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RESUMO 

 

As ouvidorias públicas, surgidas no Brasil como uma adaptação da figura do ombudsman es-

candinavo, tiveram uma expansão acelerada nas primeiras décadas do século XXI na esteira 

do movimento da governança pública, tendo como premissa melhorar a interlocução entre a 

administração pública e a sociedade. No entanto, a falta de um marco regulatório para sua 

atuação gerou uma heterogeneidade deste instituto no país, suscitando o problema de como 

aumentar sua efetividade nas organizações. Neste trabalho, o objetivo geral foi realizar um 

diagnóstico do funcionamento da Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), para identificação de medidas que possam para torná-la mais efetiva. Foi adotada 

uma metodologia classificada como pesquisa aplicada, de caráter descritivo e exploratório, 

com abordagem mista qualitativa e quantitativa. O meio utilizado foi um estudo de caso, com 

o uso de pesquisa documental para levantamento do histórico de funcionamento do setor e 

aplicação de questionário semiestruturado para investigar as percepções da comunidade inter-

na da Universidade quanto ao conhecimento e a utilização do serviço de ouvidoria. Os resul-

tados revelaram que, apesar de haver regulamentação normativa interna bem definida, há ins-

tabilidade, descontinuidade e baixa autonomia na atuação da Ouvidoria, desde a sua criação 

em 2005. Os dados também apontaram que a Ouvidoria é ainda pouco conhecida pela comu-

nidade universitária, especialmente entre os alunos, e a participação dos usuários bastante 

restrita. Ainda assim, foi considerada um órgão muito importante pela maior parte dos pesqui-

sados. Há também uma pequena parcela que demonstra desconfiança e ceticismo quanto a sua 

efetividade. A partir do diagnóstico realizado e da identificação de oportunidades de melhoria, 

foi elaborada uma proposta de intervenção, sugerindo um conjunto de ações para aumentar a 

efetividade da Ouvidoria enquanto instância interna de apoio do sistema de governança. Essas 

ações dizem respeito a regulamentação; comunicação e divulgação; infraestrutura e canais de 

atendimento; pessoal e capacitação; e boas práticas de governança pública. Entre as principais 

limitações estão a ausência da perspectiva do público externo à Universidade e terceirizados além 

da dificuldade na obtenção de dados sobre as manifestações já registradas. Concluiu-se que há na 

ouvidoria pública universitária potencial para desenvolvimento e exercício de um amplo leque 

de competências e que há a necessidade de maior apoio institucional para elevar sua efetivi-

dade e credibilidade perante a sociedade. 

 

Palavras-chave: ouvidoria; governança; participação social; universidade; gestão pública. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The ‘public ombudsmen’, which emerged in Brazil as an adaptation of the figure of the Scan-

dinavian ombudsman, had an accelerated expansion in the first decades of the 21st century in 

the wake of the public governance movement, with the premise of improving the dialogue be-

tween public administration and society. However, the lack of a regulatory framework for its 

action has generated a heterogeneity of this institute in the country, raising the problem of 

how to increase its effectiveness in organizations. In this work, the general objective was to 

carry out an institutional diagnosis of the Ombudsman's Office of the Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), to identify measures that may make it more effective. A methodology 

classified as applied, descriptive and exploratory research with a qualitative and quantitative 

approach was adopted. The method used was a case study, with the use of documentary re-

search to survey the history of the sector's operation and the application of a semi-structured 

questionnaire to investigate the perceptions of the University's internal community regarding 

the knowledge and use of the ombudsman service. The results revealed that, although there is 

a well-defined internal normative regulation, there is instability, discontinuity and low auton-

omy in the Ombudsman's performance, since its creation in 2005. The data also indicated that 

the Ombudsman is still little known by the university community. especially among students, 

and very limited user participation. Nevertheless, it was considered a very important organ by 

most respondents. There is also a small portion that shows distrust and skepticism about its 

effectiveness. Based on the diagnosis made and the identification of opportunities for im-

provement, an intervention proposal was prepared, suggesting a set of actions to increase the 

effectiveness of the Ombudsman as an internal support body of the governance system. These 

actions respect the regulation; communication and dissemination; infrastructure and service 

channels; personnel and training; and good public governance practices. Among the main 

limitations are the absence of the perspective of the public outside the University and out-

sourced workers, and also the difficulty in obtaining data on the manifestations already regis-

tered. It was concluded that there is potential in the university public ombudsman for the de-

velopment and exercise of a wide range of competences and that there is a need for greater 

institutional support to increase its effectiveness and credibility towards society. 

 

Keywords: ombudsman; social participation; public services; university; public administra-

tion. 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Estrutura do trabalho ............................................................................................... 20 

Figura 2 – Sistema de governança em órgãos/entidades da administração pública ................. 26 

Figura 3 – Evolução do número de ouvidorias do Poder Executivo federal (2002 a 2014) ..... 38 

Figura 4 – Principais processos das ouvidorias públicas .......................................................... 43 

Figura 5 – Representação da metodologia do trabalho............................................................. 62 

Figura 6 – Localização da sede e dos campi da UFOP no estado de Minas Gerais ................. 63 

Figura 7 – Composição da comunidade acadêmica da UFOP em 01/07/2019 ........................ 64 

Figura 8 – Modelo de Governança da UFOP ........................................................................... 66 

Figura 9 – Organograma da Ouvidoria Geral da UFOP e formas de escolha dos membros .... 72 

Figura 10 – Cronologia do funcionamento da Ouvidoria Geral da UFOP (2005-2019) .......... 75 

Figura 11 – Respondentes conforme o vínculo atual com a Universidade .............................. 82 

Figura 12 – Perfil dos respondentes conforme segmento e campus frequentado ..................... 83 

Figura 13 – Perfil dos respondentes conforme segmento e gênero .......................................... 84 

Figura 14 – Perfil dos respondentes conforme segmento e faixa etária ................................... 84 

Figura 15 – Há quanto tempo você tem contato com a UFOP? ............................................... 85 

Figura 16 – Você já ouviu falar da Ouvidoria Geral da UFOP? .............................................. 86 

Figura 17 – Você já entrou em contato com a Ouvidoria Geral da UFOP? ............................. 86 

Figura 18 – Qual o principal motivo para você nunca ter registrado uma manifestação na 

Ouvidoria da UFOP? ................................................................................................................ 88 

Figura 19 – Canal preferencial para contato com a Ouvidoria ................................................. 89 

Figura 20 – Opinião, dos que nunca registraram manifestação, sobre a importância de uma 

Ouvidoria na UFOP .................................................................................................................. 90 

Figura 21 – Por qual motivo você entrou em contato com a Ouvidoria Geral da UFOP, na 

última vez? ................................................................................................................................ 91 

Figura 22 – Você procurou o órgão ou área envolvida na sua manifestação antes de recorrer à 

Ouvidoria Geral da UFOP? ...................................................................................................... 91 

Figura 23 – Qual meio você utilizou para entrar em contato com a Ouvidoria? ...................... 92 

Figura 24 – O contato com a Ouvidoria ajudou na efetiva resolução da sua manifestação? ... 92 

Figura 25 – Opinião, dos que já registraram manifestação, sobre a importância de uma 

Ouvidoria na UFOP .................................................................................................................. 93 

Figura 26 – Dimensões da proposta de intervenção ................................................................. 95 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Número de convidados e de participantes da pesquisa, por segmento ................... 60 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Argumentos contrários e favoráveis à participação pública .................................. 29 

Quadro 2 – Principais eventos no processo de institucionalização das ouvidorias públicas no 

Brasil ......................................................................................................................................... 35 

Quadro 3 – Número de ouvidorias por unidade da federação e esfera de governo (2019) ...... 38 

Quadro 4 – Distinções entre ombudsman clássico e a ouvidoria pública brasileira ................. 40 

Quadro 5 – Encontros do Fórum Nacional de Ouvidores Universitários (FNOU) -1999 a 2018

 .................................................................................................................................................. 46 

Quadro 6 – Recomendações das Cartas do FNOU (2011 a 2018) ........................................... 47 

Quadro 7 – Estudos sobre ouvidorias em universidades federais ............................................ 50 

Quadro 8 – Missão, visão e valores da UFOP no PDI 2016-2025 ........................................... 65 

Quadro 9 – Resumo das características da ouvidoria da UFOP ............................................... 69 

Quadro 10 – Funcionamento da Ouvidoria Geral da UFOP (2005-2019) ............................... 74 

