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APRESENTAÇÃO

Neste Plano de Trabalho, consta a apresentação da Ouvidoria da Instituição,
demonstrando pontos a serem trabalhados, visando um melhor desempenho na atuação de
intermediação entre a Instituição e a comunidade universitária.
A Ouvidoria da Universidade Federal do Rio Grande vinculada ao Gabinete
da Reitoria, resguardada sua independência funcional no âmbito de suas atribuições, é um
órgão que tem como finalidade a interlocução das questões que envolvem a comunidade
universitária e a comunidade externa, garantindo o acesso, a promoção, a defesa dos
direitos individuais e coletivos em suas relações com a FURG, em suas diferentes instâncias
administrativas e acadêmicas. A Ouvidoria exerce papel mediador nas relações envolvendo
instâncias universitárias e os integrantes das comunidades interna e externa.
À Ouvidoria, no exercício de suas funções, será exigido comportamento
ético, zeloso, transparente, íntegro, digno e respeitoso, compatível com os princípios da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição da República Federativa do
Brasil, do Regime Jurídico Único e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal e demais normas internas.
É importante lembrar que a Ouvidoria não desempenha o papel do “Fale
Conosco”, tirando dúvidas ou pedidos de informações rotineiras. Respeitando as diretrizes
da Controladoria Geral da União, o seu principal papel é o de receber manifestações dos
cidadãos, interpretá-las e buscar soluções para o caso, visando ao aprimoramento da
qualidade dos serviços prestados à comunidade universitária.
Fundamental para a Ouvidoria desempenhar efetivamente o seu papel, a
parceria e o apoio institucional da Reitoria, Órgãos Vinculados e Unidades Acadêmicas e de
todas as pessoas da comunidade universitária compromissadas com uma educação de
qualidade, que por meio do ensino, pesquisa e extensão contribuem ao desenvolvimento da
região local e do País.
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1. A OUVIDORIA

A Ouvidoria atua em caráter colaborativo à Administração Superior e às
Unidades Educacionais, atuando na qualificação, na participação social, na
democratização das rotinas e processos de decisão institucional, a fim de
proporcionar canal de diálogo entre o Cidadão e o Estado.
A qualidade dos serviços prestados pela administração se aperfeiçoa com a
atuação da Ouvidoria, uma vez que auxilia na identificação de pontos a serem
aprimorados e contribui, dessa forma, para a melhoria dos procedimentos e dos
processos administrativos.
O papel da Ouvidoria está estabelecido no Art. 15 do Regimento Interno da
Reitoria, Anexo C, alterado pelo CONSUN - Resolução 24/2014, Anexo A.
O Art. 3º do Regimento Interno da Ouvidoria, Anexo C, estabelece os
seguintes objetivos:
I.

promover um canal oficial de recebimento de reclamações,
solicitações, denúncias, sugestões e elogios, assegurando gestão
articulada e compartilhada com as comunidades interna e externa na
Instituição, visando qualificar as ações desenvolvidas;

II.

promover o acesso aos direitos da comunidade universitária,
incluindo estudantes, técnicos administrativos em educação,
professores e demais trabalhadores, bem como os da comunidade
externa;

III.

promover junto às instâncias acadêmicas e administrativas medidas
que favoreçam a participação da comunidade interna e externa na
garantia dos direitos cidadãos e na promoção da melhoria das
atividades desenvolvidas pela Instituição;

IV.

encaminhar às devidas autoridades as demandas acolhidas relativas
ao funcionamento administrativo e acadêmico da Universidade, a fim
de contribuir para uma gestão institucional mais eficiente, de
excelência acadêmica, no ensino, pesquisa e extensão; e

V.

contribuir para o monitoramento das regras e procedimentos
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acadêmicos, administrativos e institucionais através da coleta,
sistematização e divulgação de informações, inclusive através de
relatórios.
O funcionamento da Ouvidoria foi complementado pela Portaria nº
2533/2015 do Gabinete da Reitora, em 05 de dezembro de 2015, a qual estabelece
os procedimentos administrativos, Anexo D.

2. O ACESSO

Pessoalmente

• Av. Itália, km 08 - Campus Carreiros
Sala da Ouvidoria
Anexo ao Prédio do Protocolo Central e Arquivo Geral

E-OUV (Sistemas de Ouvidorias Federais)

• https://sistema.ouvidorias.gov.br

E-mail

• ouvidoria@furg.br

Telefone

• (53) 3293.5440 ; 3293.5450 ou 98407 8020
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3. O PÚBLICO-ALVO

A
Comunidade
Interna

•Discentes,
• Servidores, e
• Demais
trabalhadores da
FURG

A
Comunidade
Externa

• Todo(a) cidadão

4. OS PARCEIROS CHAVE
A atuação e desenvolvimento das atividades da Ouvidoria dependerá da próação das Unidades envolvidas, que deverão atuar com efetividade e agilidade no
feedback aos solicitantes, em prol de uma prestação de serviço com qualidade.

5. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Ouvidoria é composta pelo (a) Chefe da Ouvidoria / Ouvidor (a), a
Autoridade responsável pelo SIC, contando, também, com uma Secretaria
Administrativa.
6. OS OBJETIVOS E METAS
Os objetivos e metas do plano de trabalho da Ouvidoria – FURG constituemse em ações a serem implementadas de forma contínua e durante o ano de 2017,
cumprindo com os objetivos da Ouvidoria e suas competências, conforme Tabela 1.
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Tabela 1: objetivos, metas e prazos

OBJETIVOS
1) Ampliar
divulgação
serviços
prestados
Ouvidoria

METAS
a
dos
pela

2) Receber e tratar
as
demandas
recebidas
da
comunidade
interna e externa

I.

Integração entre a Ouvidoria e demais
Campis, com visitas para atendimento
presencial da Ouvidoria;

I.

Participação em eventos acadêmicos;

II.

Fortalecimento e ampliação dos canais
de comunicação com a comunidade
interna e com a Sociedade;

III.

Realização de ações preventivas sobre
o papel da Ouvidoria.
Atendimento ao manifestante com
cortesia e respeito, dando-lhe resposta
à questão apresentada, no menor
prazo possível, e com objetividade;
Melhoria no sistema de recebimento e
acompanhamento de demandas;
Adesão ao e-OUV – Sistema de
Ouvidorias do Poder Executivo
Federal;
Realização do trabalho da Ouvidoria
com o apoio das Unidades Acadêmicas
e Administrativas da FURG.
Incentivo à participação nos cursos,
oficinas e eventos criados pela
Ouvidoria-Geral da União por meio da
Política de Formação Continuada em
Ouvidorias (PROFOCO), bem como em
cursos
oferecidos
que
sejam
pertinentes ao trabalho, agregando
conhecimento de forma a melhorar a
qualidade dos serviços prestados pela
Ouvidoria.
Manter
atenção
constante
no
relacionamento da Universidade com a
comunidade acadêmica e com a
Sociedade;
Realizar o atendimento ao público
interno e externo, bem como o
acompanhamento das providências
tomadas pela Administração oriundas
das manifestações recebidas pela
Ouvidoria;

I.

II.
III.
IV.

3) Capacitar
servidores
Ouvidoria

os
da

4) Manter um bom
relacionamento
com
a
Comunidade
interna e externa

I.

I.

II.

III.

Atuar na prevenção de conflitos,
preservando as dimensões legais e
legítimas da Universidade;

IV.

Atuar, conforme a legalidade com
integridade, ética e transparência,
sempre respeitando o sigilo nos casos
necessários;

V.

Preservar o direito constitucional de
acesso à informação, independente das
solicitações dos cidadãos (interesse
geral ou coletivo), salvo os casos de

PRAZO
AÇÃO CONTÍNUA

AÇÃO CONTÍNUA
MARÇO DE 2017

AÇÃO CONTÍNUA

AÇÃO CONTÍNUA
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sigilos previstos em lei.
VI.

5) Divulgar
trabalho
Ouvidoria

o
da

6) Contribuir com
ações que visem
a melhoria dos
serviços
prestados pela
FURG

I.

Elaborar a Carta de Serviços ao
Cidadão da FURG em conjunto com as
demais unidades da Universidade.
Disponibilização de relatórios das
atividades e rotinas da ouvidoria;

I.

Divulgação de eventos em que a
Ouvidoria participará para melhorar o
atendimento e o acolhimento das
demandas recebidas.

II.

Divulgação, na página da Ouvidoria,
relatório estatístico das demandas
recebidas
pela
Ouvidoria
semestralmente;

III.

Divulgação, na página da Ouvidoria,
relatório das atividades desenvolvidas
pela equipe da Ouvidoria anualmente;

IV.

Divulgação de eventos e outras
informações pertinentes na página da
FURG.
Contribuir para a efetividade e
eficiência das políticas institucionais,
bem como, dos serviços prestados ao
cidadão;
Sugerir às unidades da FURG medidas
de aprimoramento na organização e
funcionamento da Universidade.

I.

II.

III.

Encaminhar o Relatório Anual à
Reitora e aos demais órgãos
interessados;

IV.

Propor às unidades a avaliação de atos
normativos internos a fim de alterá-los,
visando o aperfeiçoamento acadêmico
e administrativo da FURG;

V.

Instalar o Observatório de Gênero, com
a finalidade de contribuir com
ações/campanhas,
visando
à
promoção de igualdade e equidade
entre os cidadãos da comunidade
universitária.

VI.

Participar das reuniões dos Conselhos
Superiores, com o intuito de
acompanhar as questões relevantes.

JUNHO
DEZEMBRO
2017

AÇÃO CONTÍNUA
DEZEMBRO 2017
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ANEXO A – RESOLUÇÃO Nº 24/2014 CONSUN
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ANEXO B – DELIBERAÇÃO 151/2014
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ANEXO C – REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA
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ANEXO D – Portaria 2533/2015

18

19

