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Ouvidoria da FURG 

 

A Ouvidoria da FURG é o espaço 
destinado ao exercício da 
cidadania, para receber 
sugestões, elogios, reclamações, 
denúncias e solicitações, sendo 
um canal de comunicação para 
contribuir com a melhoria da 
Universidade. A Ouvidoria exerce 
papel mediador nas relações 
envolvendo instâncias 
universitárias e integrantes das 
comunidades interna e externa, 
examinando e encaminhando as 
demandas aos setores 
competentes, identificando 
melhorias, propondo mudanças, 
assim como, apontando 
irregularidades. 

A partir do final de fevereiro, a 
Ouvidoria aderiu ao Sistema de 
Ouvidorias do Poder Executivo 
Federal (e-OUV) criado e mantido 
pelo Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral 
da União (CGU) a fim de melhorar 
o fluxo de trabalho com um 
sistema integrado a outras 
ouvidorias e que possibilitassem 
maiores recursos ao cidadão, 
dando a possibilidade deste 
acompanhar as etapas da sua 
manifestação de forma clara, 
objetiva e transparente. 

Foram contabilizadas 235 
manifestações recebidas durante 
o ano de 2017, sendo 18 
manifestações arquivadas por 
falta de clareza na manifestação 
ou duplicidade e 1 encaminhada 
para outro órgão por pertinência 
de assunto. Portanto, foram 216 
manifestações recebidas e 
analisadas pela Ouvidoria e 
encaminhadas para o setor 
competente. 

 

Dentre as manifestações, foram recebidas 86 solicitações (39,81%), 85 

reclamações (39,35%), 36 denúncias (16,67%), 6 sugestões (2,78%) e 3 

elogios (1,38%). 

 

SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento 
de políticas e serviços prestados pela Administração Pública federal; 
ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço 
oferecido ou atendimento recebido; 
SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da 
Administração; 
RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;  
DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da 
atuação de órgão de controle interno ou externo. 
 

Conheça a Sala das Ouvidorias, criada pela OGU, e acompanhe as 
informações das Ouvidorias atualizadas diariamente. 
Gostaria de enviar uma manifestação? Acesse o e-OUV ou entre em 
contato pelos telefones (53) 3293.5440 e (53) 3293.5450. 
 

Equipe: 
Maria Rozana Rodrigues de Almeida 
Ouvidora Geral da FURG 
 

Taís Dias Legemann 
Assistente em Administração 
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