Quadro 11 – Ouvidorias do Núcleo de Direitos Humanos da UFOP (NDH/UFOP) ............... 80 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABO  Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman 

ADO  Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

ADUFOP Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto 

ASSUFOP Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos da Universidade Federal 

de Ouro Preto 

CF  Constituição Federal 

CFOAB Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

CGU  Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

CLR  Comissão de Legislação e Recursos do CUNI 

CUNI  Conselho Universitário 

DCE  Diretório Central de Estudantes 

e-Ouv  Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo federal 

FNOUH Fórum Nacional de Ouvidores Universitários e de Hospitais de Ensino 

IBGC  Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

IES  Instituição de Ensino Superior 

IFES  Instituição de Federal de Ensino Superior 

NDH  Núcleo de Direitos Humanos da UFOP 

NGP  Nova Gestão Pública 

OGU  Ouvidoria Geral da União 

PDI  Plano de Desenvolvimento Institucional 

PROAD Pró-Reitoria de Administração 

SisOuv  Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo federal 

SOC  Secretaria de Órgãos Colegiados 

STF  Supremo Tribunal Federal 

TCU  Tribunal de Contas da União 

UFOP  Universidade Federal de Ouro Preto 

 

  

http://www.ibgc.org.br/


 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 12 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA ........................................................................ 16 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................ 17 

 Geral ........................................................................................................... 18 

 Específicos ................................................................................................. 18 

1.3 JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 18 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO............................................................................. 19 

2 OUVIDORIAS E SEU PAPEL NA GOVERNANÇA PÚBLICA ............................... 21 

2.1 O MOVIMENTO DA GOVERNANÇA PÚBLICA ............................................... 23 

 A participação social na esfera pública ...................................................... 27 

2.2 OUVIDORIAS PÚBLICAS: ORIGENS E INSTITUCIONALIZAÇÃO ............... 31 

 A Ouvidoria Pública no Brasil ................................................................... 33 

2.2.1.1 Características das ouvidorias públicas brasileiras................... 39 

2.2.1.2 Competências das ouvidorias públicas e seu papel de apoio à 

governança ................................................................................................. 42 

2.3 OUVIDORIAS UNIVERSITÁRIAS ....................................................................... 45 

 Estudos sobre ouvidorias em universidades federais ................................. 50 

 Código de Defesa do Usuário do Serviço Público e suas implicações para 

as ouvidorias públicas .............................................................................................. 54 

3 METODOLOGIA............................................................................................................ 57 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA .................................................................. 57 

3.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO .............................................................................. 58 

3.3 TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS ............................................................ 59 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ................................................... 61 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ........................................................ 63 

4.1 HISTÓRICO DO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DA UFOP ... 67 

 Da proposta à criação da Ouvidoria Geral da UFOP em 15/03/2005 ........ 67 

 Suspensão da implantação: 27/09/2006 a 27/09/2007 ............................... 70 

 Prorrogação da suspensão: 29/09/2007 a 29/09/2008 ................................ 70 

 Prorrogação até 12/12/2008 ....................................................................... 71 

 Alteração na forma de provimento e eleição do primeiro ouvidor ............ 71 

 Nova prorrogação: 13/12/2009 a 14/07/2010 ............................................ 72 



 

 

 Designação de ouvidor interino em 21/11/2011 ........................................ 73 

 Substituição do ouvidor interino e revisão do Regimento em 26/10/2017 73 

 Cronologia do funcionamento da Ouvidoria Geral .................................... 74 

 Relatórios de gestão e autoavaliação ......................................................... 76 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2025 ....................... 77 

 Avaliações externas para recredenciamento .............................................. 77 

 Outras iniciativas em ouvidoria ................................................................. 80 

4.2 PESQUISA DE OPINIÃO DA COMUNIDADE INTERNA DA UFOP ............... 82 

 Percepções dos que nunca entraram em contato com a ouvidoria ............. 87 

 Percepções dos que já entraram em contato com a ouvidoria ................... 90 

 Comentários e outras percepções ............................................................... 93 

5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ................................................................................ 95 

5.1 REGULAMENTAÇÃO ........................................................................................... 96 

5.2 INFRAESTRUTURA E CANAIS DE ATENDIMENTO ...................................... 97 

5.3 PESSOAL E CAPACITAÇÃO ............................................................................... 98 

5.4 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO .................................................................. 100 

5.5 GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL ................................................... 101 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 103 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 107 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 115 

Apêndice A – Questionário da pesquisa ................................................................ 115 

ANEXOS ............................................................................................................................... 120 

Anexo A – Regimento Interno da Ouvidoria Geral da UFOP ............................... 120 

Anexo B – Formulário para contato com a Ouvidoria da UFOP ........................... 126 

Anexo C – Sítio eletrônico da Ouvidoria da UFOP (2011 e 2019) ....................... 129 

Anexo D – Sítio eletrônico da UFOP (2019) ......................................................... 131 

 

  



12 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir da redemocratização do Brasil na década de 1980, abriu-se um novo período 

para o florescimento de liberdades fundamentais, dos direitos sociais e da participação da po-

pulação nas ações governamentais. Até então, em razão do regime autoritário da ditadura, as 

ações vistas como contrárias aos interesses do governo eram duramente silenciadas, inibindo e 

restringindo a participação social (COSTA, 2008; FILGUEIRAS, 2013). 

Ferreira (1991 apud Paes de Paula, 2005, p.39) aponta que “no início da década de 

1980, surgiram as primeiras experiências que tentaram romper com a forma centralizada e 

autoritária de exercício do poder público”. Na esteira desses movimentos, que antecederam a 

elaboração da Constituição de 1988, emergiram diferentes forças políticas com propostas para 

modificar as relações entre Estado e sociedade, partindo de diferentes visões sobre o processo 

democrático no país (PAES DE PAULA, 2005). 

Desse modo, a Assembleia Nacional Constituinte desenvolveu uma orientação partici-

pativa em que surgiram movimentos da sociedade civil, defendendo direitos em diversas 

áreas, como saúde, planejamento urbano, meio ambiente e assistência social. Nesse contexto, 

tomaram forma instituições participativas como os conselhos de saúde e assistência social, os 

orçamentos participativos e as conferências nacionais (AVRITZER, 2013a). 

Simultaneamente reforçou-se o controle social baseado em uma cidadania ativa, na 

qual “a ação da sociedade permitiria uma inserção social capaz de garantir o cumprimento de 

programas do governo, viabilizando os projetos sociais e de interesse da nação” (SILVA, 

2002, p. 127). Assim, o administrado passaria também a participar dos sistemas de controle da 

administração pública, podendo provocar procedimentos de controle tanto na defesa de seus 

interesses individuais como na proteção do interesse coletivo (MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 

172). 

Fortaleceu-se também a ideia de um sistema de governança pública que compreende 

maior participação social, ampliando sua abrangência para além da democracia representativa, 

uma vez que esta começou a ter vários de seus pressupostos enfraquecidos (BEVIR, 2011). 

Assim, o envolvimento de atores além dos políticos profissionais e servidores civis pode con-

tribuir para a melhoria da qualidade da atividade estatal, e consequentemente da vida da popu-

lação (RONCONI, 2011). 

Formalmente, a Constituição Federal de 1988, enquanto importante marco histórico e 
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normativo desse novo momento para o país, consolidou uma série de conquistas democráti-

cas, a despeito de alguns obstáculos e retrocessos no campo gerencial (ABRUCIO, 2007; 

COSTA, 2008; LOPEZ, 2010). Dentre as inovações introduzidas, Costa (2008) cita que: 

A Constituição de 1988 proclamou uma nova enunciação dos direitos de cidadania, 

ampliou os mecanismos de inclusão política e participação, estabeleceu larga faixa 

de intervenção do Estado no domínio econômico, redistribuiu os ingressos públicos 

entre as esferas de governo, diminuiu o aparato repressivo herdado do regime militar 

e institucionalizou os instrumentos de política social, dando-lhes substância de dire-

ção (COSTA, 2008, p. 858). 

Naquela ocasião, o texto constitucional trouxe também o reconhecimento e a respon-

sabilização do Estado para a efetivação desse novo conjunto de direitos sociais, vinculados à 

renda, educação, moradia e saúde. Desse modo, a melhoria nas condições de vida da popula-

ção, especialmente dos menos favorecidos, dependeria de políticas públicas para a conversão 

desses direitos em benefícios que interfiram no vida cotidiana das pessoas (ZAMBAM; 

KUJAWA, 2017, p. 78). 

