkado ao formulário de registro 

de demanda, na primeira página do sítio. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  



2 REGULAMENTO DA OUVIDORIA 

 

CAPÍTULO I 

DA OUVIDORIA 

Art. 1º A Ouvidoria da Faculdade de Educação São Luís é um elo 

entre a comunidade – acadêmica ou externa – e as instâncias 

administrativas da Faculdade visando agilizar a administração e aperfeiçoar 

a comunicação entre os setores, bem como, esclarecer quanto aos seus 

deveres, prevenir e mediar conflitos. 

 

Art. 2º São objetivos da OUVIDORIA 

I – Viabilizar um canal de comunicação direta entre a Direção, 

Coordenação, Alunos, Sociedade e assegurar a participação da comunidade 

na Instituição, para promover a melhoria das atividades desenvolvidas. 

II – Diferenciar suas atribuições dos demais serviços de atendimento 

existentes até então. 

III – reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, com 

o fim de contribuir para a gestão institucional. 

 

CAPÍTULO II 

ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA 

Art. 3º. – São funções e atribuições da OUVIDORIA: 

I. facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço de 

OUVIDORIA; 

II. Promover a mais ampla divulgação da OUVIDORIA, tornando-a 

um órgão conhecido do público em geral; 

III. atuar ativamente na prevenção de conflitos; 



IV. agir com independência, integridade, imparcialidade, 

transparência e rapidez; 

V. zelar pela manutenção e resguardo do sigilo sobre as informações 

a que tiver acesso; 

VI. receber demandas, sejam elas na forma de reclamações, 

sugestões, consultas; 

VII.  encaminhar as solicitações diretamente às áreas envolvidas 

para que possam: 

a)  no caso de reclamações: explicar, justificar ou corrigir o fato, 

objeto da reclamação; 

b) no caso de sugestões: estudá-las, adotá-las ou rejeitá-las, com a 

devida fundamentação; 

c) no caso de consultas: responder às questões dos consulentes; 

 

VIII. dar ciência formal, com todos os elementos que assim 

permitam, aos clientes ou consumidores/reclamantes no prazo máximo de 

10 dias, contados do recebimento da reclamação, sobre o andamento do 

processo ou resposta informando a viabilidade e conclusão do pleito; 

IX. decidir sobre o assunto, dentro da alçada de sua competência, 

caso a área ou responsável não dispense o tratamento ou solução que a 

OUVIDORIA julgar cabível; 

X. manter registro cronológico e atualizado de todas as solicitações 

recepcionadas pela OUVIDORIA e as respectivas conclusões e respostas 

encaminhadas aos solicitantes; 

XI. manter constantemente atualizadas as informações e estatísticas 

referentes às atividades desenvolvidas e elaborar o relatório semestral 

contendo as informações sobre as ações desenvolvidas, além de conclusões, 

propostas e recomendações; 

 



XII. sugerir às instâncias competentes, dentro da companhia, 

medidas que visem o aperfeiçoamento dos procedimentos e funcionamento 

da FESL; 

XIII. Propor à FESL a revisão de normas, fluxos de processos de 

qualquer setor da faculdade, bem como qualquer outra providência que 

julgue necessária ao aperfeiçoamento do relacionamento com a  

comunidade acadêmica ou público externo; 

XIV. divulgar os resultados das estatísticas. 

Art. 4º. - A OUVIDORIA, sendo um órgão de prevenção e solução de 

conflitos, está sob a responsabilidade de Ouvidor(es) indicado(s) pela 

Direção Acadêmica e Administrativa  ligado(s) diretamente a elas. 

§ Primeiro – O mandato do Ouvidor será de 02 (dois) anos, 

admitida a recondução  do titular ao cargo, sucessivamente, sem limite de 

tempo. 

§ Segundo – No caso de afastamento definitivo do Ouvidor por 

motivo de dispensa, demissão, destituição ou substituição, a Diretoria, ou 

Diretor-Presidente, ou o Conselho de Administração deverá indicar um 

substituto interino, imediatamente, devendo permanecer na função até que 

a se indique um novo Ouvidor, o qual iniciará um novo mandato de 02 

(dois) anos; 

 

 

CAPÍTULO III 

DO OUVIDOR 

Art. 5º. – O Ouvidor deve atuar de forma personalizada, 

independente e imparcial e agir ativamente para atender, de maneira 

eficiente, os objetivos da OUVIDORIA, nos termos do regulamento e demais 

normas aplicáveis. 



