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1. INTRODUÇÃO  
  

Esta regulamento visa estabelecer regras para o atendimento da comunidade 
Institucional, se fortalecendo com o atendimento à comunidade interna e externa, com 
atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas, solicitações de informação e 
sugestões. É um órgão, de natureza mediadora, sem caráter administrativo deliberativo, 
executivo ou judiciário que exerce suas funções diretamente junto a unidade e setores, 
para atingir seus fins.   

  

2. OBJETIVO DO REGULAMENTO  
  

• Organizar os mecanismos de acesso dos interessados à ouvidoria, fazendo uma 
relação informal e acolhedora;  

• Orientar os docentes, técnico-administrativos, discentes e membros da 
comunidade externa sobre a melhor forma de encaminhar seus pedidos, instruí-
los e acompanhar sua tramitação;  

• Contribuir para a resolução de problemas administrativos ou acadêmicos 
oferecendo alternativas;  

• Receber críticas, queixas e sugestões sobre procedimentos e práticas 
inadequadas ou irregulares, atuando no sentido de levar os envolvidos a 
aperfeiçoá-los e corrigi-los pela busca do consenso;  

• Garantir sigilo quando a autoria da manifestação quando expressamente 
solicitado ou quando tal providência se fizer necessária.  

• Manter o registro, classificação e sistematização das ocorrências, incidentes e 
soluções de problemas trazidos à sua consideração.  
  
  

3. DEFINIÇÕES  
  

Para que ocorra o processo é necessário que os interessados entrem em contato 
através dos seguintes meios disponíveis:  

• E-mail: fupaclambari@unipac.br  
• Site: http://www.fupac.edu.br/site/lambari/faleconosco.php  
• Caixas de coleta  

  
   
  

4. DESCRIÇÃO  
  

a.  Critérios para divulgação da ouvidoria   
• Cartazes nos quadros de avisos do prédio da IES.  
• Informativo no site da IES  

.  



FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS  
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE LAMBARI  

  
  

b.  Critérios para Atendimento  

As solicitações serão atendidas em até 7(sete) dias úteis, ou prorrogáveis por mais 
3(três) dias, mediante justificativa circunstanciadas ao ouvidor.  

c.  Critérios para Registro  

As solicitações serão registradas em planilha digital e arquivadas em arquivo físico e 
digital.  

d.  Critérios para repasse de informações  

As informações, críticas e sugestões, serão recebidas, analisadas e encaminhadas aos 
setores competentes para providências e estes deverão enviar o retorno no período de 
(três) dias úteis a contar da data de entrada da solicitação protocolada. Será feito 
acompanhamento das providências adotadas; cobrando soluções e mantendo o seu 
“representado” informando do processo;  

Serão sugeridas medidas de aprimoramento das atividades, agindo em parceria com a 
direção, no sentido de fornecer subsídios para avaliação da satisfação, a fim de corrigir 
rumos e estimular o processo de melhoria contínua da qualidade.   

  

5. AVALIAÇÃO  

Ao final de cada semestre será feito um mapeamento das solicitações, reclamações e 
satisfações para medir e identificar os pontos de melhoria transformando-os em 
oportunidade para a correção em seus processos internos.  

6. CONCLUSÃO  

A medida em que a ouvidoria percebe e identifica as necessidades da comunidade 
acadêmica,  percebe e melhora a relação entre instituição de ensino e sociedade.  

  

  

  

Lambari, novembro de 2018.  

  

  

  

________________________________  

Domenico Augusto Souza Dezolt  

Diretor Acadêmico Pedagógico  
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FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO À OUVIDORIA  

IDENTIFICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO   

Elogio           Sugestão             Reclamação            Crítica/Comentário           

Pedido de Informações  

  

 Descrição da Manifestação  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

Nome (opcional)_______________________________________________________  

Data: ___/___/______  

E-mail (opcional): __________________________________________ Telefone 

(opcional): ____________________  
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