Em outras palavras, dentre as atribuições precípuas do Estado moderno está a presta-

ção de serviços públicos, enquanto instrumentos necessários à concretização de políticas pú-

blicas. Estas, por sua vez, objetivam a implementação dos direitos fundamentais sociais e a 

promoção do bem comum (BARBAROLLO, 2013). 

Em sua redação original, ao incumbir ao Poder Público a prestação direta ou indireta 

de serviços públicos, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu também que deveriam ser 

elaborados dispositivos infraconstitucionais para a proteção dos direitos dos usuários bem 

como a obrigação da manutenção de serviços adequados, com determinação expressa em seu 

art. 175: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públi-

cos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de ca-

ducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado (BRASIL, 1988). 

Transcorrida quase uma década de sua promulgação, despontaram sinais de atraso da 

administração burocrática tradicional em relação aos cenários emergentes da globalização e 



14 

 

 

da crise do Estado, que levou à busca de uma nova gestão pública baseada na administração 

gerencial, orientada por princípios como flexibilidade, orientação para resultados, foco no 

cliente e accountability/controle social. Um dos resultados dessa reforma foi a Emenda Cons-

titucional nº 19, de 4 de junho de 1998. 

Dentre as alterações trazidas pela referida emenda, reafirmou-se a defesa dos direitos e 

a garantia de participação dos usuários dos serviços públicos ao nível constitucional, expressa 

no art. 37, §3º da Constituição Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de lega-

lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas 

a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa 

e interna, da qualidade dos serviços; 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 

emprego ou função na administração pública (BRASIL, 1988). 

 Na oportunidade, a mesma Emenda Constitucional nº 19/1998, em seu art. 27, estabe-

leceu prazo de cento e vinte dias para que o Congresso Nacional elaborasse lei de defesa do 

usuário de serviços públicos.1 

No entanto, ainda que houvesse projetos de lei em tramitação, como o Projeto de Lei 

do Senado 439/1999 e o Projeto de Lei nº 6.953/2002 na Câmara dos Deputados, decorreram 

mais quinze anos sem que houvesse aprovação de lei sobre o tema dos direitos dos usuários 

dos serviços públicos (SANTOS, 2017). 

Diante da morosidade do Congresso Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil (CFOAB) ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) nº 24 junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 20 de junho de 2013, evidencian-

do a necessidade imediata da edição da lei que estabelecesse normas de proteção e defesa dos 

usuários de serviços públicos, uma vez que tais serviços possuem “incontestável importância 

 

 

 

1 Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação desta Emenda, elaborará lei de 

defesa do usuário de serviços públicos. 
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a toda a cidadania pátria”.2 

Naquele mesmo momento estavam em curso as chamadas manifestações de junho de 

2013, que tomaram ruas de várias cidades brasileiras com reivindicações da população por 

“mudanças no padrão de conduta pública dos políticos no gerenciamento dos bens públicos 

(luta contra a corrupção), melhorias na prestação de serviços públicos, sobretudo transporte, 

saúde e educação, dentre outras pautas.” (AVRITZER, 2013b). 

 O então presidente nacional da OAB, afirmou que a ADO nº 24 embora não houvesse 

sido motivada diretamente pelas manifestações, pois teria sido aprovada pelo plenário do 

CFOAB já em 2012, reconheceu sua “pertinência com a reclamação da sociedade brasileira 

por mais e melhores serviços públicos”.3 

De todo modo, já em julho de 2013, o STF proferiu decisão liminar na ADO nº 24, por 

intermédio do ministro relator, reconhecendo o estado de mora do Congresso Nacional e de-

terminando novo prazo de 120 (cento e vinte) dias para adoção das “providências legislativas 

necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 27 da Emenda Consti-

tucional nº 19, de 4 de junho de 1998.”4 

Mesmo com a decisão do STF e o regime de urgência (que considera a matéria rele-

vante e de inadiável interesse nacional), a proposta só foi aprovada pela Câmara dos Deputa-

dos em 15 outubro de 2015, pelo Senado Federal em 6 de junho de 2017, e enfim sancionada, 

sem vetos, pela Presidência da República em 26 de junho de 2017.  

Essa foi, em síntese, a longa trajetória para criação de uma lei que dispusesse sobre a 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração 

pública, e que conferisse eficácia a esse preceito constitucional, que culminou, quase trinta 

anos após a CF de 1988, na promulgação da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

A Lei nº 13.460/2017 fixou as normas básicas para prestadores de serviços públicos, 

prevendo a criação de canais de manifestação dos usuários, disciplinando o funcionamento 

das ouvidorias, além de prever a criação de conselhos de usuários e instituir a avaliação conti-

 

 

 

2 ADO nº 24. Petição Inicial, disponível em: http://www.oab.org.br/arquivos/ado-usuarios-de-servicos-publicos-

versao-final-532338525.pdf. Acesso em 26/06/2018. 
3 Disponível em: http://www.oab.org.br/noticia/25792/oab-requer-ao-supremo-medida-em-defesa-de-usuario-de-

servicos-publicos. Acesso em: 29/06/2018. 
4 ADO nº 24/MC-DF. Relator: Min. Dias Toffoli. 

http://www.oab.org.br/arquivos/ado-usuarios-de-servicos-publicos-versao-final-532338525.pdf
http://www.oab.org.br/arquivos/ado-usuarios-de-servicos-publicos-versao-final-532338525.pdf
http://www.oab.org.br/noticia/25792/oab-requer-ao-supremo-medida-em-defesa-de-usuario-de-servicos-publicos
http://www.oab.org.br/noticia/25792/oab-requer-ao-supremo-medida-em-defesa-de-usuario-de-servicos-publicos
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nuada dos serviços públicos (BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, as ouvidorias dos órgãos e entidades da administração pública recebe-

ram, legalmente, uma série de atribuições específicas, como a promoção da participação do 

usuário, o acompanhamento e proposição de aperfeiçoamentos na prestação dos serviços, 

adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, recebimento, análise e encaminha-

mento às autoridades competentes das manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva 

conclusão das manifestações de usuários perante o órgão ou entidade a que se vincula, dentre 

outras (BRASIL, 2017). Assim, essas novas políticas públicas visam concretizar as ouvidorias 

como instrumentos de maior integração entre a sociedade e o Poder Público.  

Uma vez que a democracia participativa e o controle social podem ser fortalecidos 

com a criação de dispositivos formais de atuação da sociedade e, também, para que esses dis-

positivos sejam suficientemente ágeis e amplamente conhecidos (SILVA, 2002), a ouvidoria 

constitui-se, em um terreno fértil para aprofundamento de estudos teóricos e práticos devido 

ao importante papel institucional e social que podem desempenhar, contribuindo ainda para a 

legitimação das instituições públicas perante a própria sociedade. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Entre avanços e retrocessos, o processo de amadurecimento democrático no Brasil, 

pós-Constituição de 1988, permitiu a criação de “uma série de instrumentos e arenas partici-

pativas capazes de estabelecer controle político e social dos agentes governamentais” 

(ABRUCIO, 2007, p. 84). No entanto, Abrucio (2007) destaca que um desafio persiste e resi-

de na efetivação dos mecanismos de participação e defesa dos usuários dos serviços públicos 

já institucionalizados, como tribunais de contas, conselhos de políticas públicas e ouvidorias. 

No mesmo sentido corrobora Avritzer (2013b, p. 44), ao apontar para as dificuldades 

que essas instituições participativas já estabelecidas encontram para recepcionar e processar 

com a agilidade necessária as demandas sociais, sugerindo “a necessidade de investimentos 

em canais diretos de contato entre movimentos sociais e atores governamentais”. 

Dentro do campo da educação, enquanto um dos mais relevantes serviços públicos 

atribuídos ao Estado, as universidades federais representam importante papel na consolidação 

da democracia e na formação cidadã da população, além da formação profissional e produção 

de conhecimento.  

Vários estudos têm sido realizados a partir das mudanças ocorridas nos últimos anos 
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no ensino superior no país, como a expansão de vagas nas universidades federais, a criação de 

novos cursos e campi, a adoção de diversas políticas de ação afirmativa para egressos de esco-

las públicas, estudantes de famílias de baixa renda, as cotas raciais e para portadores de defi-

ciências. Esses e outros fatores tornaram o ambiente e a gestão universitária ainda mais com-

plexa, com aumento das demandas, surgimento de novas disputas e conflitos de interesses. 