Parágrafo Primeiro – O Ouvidor não pode atuar na solução de 

conflitos que envolvam reclamações oriundas de pessoas com quem tenha 

vínculo de consangüinidade ou afinidade até o 3º. Grau, ascendentes ou 

descendentes ou ainda em causa própria. 

Parágrafo Segundo – O cargo de Ouvidor da FESL exige os 

seguintes requisitos: 

I. ter curso superior completo; 

II. possuir capacidade para assumir as funções previstas, 

envolvendo responsabilidade, discrição e organização; 

III. ter desenvoltura para se comunicar com as diversas unidades; 

IV. ser sensível para compreender os problemas dos solicitantes e, 

ao mesmo tempo,  as dificuldades institucionais e administrativas 

porventura existentes na organização. 

Art. 6 º. O Ouvidor tem garantido o livre acesso a todos os setores 

da FESL, para apuração do que se fizer necessário, com vistas à solução 

requerida em cada situação que se apresente. 

Art. 7 º. A Direção compromete-se, em respaldo ao Ouvidor, e a dar 

o tratamento adequado às propostas por ele apresentadas. 

Art. 8º – São atribuições privativas do Ouvidor: 

I – Tomar conhecimento e resolver as reclamações formuladas por 

alunos, professores, funcionários, coordenadores e público externo, 

observando o Regimento da FESL; 

II – Esclarecer ao usuário quanto aos atos e normas internos da 

FESL e outras informações relativas aos seus direitos e deveres; 

III – Encaminhar, havendo necessidade, a solicitação às áreas 

competentes da FESL, acompanhando o andamento e dando ciência formal, 

ao solicitante, desse procedimento no prazo de 10 dias contados da 

recepção da solicitação; 



IV – Informar ao usuário, com clareza e objetividade, a providência 

ou decisão adotada para cada solicitação, ou reclamação; 

V – Agir na identificação e prevenção de pontos de conflitos, 

propondo a solução que julgar conveniente visando à melhoria e 

aperfeiçoamento dos serviços fornecidos; 

VI – Cuidar para que o arquivo de documentos relativos às 

reclamações, seja mantido em ordem, resguardando o sigilo das 

informações. 

VIII – Entregar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o 

encerramento de cada semestre, o relatório geral e específico de suas 

atividades. 

Art. 9º – A Direção, ou Conselho de Administração pode solicitar 

relatórios parciais, em períodos inferiores ao semestral sempre que julgar 

necessário. 

Art. 10º - O Ouvidor não tem competência ou autoridade para 

receber ou resolver as seguintes reclamações: 

I. Questões relativas aos membros da Diretoria; 

II. Assuntos referentes ao quadro de funcionários; 

III. Promover sindicância.  

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 11 º A Ouvidoria pode ser utilizada: 

I.   por estudantes; 

II.  por funcionários técnico-administrativos; 

III. por funcionários docentes; 

IV. por pessoas da comunidade local e regional;  



V.  por pessoas de outras comunidades. 

Parágrafo único. A Ouvidoria não atende a solicitações anônimas, 

garantindo, no entanto, o sigilo sobre o nome e os dados pessoais dos 

usuários. 

Art. 12. Na Ouvidoria, as pessoas são atendidas  por carta e por e-

mail, através do formulário on line, disponível no site da FESL na Internet 

(www.saoluis.br), durante 24 horas, todos os dias. 

Parágrafo único – O recurso à OUVIDORIA é totalmente gratuito. 

