
 

 
 

 

                PORTARIA nº. 06/2011 
 

 

Definir a nova composição e as atribuições 

da Ouvidoria da Faculdade São Luís de 

França. 

 

 

A FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA, no uso de suas atribuições, 

em atendimento as exigências do CONSU, resolve: 

 

Art. 1º - Nomear a Ana Paula Morais Lima Araújo, Shirley Matias da 

Silva e a Prof. Marcos Vinicius Melo dos Anjos, como responsáveis pelo núcleo da 

Ouvidoria.  

 

 

Art. 2º - São atribuições do Núcleo da Ouvidoria: 

 
1. receber, apurar a procedência aos setores competentes, como reclamações, denúncias, 

sugestões, críticas ou demais manifestações que lhe forem dirigidas por membros da 

comunidade acadêmica interna e externa, referentes às atividades da FSLF; 
 

2. acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, garantindo o direito 

de resolutividade e mantendo os interessados informados do trâmite dos processos de 
maneira sistematizada; 

 

3. propor aos Órgãos da Administração a edição, alteração e revogação de atos 

normativos internos, com vistas ao aperfeiçoamento acadêmico e administrativo desta 
Instituição, nos termos da legislação vigente; 

 

4. promover e divulgar suas ações, visando a melhor consecução de seus objetivos; 
 

5. encaminhar relatórios anuais de suas atividades ao Conselho Superior (CONSU); 

 

6. prestar informações, esclarecimentos e assessoria aos Colegiados e ao Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - NUPEX, quando solicitada ou convocada para tal fim; 

    

  Art. 3º No exercício das atribuições previstas no artigo anterior, a Ouvidoria da 
FSLF deverá: 

 

7. receber as contribuições formuladas pela comunidade, dando-lhes o devido 
encaminhamento, mesmo aquelas sem identificação, se forem justificáveis as razões do 

anonimato; 

 

8. recusar como objetos de apreciação as questões pendentes de decisão judicial; 



 

9. rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações improcedentes mediante 

despacho fundamentado, podendo o requerente recorrer da decisão a Direção no prazo 
de três dias após ciência; 

 

10. promover as necessárias diligências, visando ao esclarecimento das questões em 
análise, sendo, no entanto, expressamente vedada a participação de algum de seus 

membros como defensor dativo em processo administrativo interno; 

 

11. agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça, zelando pelos princípios 
da ética, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência pública; 

 

12. resguardar o sigilo das informações. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de agosto de 2011. 

 

 

 

 

Cristiane Tavares Fonseca de Moraes Nunes 

Diretora Superintendente 
 