A literatura mostra notórios avanços, sobretudo em termos normativos, desde a Cons-

tituição de 1988, para garantir o acesso da população a serviços públicos de maior qualidade, 

bem como de participar ativamente do processo de organização social. No entanto, ainda é 

necessário o aprimoramento desses mecanismos de participação e defesa de direitos dos usuá-

rios dos serviços públicos, para alterar concretamente a realidade da população. 

A promulgação da Lei nº 13.460/2017 jogou luz sobre as ouvidorias públicas, que ti-

veram seu papel reforçado, conferindo-lhes a incumbência de recepcionar e tratar as manifes-

tações dos usuários dos serviços públicos perante a administração pública, posicionando-as 

como espaços propícios à participação e à defesa de direitos. Segundo Cardoso (2010b), o 

impasse sobre as ouvidorias não é tanto mais relacionado à sua instituição ou determinação de 

suas funções, mas sobretudo às condições para sua operacionalização.  

Resta, portanto, verificar empiricamente se as ouvidorias possuem a visibilidade, cre-

dibilidade e legitimidade perante a sociedade, e também a autonomia, independência e respal-

do diante da própria administração pública necessários para a concretização de sua missão 

(PASSONE; RUS PEREZ; BARREIRO, 2017). 

Desse modo, Passone, Rus Perez e Barreiro (2017, p. 26-27) ressaltam a necessidade 

de se aferir as realidades e possibilidades e ainda de “discutir melhorias nos modelos atual-

mente aplicados, incluindo a realização de relatórios estratégicos para gestão, controle interno 

e promoção de efetivas melhorias nos serviços públicos oferecidos ao cidadão brasileiro”. 

Dentro do contexto apresentado e do movimento da governança pública, o qual visa 

maior alinhamento das políticas públicas e da prestação de serviços públicos aos interesses da 

sociedade, a questão-problema que norteou o presente estudo foi: “Como uma Ouvidoria Pú-

blica pode ser mais efetiva em uma instituição federal de ensino superior?” 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos pretendidos com este trabalho buscaram contemplar a proposta do progra-

ma de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), na 
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expectativa de colaborar para o aumento da produtividade e da efetividade das organizações 

públicas, por meio de diagnósticos acompanhados de proposições de intervenção, que sirvam 

de referencial para a melhoria da gestão pública. 

 Geral  

Neste trabalho, o objetivo geral foi realizar um diagnóstico do funcionamento da Ou-

vidoria Geral da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para identificação de medidas 

que possam torná-la mais efetiva. 

 Específicos 

Para a consecução do objetivo geral da pesquisa, foram delineados os seguintes objeti-

vos específicos: 

● Levantar o histórico do funcionamento da Ouvidoria Geral da UFOP; 

● Pesquisar a opinião da comunidade interna da UFOP quanto ao conhecimento e a utili-

zação do serviço de ouvidoria prestado na instituição; 

● Elaborar uma proposta de intervenção, contendo de possibilidades de ações para me-

lhoria da efetividade da Ouvidoria da UFOP. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A educação figura como uma das mais importantes áreas de atuação do Estado, tendo 

sido consagrada constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado. A CF 1988 

estabeleceu ainda que a sociedade, em sentido amplo, fosse colaboradora na promoção e in-

centivo da educação.5 

A literatura aponta que são várias as possibilidades de articulação entre a sociedade 

civil e a administração pública com o objetivo comum de melhorar a prestação de serviços 

públicos. Entre elas, a ouvidoria enquanto uma instância já institucionalizada em diversos 

órgãos e entidades da administração pública pode beneficiar diretamente os usuários dos ser-

viços públicos, aprimorando a gestão pública. 

 

 

 

5 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidada-

nia e sua qualificação para o trabalho. 
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O controle social, proporcionado pela participação ativa do cidadão na gestão pública, 

exercido por meio de mecanismos diretos como as ouvidorias públicas, pode favorecer o ali-

nhamento das ações do Estado e da administração pública com as expectativas da sociedade 

quanto à construção do bem comum (CARDOSO, 2010a). Desse modo, as universidades pú-

blicas, enquanto entidades da administração pública indireta, podem se beneficiar sobrema-

neira no aprimoramento de sua gestão, ao incorporar nos processos internos as percepções de 

seu público usuário, tornando-as mais dinâmicas para enfrentar os novos desafios que se im-

põem, especialmente em um cenário de expansão e dificuldades orçamentárias. 

O problema de pesquisa aqui abordado torna-se, pois, potencialmente relevante em 

termos científicos para o campo da governança pública e das ouvidorias, aprofundando o de-

bate sobre o tema. Além disso, em termos práticos, tem relevância ao subsidiar a gestão pú-

blica com novas evidências de estudo, sobretudo para instituições congêneres. 

O caso particular em estudo teve motivação inicial a partir da promulgação da Lei nº 

13.460/2017 e consequente constatação da necessidade do aprofundamento de estudos e me-

didas concretas para reestruturação dos serviços de Ouvidoria. De tal modo que, a relevância 

consiste não apenas em garantir o adequado cumprimento das obrigações legalmente impos-

tas, mas, em última análise, contribuir para uma gestão universitária mais democrática, ampli-

ando os espaços para participação e a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos 

prestados pela Universidade. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente estudo está dividido em seis capítulos, onde nesse primeiro é apresentada a 

introdução e contextualização do tema, a formulação do problema de pesquisa, os objetivos 

geral e específicos e a justificativa para a sua realização. 

O segundo capítulo traz a revisão de literatura, contemplando fundamentos teóricos 

sobre o movimento da governança pública e sobre a origem, institucionalização e característi-

cas das ouvidorias públicas no contexto geral e no país, especificamente das ouvidorias uni-

versitárias, viabilizando uma melhor compreensão e embasamento teórico necessários à reali-

zação do estudo. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia adotada, considerando a caracteriza-

ção da pesquisa, delimitação do estudo e as técnicas empregadas para coleta e de coleta e aná-

lise dos dados em cada etapa do trabalho. Por sua vez, o quarto capítulo apresenta a análise e 



20 

 

 

discussão dos resultados obtidos, contendo o diagnóstico institucional realizado a partir do 

levantamento histórico do funcionamento da ouvidoria e da pesquisa de opinião com a comu-

nidade universitária, bem como apresentação e discussões desses resultados. 

No quinto capítulo é compilada uma proposta de intervenção com vistas à melhoria ga 

gestão pública na instituição. No sexto capítulo são tecidas algumas considerações finais, 

retomando o problema de pesquisa e os objetivos inicialmente definidos, e também apontadas 

as dificuldades e limitações e sugestões de estudos futuros. Ao final, são elencadas as referên-

cias consultadas. A Figura 1 apresenta um esquema da estrutura adotada neste trabalho: 

Figura 1 – Estrutura do trabalho 

 

Fonte: elaborado pelo autor com uso do software FreeMind Versão 1.0.1 

A seguir será apresentada a revisão da literatura sobre a temática das ouvidorias públi-

cas, no contexto da governança pública. 
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2 OUVIDORIAS E SEU PAPEL NA GOVERNANÇA PÚBLICA  

A compreensão da realidade democrática nacional envolve, necessariamente, refletir 

sobre o processo histórico da formação do Estado e da sociedade brasileira em que despontam 

contradições e ambiguidades, revelando a indissolubilidade existente entre cultura e política. 

Nesse processo, evidencia-se a fragilidade da cultura política no país, em que o reconheci-

mento e a garantia dos direitos civis, políticos e sociais foram sendo gradativamente concedi-

dos a parcelas da sociedade (e não à população como um todo), notadamente nos períodos 

autoritários do Estado Novo (1930-1945) e da Ditadura Militar (1964-1985), trazendo reper-

cussões até os dias atuais (PASSONE et al., 2017). 

Em meio a esse contexto, a trajetória da administração pública no Brasil foi submetida 

à várias reformas ao longo do tempo, nas quais, à medida em que se conquistou avanços e 

inovações em alguns aspectos, continuou-se repercutindo uma série de disfunções e proble-

mas históricos. A partir da década de 1930 com Getúlio Vargas e durante os sucessivos go-

vernos até a Constituição Federal de 1988 ficaram marcados como um período de tentativa de 

superação do patrimonialismo e de construção e consolidação do modelo burocrático para a 

administração pública brasileira (ABRUCIO, 2007). 