Art. 13. São requisitos essenciais e indispensáveis para recorrer a 

OUVIDORIA: 

I. Que a área responsável pelo assunto já tenha respondido e 

encerrado o processo ou demora injustificada que ultrapasse 30 dias do 

aviso ou reclamação; 

II. Ter formalizado reclamação junto à Central de Atendimento e 

não ter recebido resposta depois de 30 dias da reclamação ou ainda 

continue inconformado e não satisfeito com a solução apresentada; 

III. Não esteja sendo objeto de qualquer tipo de ação judicial contra 

a FESL; 

IV. Que a reclamação tenha sido formalizada pelo próprio 

interessado, devidamente identificado, através de carta ou e-mail dirigido 

aos endereços acima indicados e que conste, inclusive, endereço e telefone 

para contato e resposta; 

Parágrafo único – A aceitação ou recusa fundamentada da 

reclamação ou requerimento para abertura ou trâmite do processo perante 

OUVIDORIA compete exclusivamente ao Ouvidor, que deverá comunicar 

diretamente ao Usuário, em até 05 (cinco) dias, da aceitação ou recusa da 

reclamação, bem como, em caso de aceitação, solicitar ao usuário os 

documentos necessários à formação do processo, obtendo dele a aceitação 



desta via de mediação, cientificando-o que o prazo para a solução definitiva 

é de até 10 (dias) dias após a juntada dos documentos solicitados. 

Art. 14. Todas as solicitações à Ouvidoria são documentadas em 

ordem cronológica, em cujo registro deve constar: 

I – data do recebimento da demanda; 

II – data da resposta; 

III – nome do usuário; 

IV – endereço/telefone/e-mail do usuário; 

V – forma de contato mantido  

VI – proveniência da demanda – estudante, funcionário técnico-

administrativo, 

docente ou comunidade; 

VII – tipo de demanda – reclamação, sugestão, consulta ou elogio; 

VIII – unidade envolvida; 

IX – situação apresentada;  

X – resposta. 

Art. 15. Concluído o processo de reclamação o Ouvidor comunicará 

ou fará comunicar o usuário por escrito, dando-lhe ciência da decisão final, 

com cópia para o setor interessado. 

 

CAPÍTULO V 

DAS INSTÂNCIAS INTERNAS 

Art. 16 Visando ao bom desenvolvimento de suas ações e para 

fornecer respostas e soluções às diversas solicitações ou reclamações 

recebidas, o Ouvidor entra em contato com as seguintes instâncias internas: 

I – no caso de solicitações ligadas às instalações físicas, com o 

Coordenador Administrativo; 



II – no caso de solicitações ligadas a Setores e seus serviços, com o 

Coordenador ou o Encarregado do Setor; 

III – no caso de solicitações ligadas a empresas que atuam dentro 

da Faculdade e a seus serviços, com o Coordenador Administrativo; 

IV – no caso de solicitações ligadas especificamente a um 

funcionário técnico administrativo, com o Coordenador ou o Encarregado do 

Setor; 

VI – no caso de solicitações ligadas especificamente a docente, com 

o Coordenador do Curso; 

VII – no caso de solicitações ligadas a um curso, com o Coordenador 

Pedagógico; 

VIII – no caso de solicitações ligadas a um Departamento, com o 

Chefe do Departamento; 

§ 1º A Ouvidoria pode contatar com as unidades pessoalmente, 

através de telefone ou de e-mail, de acordo com a complexidade de cada 

caso. 

§ 2º As unidades envolvidas devem dispensar o tempo necessário 

para atender a questões ligadas à Ouvidoria. 

§ 3º Quando procuradas, as unidades têm até cinco dias úteis para 

responder ao Ouvidor ou posicionar-se sobre o encaminhamento feito. 

Art. 17. Não havendo resposta ou solução, dentro dos prazos 

estabelecidos, a Ouvidoria comunicará o caso a Direção da FESL. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS OBRIGAÇÕES DA FESL 

Art. 18. A FESL obriga-se a colocar à disposição da OUVIDORIA 

todos os meios adequados à boa formação de sua estrutura funcional, 



fornecendo-lhe principalmente os recursos físicos, tecnológicos e humanos, 

mediante a orientação e solicitação do Ouvidor. 

Art. 19. A FESL obriga-se a colaborar com o Ouvidor, através de sua 

Diretoria, garantindo-lhe não só o acesso a todas as áreas envolvidas nos 

processos como também lhe favorecer na consecução e estabelecimento de 

um bom e saudável relacionamento, pautado pelo respeito mútuo e 

colaboração, entre ele e os demais departamentos e áreas internas da 

faculdade. 

