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REGULAMENTO DA OUVIDORIA DA FACULDADE DE DIREITO 

 

Com o objetivo de ampliar e aprimorar a comunicação entre a Faculdade de Direito e as 

comunidades acadêmica e externa, a mesma dispõe de uma Ouvidoria, que está instalada 

desde o início de 2010 e tem atuado sistematicamente no encaminhamento de informações, 

questionamentos e propostas administrativas e pedagógicas.  

Os objetivos da Ouvidoria da Faculdade de Direitoto são: 

a. estabelecer um canal de comunicação entre a Diretoria da Faculdade e a 

comunidade; 

b. obter informações significativas para o planejamento institucional. 

c. auxiliar no exercício da autocrítica e da reflexão; 

 

A função do Ouvidor é: 

a. receber solicitações, reclamações, sugestões e/ou elogios provenientes das 

comunidades; 

b. representar o usuário junto a Faculdade viabilizando um canal de comunicação; 

c. reportar-se à Diretoria da Faculdade de Direito; 

d. atuar na prevenção de conflitos, sugerindo e recomendando soluções; 

e. encaminhar as solicitações, reclamações, sugestões e/ou elogios às devidas áreas 

responsáveis;  

f. resguardar o sigilo das informações; 

g. garantir os direitos do discente, docente e pessoal técnico-administrativo; 

h. preparar, anualmente, relatório das demandas da Ouvidoria.  

i. garantir resposta ao interessado; 

j. agir com integridade, transparência, ética e imparcialidade; 

k. zelar pelos princípios da legalidade e moralidade.  
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O cargo de Ouvidor requer os seguintes requisitos: 

a. responsabilidade e organização; 

b. habilidade de compreensão; 

c. conhecimento dos serviços prestados pela Instituição; 

 

O Ouvidor exercerá suas funções com independência e autonomia, atendendo às 

disposições legais, estatutárias e regimentais da IES. 

 

Procedimentos e Metodologia da Ouvidoria: 

As solicitações, reclamações, sugestões e/ou elogios podem ser encaminhadas por meio de 

um formulário “on line”, disponível no site da Faculdade de Direito, ou pessoalmente em 

local e horário pré-agendado.  

 

A Ouvidoria resguarda o sigilo das informações, todavia, não responde a solicitações 

anônimas. 

 

 

 