Durante a vigência da burocracia enquanto principal definidora das diretrizes para as 

atividades da gestão pública no país, difundiu-se, entre outros atributos, o que ficou conhecido 

na literatura como insulamento burocrático, caracterizado como “fenômeno no qual a buro-

cracia possui um alto grau de independência em relação aos controles político ou social” 

(CAVALCANTE; LOTTA; OLIVEIRA, 2018, p. 59). 

O insulamento burocrático, buscando isolar uma parcela da burocracia, altamente téc-

nica e especializada, visava garantir eficiência em setores específicos, diminuindo a interfe-

rência dos agentes políticos, considerados ineficientes. Essa estratégia foi estruturada e posta 

em prática em meio a regimes políticos onde também a participação social era, em geral, limi-

tada ou seletiva. Com isso, a ideia central baseava-se na contraposição do insulamento buro-

crático e da universalização de procedimentos ao clientelismo e ao patrimonialismo ainda 

presentes na administração pública (CAVALCANTE; LOTTA; OLIVEIRA, 2018). 

Após a redemocratização e com a promulgação da Constituição Federal de 1988 ga-

nhou força o movimento para reforma do Estado visando o reestabelecimento de suas relações 

com a sociedade civil. Para Paes de Paula (2005, p.37), foi o início de uma tentativa de tornar 
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o Estado “mais aberto às necessidades dos cidadãos brasileiros, mais voltado para o interesse 

público e mais eficiente na coordenação da economia e dos serviços públicos”. Passone et al. 

(2017) ressaltam ainda que essa reforma procurou também descentralizar e municipalizar po-

líticas públicas, ao mesmo tempo que institucionalizou o controle social. 

A Constituição de 1988 foi o principal marco desta mudança de rumo para o país, ao 

ampliar o elenco de garantias e direitos políticos e sociais, abrindo espaço para discussão de 

novos caminhos para a administração pública (CAVALCANTE; LOTTA; OLIVEIRA, 2018). 

No bojo destas mudanças e em meio à uma crise fiscal, o governo Collor deu início a uma 

reforma baseada na premissa da necessidade de redução do Estado, que culminou no “des-

mantelamento de diversos setores e políticas públicas, além da redução de atividades estatais 

essenciais” (ABRUCIO, 2007, p. 70). 

Após o impeachment de Collor e o mandato-tampão de Itamar Franco, foi no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, sob o comando do ministro Bresser-Pereira, que se enfatizou 

a necessidade de uma reforma gerencial no Brasil, constatada após diagnóstico dos aspectos 

negativos presentes na Constituição de 1988 e da crise de Estado ora instalada (ABRUCIO, 

2007). Ainda segundo Abrucio (2007), tal reforma baseou-se em tendências de outros países, 

especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, que demarcaram a New Public Mana-

gement ou Nova Gestão Pública (NGP).  

De acordo com Evans (2013), a NGP forneceu importantes ferramentas para a gestão 

pública, enfatizando aspectos econômicos e de eficiência e eficácia. Todavia, o autor afirma 

que tais ferramentas já não são mais suficientes para lidar com os desafios da prestação dos 

serviços públicos no que considera “era da governança”, uma vez que a NGP foca ainda nos 

servidores públicos como os principais decisores sobre o bem público. Observa-se, portanto, 

que nesse aspecto, uma proximidade ao que vigorava desde a burocracia clássica e seu insu-

lamento. 

A demanda exigida para o progresso social e superação dos novos desafios na era da 

governança é que o cidadão também se torne protagonista na formulação e implementação das 

políticas públicas. Nesse sentido, há a necessidade dos órgãos públicos, no desenvolvimento 

de suas atividades, se atentarem para a coparticipação e para os comportamentos adaptativos 

dos cidadãos, além de outras partes interessadas, os stakeholders (EVANS, 2013). 

Nesse contexto, estudos sobre a temática da governança e de novos arranjos instituci-

onais até então inexistentes vêm sendo desenvolvidos no intuito de construir uma melhor 
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compreensão para essa nova conformação do binômio Estado e a sociedade civil, advinda da 

crise do Estado vivenciada nas últimas décadas do século XX (DIAS; CARIO, 2014), con-

forme discutido a seguir.  

 

2.1 O MOVIMENTO DA GOVERNANÇA PÚBLICA 

A governança pode ser entendida como uma alternativa analítica para pesquisas cientí-

ficas sobre o comportamento das burocracias estatais frente às várias mudanças institucionais 

resultantes de influências de diferentes ordens a que são submetidas (CAVALCANTE; 

LOTTA; OLIVEIRA, 2018). Seu conceito teve origem nos estudos de Ronald Coase (1937) e 

Oliver Williamson (1975), remetendo aos dispositivos operacionalizados pela firma para con-

duzir coordenações eficazes em relação aos protocolos internos e aos contratos e aplicações 

de normas (MATIAS-PEREIRA, 2010).  

Nesse primeiro momento, a governança voltada predominantemente para o âmbito 

empresarial, ou governança corporativa, podia ser compreendida como “sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, diretoria, conselho de administração, órgãos de fiscalização e 

controle, bem como outras partes interessadas” no negócio (IBGC, 2015, p. 20). 

Já a governança pública está associada às reformas ocorridas nos países desenvolvidos 

nas décadas de 1980 e 1990, que buscavam melhorar a prestação dos serviços públicos à po-

pulação, por meio de mecanismos de mercado, minimizando disfunções da burocracia, como 

aquelas decorrentes da rigidez hierárquica (BEVIR, 2010 apud DIAS; CARIO, 2014). Sua 

origem, portanto, parte da necessidade de renovação da relação estabelecida entre Estado e 

sociedade na transição para o século XXI. 

Cavalcante; Lotta e Oliveira (2018) também consideram os anos 1990 como início do 

movimento da governança no setor público. Contudo, os autores esclarecem que a governança 

se difere não apenas da administração pública burocrática como também da Nova Gestão Pú-

blica (NGP), ao ressignificar as capacidades de governo em meio a novos tempos e contextos, 

caracterizados pela complexidade, pluralismo, ambiguidade e fragmentação. Na visão de Dias 

e Cario (2014), a governança pública pode ser considerada como pós-burocrática ou pós-

gerencialista, porém, não como ruptura total com estes dois modelos. 

O cerne das conceituações encontradas na literatura para a governança pública gira em 

torno de aspectos relacionados à democracia e a um maior envolvimento de diferentes atores 
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sociais no planejamento e na execução das políticas e dos serviços públicos.  

Para Ronconi (2011), a governança no setor público é um arranjo institucional gover-

namental que articula o conjunto de dimensões econômico-financeira, institucional-

administrativa e sociopolítica, estabelecendo parcerias com a sociedade civil e mercado, na 

busca por soluções inovadoras para os problemas sociais e o aprofundamento da democracia. 

Também nesse sentido, Raquel e van Bellen (2012) afirmam que a governança pública 

procura promover maior articulação entre Estado e sociedade, recuperando a importância do 

ente estatal que tenta atuar em sintonia com diferentes atores da sociedade, de modo a melhor 

desenvolver as políticas públicas. Para tanto, afirmam os autores, são construídos novos espa-

ços de discussão e também de compartilhamento de poder político. 

Na mesma linha, Dias e Cario (2014, p. 93) compreendem o movimento da governan-

ça pública como “uma estratégia desenvolvimentista adotada na relação entre o Estado e a 

sociedade com vistas à construção do público, envolvendo o próprio público e buscando aten-

der os interesses desse mesmo público”. Consoante, Oliveira e Pisa (2015) vislumbram a go-

vernança como capacidade do Estado de implementar as políticas necessárias para o alcance 

dos objetivos comuns, pressupondo o aperfeiçoamento dos meios de interlocução com a soci-

edade ao passo que são promovidas ações que garantam a maior atuação do cidadão e respon-

sabilização dos agentes públicos. 

Cabe ressaltar, porém, que governança pública não possui um conceito universal, uma 

vez que a mesma é estudada a partir de diferentes áreas de conhecimento e suas especificida-

des. Alcântara et al. (2015) afirmam “que a governança pública é também um conceito e prá-

ticas em construção, principalmente no Brasil”.  

