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Apresentação 

A conquista do público interno e externo é essencial à credibilidade e à imagem 

que se constrói da instituição. A ouvidoria da FSLF tem como propósito manter uma 

relação aberta, confiável, com capacidade de dar respostas personalizadas aos seus 

públicos, em uma gestão que prima pela excelência na qualidade dos serviços prestados 

e pelas relações construídas, garantindo os direitos dos seus clientes. Os ouvidores 

funcionam como agentes facilitadores e mediadores das relações minimizando e 

dissipando tensões, mapeando fragilidades, potencialidades, sugerindo soluções.  

Seguindo sua função institucional, a Ouvidoria da Faculdade São Luís de França se 

comunica com seus alunos, funcionários e com a comunidade externa, a partir das 

categorias: 

a. Reclamação: Manifestação que expressa insatisfação individual ou coletiva 

quanto aos serviços prestados; 

b. Dúvida: Solicitações quanto a procedimentos, regimentos, rotinas, direitos e 

deveres do cliente e da instituição; 

c. Sugestão: Propostas de melhorias, aperfeiçoamento de políticas e de normas; 

d. Elogio: Manifestações de satisfação ou de aprovação da conduta, das relações 

construídas e normas e procedimentos adotados. 

Missão da Ouvidoria da FSLF 

1. Criar uma ponte relacional entre seus clientes, comunidade e fornecedores com 

os gestores institucionais. 

2. Estimular a construção coletiva e colaborativa de padrão de qualidade na 

prestação de serviços. 

3.  Fomentar alternativas na busca da excelência na gestão das idéias, sempre 

alinhada à ética, á imparcialidade, ao sigilo e à discrição. 

Composição da Ouvidoria: 

Profa. Suely Mendes Braga 

Kátia Silvina Santos Gonçalves 

Dayse Xavier de Santana 
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Pedidos e soluções  

 

03/10/2009 

Contabilizados inúmeros pedidos de alunos, solicitando que a faculdade 

disponibilizasse condições para que permanecessem no espaço interno da Instituição, 

enquanto aguardavam seus respectivos transportes, oriundos de  cidades do interior do 

Estado. 

  

Solução: 

Em atendimento à solicitação, em seu caráter social, a Instituição permanece com os 

portões internos abertos, e mantém um funcionário na guarita de saída. 

10/11/2009 

Os alunos formandos solicitaram o uso do espaço da Instituição, sem ônus para os 

encontros das comissões de formatura, ensaios, aulas da saudade, dentre outros. 

 

Solução:  

A instituição disponibilizou o auditório, sala de estudos, salas 14,17 e 18, sem ônus para 

o corpo discente, mesmo quando não há expediente interno,  

12/11/2009 

 Foi solicitado por um grupo de alunos a  abertura do serviço de pagamento nos fins de 

semana em virtude da indisponibilidade de tempo da maioria durante a semana. 

Solução: 

A instituição mantém aberto o serviço de pagamento interno  aos sábados, das 8h ás 12h 

em atendimento à necessidade dos seus acadêmicos. 

 

 



17/11/2009 

Foi solicitada, por usuários do serviço da cantina, uma reformulação na distribuição das 

mesas no espaço físico da instituição, melhoria no atendimento, diversificação do 

cardápio de lanches e refeições oferecidos. 

Solução: 

A Gestão Administrativa em acordo com a Sra. Nádia – gerente terceirizada do serviço 

alimentício – reorganizaram o espaço e foram atendidos os pedidos de maior 

diversificação do cardápio, bem como de melhoria na qualidade do atendimento.  

 

21/11/2009 

Os alunos dos cursos de Pedagogia e Letras pediram que fosse disponibilizado um 

espaço para guardar materiais confeccionados para apresentações de estudo até suas 

devidas remoções, o que as vezes fica difícil no mesmo dia da utilização, em função de 

usarem transporte coletivo e estes for.marem grandes volumes 

Solução: 

A Gestão Acadêmica e Administrativa disponibilizaram o  espaço interno do auditório, 

desde que fora do calendário de uso, por um prazo restrito de dez dias para retirada. 

Abaixo quadro descritivo das atividades da Ouvidoria no período acima apresentado, 

recebidos via email ouvidoria@fslf.com.br 

 Agosto Setembro  Outubro Novembro Dezembro 

Dúvidas  01  02  03  05  11 

Reclamações  02  05  02  03  06  

Solicitações  04  06  01  10  01  

Agradecimentos  02  0  0  05 07  

Sugestões  0  01  3  0  01  

Totais  09  14  09  23  26  
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