 

CAPÍTULO VII 

DA DIVULGAÇÃO 

Art. 20. A Ouvidoria divulgará, semestralmente, na home page da 

FESL na Internet e na Intranet da Instituição, os dados gerais do serviço do 

semestre. 

Art. 21. A divulgação abrange os seguintes dados gerais: 

I – o número total das demandas recebidas em cada mês e a soma 

das demandas dos dois meses; 

II – o movimento das demandas recebidas por mês, com o número 

de solicitações registradas de acordo com cada grupo de usuários; 

III – o movimento das demandas por categorias, com o número de 

solicitações definidas como: reclamações, sugestões, consultas e elogios; 

IV – o movimento das demandas por meio de acesso, com o número 

de solicitações registradas em cada categoria – reclamações, sugestões, 

consultas e elogios -, relacionadas aos grupos de usuários;  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 



Art. 22. A OUVIDORIA pode, a seu critério, criar e implementar a 

utilização de formulários próprios e adequados para a normal formação dos 

processos internos. 

Art. 23. Em caso de ausência temporária do Ouvidor, por motivo de 

viagens, férias, licenças e outros, por período superior a 05 (cinco) dias, 

responde pela OUVIDORIA qualquer outro membro da CPA com o 

indispensável e obrigatório comunicado interno e externo, de modo a não 

prejudicar o normal andamento dos serviços da OUVIDORIA. 

Art. 24. Os casos eventualmente omissos ou controversos deste 

Regulamento, serão levados ao conhecimento da Diretoria da FESL e por ela 

decididos, competindo-lhe decidir sobre possíveis alterações necessárias. 

Art. 25. O presente Regulamento entra em vigor na data de 
aprovação. 
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RELATÓRIO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA  

(2010 - 2011) 

Introdução 

 

Neste item apresentamos os resultados das demandas da 

ouvidoria nos dois últimos anos (2010 - 2011). 

 
 

1 Número de ocorrências por ano 

 
 Frequência Percentagem 

2010 71 52,2 
2011 63 46,3 
Total 134 98,5 
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2 Segmentos das ocorrências (2010-2011) 

 

 Frequência Percentagem 

aluno 66 49,3 
egresso 52 38,8 
comunade 16 11,9 
Total 134 100,0 
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3 Tipo de demanda (2010-2011) 

 

 Frequência Percentagem 

Reclamação 52 38,8 
Solicitação 44 32,8 
Informação 27 20,1 
solicitação/reclamação 7 5,2 
Sugestão 3 2,2 
Outro 1 ,7 
Total 134 100,0 
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4 Assuntos das demandas 

 
 

 Frequência Percentage
m 

pós-graduação - certificado 31 23,1 
financeiro 25 18,7 
pós-graduação 16 11,9 
pós-graduação - TCC 11 8,2 
graduação 9 6,7 
envio de currículo 8 6,0 
outro 7 5,2 
plataforma alunos 6 4,5 
telefone 6 4,5 
atendimento 5 3,7 
professor 5 3,7 
notas 3 2,2 
graduação - certificado 2 1,5 
Total 134 100,0 
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DEMANDA DE 2010 

Introdução 
 

Neste item apresentamos os resultados das demandas da 

ouvidoria ano de 2010. 

 

1 Número de ocorrências por mês 
 

 

 Frequência Percentagem 

mai. 19 26,8 
abr. 11 15,5 
jun. 11 15,5 
out. 10 14,1 
jul. 7 9,9 

mar. 5 7,0 
ago. 3 4,2 
nov. 3 4,2 
dez. 2 2,8 
Total 71 100,0 
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2 Segmentos das ocorrências (2010-2011) 

 

 Frequência Percentagem 

aluno 33 46,5 
egresso 29 40,8 
comunidade 9 12,7 
Total 71 100,0 

 

 
  



30 

 

3 Tipo de demanda (2010-2011) 

 

 Frequência Percentagem 

reclamação 25 35,2 
informação 21 29,6 
solicitação 21 29,6 
sugestão 3 4,2 
outro 1 1,4 
Total 71 100,0 
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4 Assuntos da demanda 