Em todo o mundo, diversos organismos internacionais, como a International Federa-

tion of Accountants (IFAC), a Independent Commission for Good Governance in Public Ser-

vices (ICGGPS) e o Banco Mundial, vêm se debruçando sobre o estudo da governança no 

setor público, apropriando de princípios já difundidos na governança corporativa e incorpo-

rando outros próprios da esfera pública, para tornar a atuação do Estado mais eficiente, aten-

dendo aos anseios sociais (BRASIL, 2014a). Para tanto, esses estudos apontam para uma série 

de medidas que precisam ser implantadas ou reforçadas na administração pública, tais como: 

 “[...] garantir o comportamento ético, íntegro, responsável, comprometido e transpa-

rente da liderança; controlar a corrupção; implementar efetivamente um código de 

conduta e de valores éticos; observar e garantir a aderência das organizações às re-

gulamentações, códigos, normas e padrões; garantir a transparência e a efetividade 
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das comunicações; balancear interesses e envolver efetivamente os stakeholders (ci-

dadãos, usuários de serviços, acionistas, iniciativa privada) (BRASIL, 2014, p. 13). 

No Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU), órgão responsável pelo controle ex-

terno do governo federal e de auxílio ao Congresso Nacional no acompanhamento da execu-

ção orçamentária e financeira do país, tomou frente das iniciativas relacionadas à governança 

aplicável a órgãos e entidades da administração pública. Ao elaborar um referencial de gover-

nança a partir da compilação de artigos científicos, padrões, modelos e códigos de diferentes 

países, o TCU conceituou a governança no setor público como conjunto de “mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atua-

ção da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de inte-

resse da sociedade” (BRASIL, 2014, p. 26). 

Desse modo, um sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se or-

ganizam entre si, interagem e procedem para o alcance da boa governança (BRASIL, 2014). 

A organização ao se desenvolver e atingir um melhor desempenho a partir da governança, 

alcança seus objetivos, resultando simultaneamente na satisfação dos demais atores envolvi-

dos (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

De acordo com Dias e Cario (2014) existem diferentes caminhos para se pensar a go-

vernança pública, mas que, em qualquer que seja, nota-se a ênfase no impacto que as estrutu-

ras e as instituições têm em sua dinâmica. Dentre as perspectivas de observação possíveis para 

análise da governança no setor público, o referencial do TCU adota a perspectiva dos órgãos e 

entidades, na qual se busca garantir o cumprimento dos respectivos papéis institucionais, i.e., 

que cada órgão ou entidade pública alinhe suas ações aos interesses públicos c 

Dessa perspectiva, o sistema de governança no setor público é formado por um con-

junto que envolve estruturas administrativas, processos de trabalho, instrumentos, informa-

ções e comportamento de pessoas envolvidas direta ou indiretamente, na avaliação, no direci-

onamento e no monitoramento da organização (BRASIL, 2014). Tal sistema abrange as rela-

ções entre a sociedade (cidadãos e outras partes interessadas em geral) e a administração da 

organização pública, conforme ilustra a Figura 2. 
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Figura 2 – Sistema de governança em órgãos/entidades da administração pública 

 

Fonte: Referencial Básico de Governança do TCU (BRASIL, 2014) 

Como pode ser observado na representação, o sistema de governança em órgãos e en-

tidades da administração pública congrega atores tanto internos quanto externos à organiza-

ção, bem como requer a comunicação e a articulação entre eles, que passam também a influ-

enciar a alta administração e a gestão pública em sentido amplo. De acordo com Matias-

Pereira (2010), esse sistema visa determinar o equilíbrio de poder entre todos os envolvidos 

numa organização - governantes, gestores, servidores, cidadãos - a fim de permitir que o bem 

comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos. 

Ao se analisar segmentos do sistema de governança a partir do esquema representado 

na Figura 2, nota-se na parte central, o conjunto das instâncias internas de governança. Essas 

instâncias têm o papel de “definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a 

conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identifi-

cados” (BRASIL, 2014a, p. 29). 
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Também a partir da Figura 2, dentro ainda do conjunto de instâncias internas, estão as 

instâncias de apoio à governança. Estas, por sua vez, são estruturas administrativas incumbi-

das de promover a interlocução entre partes interessadas internas e externas junto à adminis-

tração, além de avaliar e monitorar riscos e controles internos, comunicando disfunções iden-

tificadas à alta administração (BRASIL, 2014). Em relação a esse tipo de estrutura, o referen-

cial de governança do TCU exemplifica citando: comissões e comitês, conselho fiscal, audito-

ria interna e a ouvidoria. 

Sustentando o sistema de governança existem alguns princípios norteadores para as 

práticas das organizações. No setor público, uma das fontes dos princípios de governança é o 

referencial do TCU, que estabeleceu como princípios: a legitimidade, a equidade, a responsa-

bilidade, a eficiência, a probidade, a transparência e a accountability (BRASIL, 2014). Mais 

recentemente, o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, ao dispor sobre a política de 

governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em seu art. 3ª, 

firmou como princípios da governança pública: capacidade de resposta; integridade; confiabi-

lidade; melhoria regulatória; prestação de contas e responsabilidade; e transparência.  

Neste panorama, em que a governança se apresenta como tendência e alternativa pro-

missoras tanto para análises teóricas quanto para aplicações práticas no setor público, é que se 

pretende desenvolver neste estudo o tema das ouvidorias públicas, enquanto instâncias inter-

nas de apoio à governança.  

 A participação social na esfera pública 

Dentro das abordagens relacionadas à governança centrada no cidadão, a participação 

e o controle social são considerados princípios fundamentais, sendo a participação social um 

meio para democratizar a administração pública, ao passo que o controle social atua para au-

mentar seu nível de accountability (CUNILL GRAU, 2013). Já Evans (2013) afirma que a 

participação efetiva dos cidadãos é um dos principais desafios da governança contemporânea, 

pois, conquanto o discurso dos formuladores de políticas enfatize a importância da participa-

ção, o que se apresenta no cotidiano é uma dificuldade ou resistência em compartilhar o poder 

decisório com os cidadãos. 

A participação pode ser entendida, de modo geral, como “a abertura de espaços ao en-

volvimento da sociedade civil nas atividades de definição, formulação, implementação, moni-

toramento e avaliação de políticas públicas”. Ou ainda, “à abertura de canais de diálogo e de 
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deliberação compartilhada entre o Poder Executivo e a sociedade, seja por meio de organiza-

ções ou de indivíduos (FERRAREZI; OLIVEIRA, 2013, p. 126). 

Podem ser encontradas na literatura diferentes concepções sobre a participação na teo-

ria democrática e na deliberação pública, em que se apresentam argumentos contrários e a 

favor. Segundo Lowndes, Pratchett e Stoker (2006), alguns teóricos adotam uma visão "realis-

ta" da democracia e não esperam uma participação em larga escala além do voto. Para esses 

autores, essa visão muito estreita da democracia já não é amplamente aceita entre acadêmicos 

e teóricos do tema atualmente. Ainda assim, subsistem argumentos dos dois pontos de vista. 

Um argumento desfavorável frequentemente associado à participação pública é o de 

que esta pode ocasionar um conflito aberto entre grupos divergentes, culminando em cliente-

lismo e ao privilégio de certos grupos de elite em detrimento de outros. Outro ponto argumen-

tado é que a ampla participação, com múltiplas opiniões e interesses, conduz à uma sobrecar-

ga de informação e consequentemente a tomada de decisão mais lenta (Walters et al. (2000) 

apud EVANS, 2013). 

Fonseca (2010) também aponta aspectos problemáticos da abordagem participacionis-

ta no que se refere à sua generalização indiscriminada e que desconsidera tanto as relações de 

poder preexistentes quanto outras especificidades do contexto de sua aplicação. O autor ar-

gumenta que a disseminação da participação, incentivada com base no chamado Manual da 

Boa Governança, transformou este conceito em uma buzzword, i.e., uma expressão recorrente, 

na moda, mas que teve sua essência esvaziada e seu uso banalizado, com efeitos restritos me-

ramente a nível de discurso, com pouca aplicação e resultados na prática.  

Nesse sentido, Evans (2013), que investigou a literatura sobre experiências de partici-

pação na Europa, alerta para que sejam observadas questões-chave sobre as condições ideais 

para a participação social, dentre as quais a atenção para o objetivo que se pretende com a 

inclusão do cidadão no foco da formulação ou execução da política, pois é ele que determina-

rá o estilo da participação a ser adotado, para que seja uma implementação bem sucedida. O 

autor aponta ainda que a principal conclusão desses estudos revela não a necessidade de maior 

participação, mas sim de uma participação mais qualificada. 

