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A principal atribuição da Ouvidoria é receber, examinar e encaminhar às áreas 

competentes as manifestações do cidadão sobre o atendimento prestado pela FSLF e 

responder de modo simples e preciso as questões levantadas, de modo que atenda, em 

seu conjunto, suas expectativas. A resposta dada sempre expressa, no seu conteúdo, a 

opinião, as providências e as orientações dos gestores.  

 

O que a Ouvidoria busca é que a Instituição dê o atendimento adequado às 

demandas da sociedade e se empenhe para elevar o grau de satisfação do usuário. Para 

que o trabalho da Ouvidoria tenha efetividade é necessário transmitir aos gestores e aos 

dirigentes da Instituição a percepção e a voz dos seus trabalhadores e do cidadão em 

geral. 

 

Cada mensagem é considerada sempre um investimento, podendo representar 

um incentivo ao trabalho de uma equipe ou unidade, por um elogio de reconhecimento e 

competência; imprimir uma melhoria de um processo ou levar a uma inovação, por uma 

idéia ou sugestão encaminhada; sanear problemas e oferecer um melhor tratamento aos 

seus usuários, por um protesto e uma crítica contra eventuais falhas no atendimento e na 

gestão; e moralizar a gestão e combater as irregularidades administrativas por uma 

denúncia fundamentada. São ganhos difíceis de mensurar, mas de inegável valor para 

melhorar a imagem institucional e fortalecer os laços com a sociedade, sem contar a 

evidente contribuição para a consolidação da prática da democracia existente na FSLF. 

Além disso, um vasto campo de temas e objetos para pesquisas e estudos sobre os 

efeitos do trabalho da Ouvidoria se direcionam para aqueles que se dedicam à área de 

gestão participativa. De um modo geral, a Ouvidoria é mais um canal que o gestor 

dispõe para conhecer a realidade e a prática de sua IES. A sua importância é 

reconhecida, em todos os níveis e esferas, hoje constituindo, na área social, um item 

relevante das políticas públicas. 

 

A Ouvidoria da FSLF, cumprindo uma de suas mais importantes atribuições e no 

intuito de fornecer elementos que permitam avaliar o seu trabalho, apresenta o seu 



Relatório Estatístico Semestral, com dados sobre as demandas recebidas entre janeiro e 

julho de 2011. 

 

Neste relatório constam tabelas com os dados e gráficos numéricos e de 

percentual de cada um dos itens a seguir: 

 

Tabela 1 – Perfil dos participantes; 

Tabela 2 – Formas de recebimento; 

Tabela 3 – Categoria das demandas; 

Tabela 5 – Situação das demandas; 

 

 

Gráfico 1 – Perfil dos participantes 

 

 

 

 

 

O gráfico 1 - perfil dos participantes apresenta informações sobre os 

demandantes. Com 46% das participações são de demandas dos acadêmicos que quase 

se iguala às demandas da comunidade (41%). 



Gráfico 2 – Formas de recebimento 

 

 

 

 

 

O Gráfico 2 - Formas de recebimento dizem respeito aos meios de contato que 

os demandantes se utilizam para enviar suas manifestações à Ouvidoria. Observa-se que 

mais da metade das demandas chegaram através do E-mail da Ouvidoria no site da 

instituição. Acredita-se que isto tenha ocorrido pelo fato dos acadêmicos não quererem 

se identificar, podendo dessa forma criar e-mail’s fictícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 3 – Categoria das demandas 
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O gráfico mostra o quantitativo das demandas por tipo. Observa-se que não 

existiu nenhuma denúncia neste período (janeiro a julho de 2011) 

 

Conceitos adotados pela Ouvidoria da FSLF para identificar as demandas: 

1- Reclamação: manifestação de caráter negativo envolvendo os serviços 

prestados pela instituição; 

2- Solicitação: pedido para realização de uma ação por parte da instituição; 

3- Sugestão: proposta de melhoria; 

4- Informação: pedido de esclarecimento; 

5- Elogio: consideração positiva; 

6- Denúncia: ato pelo qual alguém leva ao conhecimento da FSLF um fato 

contrário às normas ou a algum regulamento da instituição. 

 

 

 



Gráfico 4 – Situação das demandas 

 

 

 

 

 

Conceitos adotados para situação das demandas: 

1- Pendente: questões em tratamento e não resolvidas (denúncia, reclamações, 

sugestões e solicitações). 

2- Finalizada: aquelas que não importam nenhuma medida (denúncia, 

reclamações, sugestões e solicitações) 

 

Considerações Finais 

 

O primeiro semestre de 2011 foi muito produtivo e evolutivo para a FSLF. O 

esforço conjunto de todos os setores contribuiu para o avanço e crescimento da 

instituição. E a Ouvidoria, dentro de suas atribuições, exerceu o seu papel de órgão 

mediador e democrático, encaminhando as demandas da comunidade acadêmica à 

Direção. Neste processo conseguimos mudanças e melhorias significativas, graças à 

participação dos usuários. 

 

Nossos sinceros agradecimentos. 

 

Julho de 2011. 

Ouvidoria da FSLF 