 
 

 Frequência Percentagem 

financeiro 14 19,7 
pós-graduação 14 19,7 
pós-graduação - certificado 11 15,5 
pós-graduação - TCC 10 14,1 
graduação 7 9,9 
envio de currículo 4 5,6 
plataforma alunos 4 5,6 
outro 3 4,2 
notas 2 2,8 
graduação - certificado 1 1,4 
professor 1 1,4 
Total 71 100,0 
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DEMANDA DE 2011 

Introdução 
 

Neste item apresentamos os resultados das demandas da 

ouvidoria ano de 2011. 

 

1 Número de ocorrências por mês 
 

 Frequência Percentagem 

dez. 18 28,6 
nov. 12 19,0 
set. 12 19,0 
out. 7 11,1 
jan. 4 6,3 
ago. 2 3,2 
fev. 2 3,2 
mar. 2 3,2 
abr. 1 1,6 
jul. 1 1,6 
jun. 1 1,6 
mai. 1 1,6 
Total 63 100,0 
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2 Segmentos das ocorrências (2010-2011) 
 

 

 Frequência Percentagem 

aluno 33 52,4 
egresso 23 36,5 
comunidade 7 11,1 
Total 63 100,0 
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3 Tipo de demanda (2010-2011) 

 

 Frequência Percentagem 

reclamação 27 42,9 
solicitação 23 36,5 
solicitação/reclamação 7 11,1 
informação 6 9,5 
Total 63 100,0 

 

 
 

 

  



35 

 

4 Assuntos da demanda 

 
 

 Frequência Percentagem 

pós-graduação - certificado 20 31,7 
financeiro 11 17,5 
telefone 6 9,5 
atendimento 5 7,9 
envio de currículo 4 6,3 
outro 4 6,3 
professor 4 6,3 
graduação 2 3,2 
plataforma alunos 2 3,2 
pós-graduação 2 3,2 
graduação - certificado 1 1,6 
notas 1 1,6 
pós-graduação - TCC 1 1,6 
Total 63 100,0 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos anos de 2010 e 2011 o número de registros de ocorrência 

se manteve próximo, sendo: 71 em 2010 e 63 em 2011. 

Observamos que no total das ocorrências 49% são feitas por 

alunos de graduação e de pós-graduação. Ainda, 38,8% são feitas 

por egressos de ambas os níveis de ensino. 

O tipo de demanda categorizada são 38% de reclamações,  

solicitações 32% e pedido de informações 20%. Houve necessidade 

de agrupar as categorias sugestão/reclamação (7%) pois o assunto 

que motivou a ocorrência abarcavam a ambas. 

Os assuntos mais tratados nas ocorrências foram: solicitação de 

certificados da pós-graduação 23%, questões sobre acordos, 

contratos e mensalidades junto ao financeiro 18%, demandas da pós-

graduação 12%.  

 Observamos que os graduandos utilizam muito pouco o 

espaço, pois apenas 7% dos registros vêm deste segmento. 

Inferimos que a maior parte da demanda é da pós-graduação 

pela modalidade e falta de acesso as nossas estruturas e pessoas de 

modo presencial. Os alunos de graduação, por sua vez, apresentam 

suas demandas diretamente aos professores, coordenadores de 

cursos, funcionários e diretores. 

Todavia, é importante trazer à baila que na avalição 

institucional de 2011 os alunos de graduação se manifestaram sobre 

os serviços da ouvidoria, avaliando-os ou manifestando que não o 

utilizaram, como vemos na tabela e no gráfico a seguir.  
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 Frequência Percentagem 

NA - Não Aplicável. Nunca precisei acionar a 
ouvidoria 

214 31,3 

4 - Bom 200 29,2 
3 - Regular 140 20,5 
5 - Ótimo 75 11,0 
2 - Ruim 35 5,1 
1 - Péssimo 20 2,9 
Total 684 100,0 

 

 

 

Entendemos que os alunos de graduação, assim como os de 

pós-graduação, tenham que entender a importância do serviço da 

ouvidoria e o seu potencial para os processos de gestão democrática 

e de melhoria da Faculdade. 

 