Por outro lado, a visão participativa da democracia, mesmo reconhecendo uma série 

de limitações, pressupõe que há mais benefícios que prejuízos na incorporação da participação 

na esfera pública, sendo sustentados por justificativas instrumentais (participação como um 

meio para alcançar um “bem”) e justificativas normativas (participação como elemento essen-
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cial de um modo de vida democrático liberal) (EVANS, 2013). O Quadro 1, a seguir, contra-

põe alguns dos principais argumentos contrários e favoráveis à participação dos cidadãos na 

esfera pública: 

Quadro 1 – Argumentos contrários e favoráveis à participação pública 

Argumentos contrários Argumentos favoráveis 

• Conflito aberto entre grupos divergentes; 

• Clientelismo e ao privilégio de certos 

grupos de elite em detrimento de outros; 

• Sobrecarga de informação; 

• Tomada de decisão mais lenta; 

• Generalização indiscriminada do concei-

to; 

• Pouca aplicação e resultados na prática. 

Justificativas instrumentais 

• É um meio para alcançar um bem; 

• Ferramenta para melhorar a confiança nas instituições 

públicas; 

• Ferramenta para resolver os problemas complexos en-

frentados pelos administradores públicos; 

• Ajuda a levantar evidências e informações sobre as 

consequências de diferentes opções, reduzindo a in-

certeza e o risco. 

Justificativas normativas 

• Ingrediente essencial de um modo de vida democráti-

co liberal; 

• Envolvimento continuo com os cidadãos; 

• Geração de legitimidade e senso de apropriação das 

intervenções governamentais; 

• Necessidade de alcançar resultados sociais e econô-

micos positivos para os cidadãos (geração de valor 

público). 

Fonte: baseado em Fonseca (2010) e Evans (2013) 

Observa-se, na visão participativa, que a participação pública e o compartilhamento do 

processo decisório é capaz de induzir contribuições como: auxílio na gestão e resolução de 

problemas complexos; formulação e entrega de serviços públicos, promoção de novas rela-

ções de colaboração exigidas pela governança no século XXI, e desenvolvimento de conscien-

tização política, habilidades, confiança, e ambição no âmbito da cidadania (EVANS, 2013). 

Outro fator que tem despertado o interesse na pesquisa e na prática da participação é a 

crise de credibilidade enfrentada pela democracia representativa. Notadamente no Brasil, ob-

serva-se crescente desconfiança e insatisfação por parte da sociedade em relação aos seus re-

presentantes eleitos e às instituições do sistema representativo, reverberando em novas formas 

de mobilização e de participação social (FILGUEIRAS, 2018). Em muitas situações parece 

haver um desconhecimento ou mesmo o descaso por parte dos entes públicos dos interesses e 

das reinvindicações da população, que acaba por não ser escutada ou deixa de sê-lo ao longo 

do tempo (CARDOSO, 2010). 

Assim, o desafio de tornar os gestores públicos mais responsivos às demandas da soci-

edade passou a ser incorporado como meta à agenda da administração pública mais fortemen-
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te a partir décadas seguintes à redemocratização do país (LOPEZ, 2010). Diversos direitos e 

instrumentos de participação social foram introduzidos pela CF 1988 e por legislações infra-

constitucionais que a sucederam, tanto em relação à gestão pública, quanto aos processos polí-

tico, econômico, social e cultural, como o direito à informação (art. 5º , XXXIII), o direito de 

denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2º ), a gestão democrática 

da seguridade social (art. 194, VII), da saúde (art. 198, III), do ensino público (art. 206, VI), e 

ainda inúmeras normas contidas na legislação ordinária prevendo também participação, como 

ocorre na Lei Geral de Telecomunicações, na Lei de Licitações e Contratos, na Lei do Proces-

so Administrativo (DI PIETRO, 2017). 

Dessas iniciativas de participação pública surgidas, cada mecanismo apresenta especi-

ficidades em relação aos objetivos, além de diferentes níveis de maturidade, visto que estão 

sujeitos ao processo político. A garantia de acesso à informação, somente foi regulamentada 

em 2011, com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e a partir de então que começa-

ram a surgir os meios concretos para o exercício desse direito. Por sua vez, os conselhos pú-

blicos são órgãos colegiados já bastante estabelecidos em diversas áreas temáticas na adminis-

tração pública direta federal, estadual ou municipal, visando incorporar a participação social 

no ciclo de políticas públicas, além de viabilizar formas de controle sobre a atuação do Estado 

(FERRAREZI; OLIVEIRA, 2013). Além disso, estes podem ter diferentes funções (fiscaliza-

ção, mobilização, deliberação ou consultoria) assim como múltiplas configurações, cujos for-

matos são definidos pelas legislações que os instituem (CUNILL GRAU, 2013). 

Todavia, outros mecanismos de participação ainda estão em fase de maturação, sendo 

necessário o redesenho das instituições para permitirem e estimularem a participação, sincro-

nizando a burocracia pública com os interesses e objetivos da coletividade (LOPEZ, 2010). 

Fung e Kennedy (2006) afirmam que as múltiplas condições da governança moderna exigem 

instituições de participação pública que sejam apropriadas à essa complexidade de pelo menos 

três maneiras: não há uma forma canônica de participação direta na governança democrática 

moderna; participação pública promove vários objetivos e valores na governança contempo-

rânea; e os mecanismos de participação direta não são (como comumente imaginado) uma 

alternativa estrita à representação, mas, ao contrário, são complementares. 

Esse parece ser o caso das ouvidorias públicas que, embora já existam no país desde 

1986 e tenham sido debatidas como um dos canais de participação do cidadão na administra-

ção pública durante a elaboração da CF 1988, não foram contempladas no texto original da 
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carta magna (Mai, 2009 apud CUNILL GRAU, 2013). 

De acordo com Cavalcante, Lotta e Oliveira (2018, p. 78), a abordagem da governança 

“reconhece a diversificação dos mecanismos de coordenação entre os atores em ambientes 

complexos”, fazendo com que os Estados passem a repensar desenhos de arranjos institucio-

nais voltados à governança para a solução de problemas de articulação. 

Com base nos pressupostos do movimento da governança pública e da visão participa-

tiva da democracia, na qual os benefícios potenciais oriundos da sua incorporação são maiores 

do que eventuais problemas, é que este estudo buscará investigar o papel da ouvidoria no con-

texto das organizações públicas, especificamente em instituições de ensino superior. 

 

2.2 OUVIDORIAS PÚBLICAS: ORIGENS E INSTITUCIONALIZAÇÃO 

As ouvidorias públicas têm sido consideradas mecanismos singulares e transversais, 

que atuam tanto para o incremento da participação direta quanto do controle social, além de 

poderem contribuir para a melhoria da governança nas organizações, elevando os níveis de 

accountability e transparência, e em última instância, aperfeiçoando a prestação dos serviços 

públicos à sociedade e assegurando o exercício da cidadania (CUNILL GRAU, 2013; 

MENEZES, 2017). 

Suas origens, porém, remontam à figura do ombudsman, surgida e desenvolvida na 

Suécia a partir do século XVIII. Inicialmente, tratava-se de um ofício a serviço do Rei, com o 

objetivo de vigiar a execução de suas ordens. Mais tarde, com o enfraquecimento do absolu-

tismo, o chamado chanceler, que pode ser considerado um precedente do ombudsman, teve 

sua vinculação alterada, passando a ser escolhido e a responder diretamente ao Parlamento 

sueco, o Riksdag (CYRILLO, 2015; GOMES, 1987). 

Já em 1809, surge na Constituição sueca a primeira expressão formal da ouvidoria tal 

como é hoje concebida, com a instituição do ombudsman, personagem previsto em um cená-

rio pós-guerra para atender às necessidades da população que vivenciava uma difícil situação 

socioeconômica, além de fortalecer o Parlamento (CYRILLO, 2015). Assim, o ombudsman 

foi institucionalizado para estabelecer um equilíbrio entre o Rei e o Parlamento, competindo-

lhe “vigiar a execução das leis e dos serviços públicos, além de zelar pelo bem-estar dos ad-

ministrados, defendendo-os das injustiças cometidas pelos administradores e assegurando-lhes 

o exercício do direito de petição” (GOMES, 1987, p. 5). 

Também chamado justitieombudsman (comissário ou provedor de justiça), seu repre-
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sentante era então eleito pelo Parlamento, tendo como atribuição supervisionar a observância 

das leis e regulamentos pelos servidores públicos e juízes. No exercício de sua competência, o 

ombudsman fiscalizava a regularidade da administração civil ou militar, examinando queixas 

a ele apresentadas ou inspecionando serviços públicos espontaneamente (TÁCITO, 1967, 

1988). A regra básica para sua atuação era proteger os cidadãos contra das armadilhas da vida 

cotidiana, lesões morais ou físicas, dispondo para essa tarefa de poderes e prestígio indiscutí-

veis na sociedade sueca (MOTTA, 1974).  

Os poderes do ombudsman escandinavo eram limitados, não abrangendo as searas dis-

ciplinar ou criminal, mas tinham a finalidade de contribuir para coibir eventuais abusos de 

poder administrativo, por meio de suas advertências e iniciativa (TÁCITO, 1967). Esse mode-

lo pioneiro, originário da Suécia, inspirou outros países pelo mundo a criar institutos seme-

lhantes, com denominações por vezes distintas: Finlândia em 1919, Noruega em 1952, Dina-

marca em 1953, Nova Zelândia em 1962, Guiana e Tanzânia em 1966, Inglaterra em 1967, 

Austrália, Israel e Índia em 1971, França em 1973 (médiateur), Portugal em 1976 (provedor 

de justiça), Espanha em 1978 (defensor del pueblo), entre outros, sendo que alguns deles pro-

curaram incorporá-lo de forma definitiva em seus quadros institucionais (GOMES, 1987; 

MOTTA, 1974). 

No entanto, algumas características essenciais são necessárias para que se considere 

um ombudsman como tal. Rowat (1973) citado por Bezerra (2010) elenca três traços princi-

pais e distintivos para o “verdadeiro” ombudsman: 

a) O ombudsman é um funcionário independente e não influenciado pelos partidos 

políticos, representante da legislatura, em geral estabelecido na Constituição, que vi-

gia a administração; 

b) ocupa-se de queixas específicas do público contra as injustiças e os erros adminis-

trativos;  

c) tem o poder de investigar, criticar e dar publicidade às ações administrativas, mas 

não o de revogá-las (ROWAT, 1993 apud BEZERRA, 2010, p. 57). 

Das experiências nos países europeus resultou a configuração do Ombudsman Euro-

peu no âmbito da União Europeia, em 1992. Desta conformação podem ser deduzidos outros 

elementos constitutivos da figura do ombudsman como independência, representação da legis-

latura, previsão constitucional, vigilância da administração, atendimento a queixas do público, 

atuação contra injustiças e erros administrativos, poder investigatório, poder de crítica e de 

dar publicidade (BEZERRA, 2010). 

Na América Latina, o debate sobre o tema repercutiu mais tardiamente, à medida em 



33 

 

 

que os países do subcontinente foram reestabelecendo suas democracias ao final do século 

XX, haja vista ser este um pressuposto para o ombudsman e seus similares (CARDOSO, 

2010a). O instituto do “defensor del pueblo” foi introduzido em Porto Rico em 1977, na Gua-

temala em 1985, no México em 1990, em El Salvador e na Colômbia em 1991, na Costa Rica, 

Paraguai e Honduras em 1992, no Peru e Argentina em 1993, na Bolívia em 1994, na Nicará-

gua em 1995, na Venezuela em 1997 e no Equador em 1998 (SILVA, 2007). Nesse aspecto, 

cabe ressaltar que a figura do defensor del pueblo está prevista a nível constitucional em 

grande parte desses ordenamentos latino-americanos, que seguiram o exemplo espanhol da 

Constituição de 1978 (BEZERRA, 2010). 

No caso do Brasil, o instituto do ombudsman sueco inspirou a ouvidoria pública, que, 

moldada pela conjuntura política e social nacional, tomou rumos próprios, distanciando-se 

substancialmente das demais experiências internacionais, como será abordado a seguir. 

 A Ouvidoria Pública no Brasil 

A experiência das ouvidorias públicas brasileiras é bastante difusa e ainda em desen-

volvimento. Assim como o ombudsman sueco, o ouvidor no Brasil surgiu associado à monar-

quia, sendo o Ouvidor-Geral no período colonial brasileiro, por volta da metade do século 

XVI, encarregado de ser os “ouvidos do rei”, atuando como órgão do sistema de justiça, ve-

lando pela aplicação das leis da metrópole (BEZERRA, 2010). 

Após a independência do Brasil em 1822, a figura do ouvidor, nestes moldes, deixou 

de existir, vindo o assunto reaparecer já nos anos sessenta do século XX, quando o professor 

Tácito (1967) aventou a possibilidade do ombudsman sueco ser adotado no Brasil. Porém, o 

autor alertava, à época, para a dificuldade de se importar esse modelo, uma vez que fora con-

cebido para países de realidades muito distintas da brasileira, em termos de tamanho da popu-

lação, nível educacional e hábitos administrativos e políticos. Ademais, o país passou por uma 

ditadura nesse período, com o Poder Legislativo enfraquecido frente ao Executivo, situação 

que inviabiliza a existência de um ombudsman (comissário indicado pelo Parlamento para 

fiscalizar o Executivo) (BEZERRA, 2010). 

Na década de oitenta, com o prenúncio da redemocratização que viria em 1985, pro-

postas surgiram no Congresso Nacional para criação de um “ombudsman brasileiro”, com 

denominações de Procuradoria Geral do Povo, Procuradoria Geral do Poder Legislativo, Pro-

curadoria Popular ou Ouvidoria Geral. Fato é que todas fracassaram em seu intento 
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(BEZERRA, 2010).  

No período pós-ditadura, foi promulgado pelo primeiro presidente civil, José Sarney, o 

Decreto nº 93.714, de 15 de dezembro de 1986, criando a Comissão de Defesa dos Direitos do 

Cidadão - CÓDICI (SALGADO, 2013). No entanto, esse Decreto sofreu várias críticas, uma 

vez que trouxe um distanciamento de inúmeros preceitos já estabelecidos internacionalmente 

sobre o instituto do ombudsman, como unipessoalidade, autonomia, requisitos para elegibili-

dade, publicidade e divulgação, e outros problemas como a amplitude de atribuições e falta de 

exequibilidade (GOMES, 1987). O dispositivo foi então revogado em 1991, no mandato de 

Fernando Collor de Melo, primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura. 

Também em 1986, foi instalada a primeira ouvidoria pública em Curitiba, na forma de 

projeto-piloto. Na verdade, o decreto do prefeito previu não a criação da ouvidoria propria-

mente dita, mas definiu atribuições de ouvidor a um dos cargos da administração municipal. 

Durante o período experimental, Gomes (1987) destacou resultados positivos alcançados em 

termos de proteção do cidadão contra atos da administração pública lesivos, engajamento da 

população curitibana em sugerir medidas de aperfeiçoamento dos serviços públicos munici-

pais; decréscimo da sensação de impunidade; identificação de gargalos nos órgãos munici-

pais; prevenção de erros e incorreções por parte da administração, entre outros. De acordo 

com Lyra (1996), contudo, a Ouvidoria de Curitiba foi desativada após dois anos, por motivos 

políticos. 

O período de discussão para a nova Constituição pode ter sido a melhor oportunidade 

para criação do ombudsman no Brasil. Tal proposição foi contemplada na proposta elaborada 

pela Comissão de Notáveis presidida por Afonso Arinos (Comissão Provisória de Estudos 

Constitucionais), com a criação do que seria o Defensor do Povo. No entanto, esta também 

não obteve êxito, a Defensoria do Povo não foi incorporada ao texto da Constituição de 1988, 

sendo apenas uma parte das funções que lhe seriam previstas absorvidas pelo Ministério Pú-

blico (LYRA, 2004; SILVA, 2007). 

Silva (2007) atribui essa omissão do “Defensor do Povo” no texto da CF 1988 a dois 

fatores principais: à influência e os interesses da classe de promotores e às condições sociopo-

líticas brasileiras. De acordo com o autor, a predisposição do Estado brasileiro ao paternalis-

mo tornava mais difícil a abertura no controle da administração pública por meio de uma nova 

estrutura cujo pressuposto constitutivo é a participação popular diretamente na sua atuação 

(SILVA, 2007, p. 150). 
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Para Lyra (1996), a ausência desse referencial no ordenamento jurídico brasileiro, que 

servisse de modelo para as ouvidorias públicas, resultou na heterogeneidade do instituto no 

país. O autor afirma ainda que isso explica também a informalidade em que muitas ouvidorias 

se encontram, sem status jurídico em lei ou nas normas internas das entidades públicas. 

Todavia, a Constituição Federal de 1988 e a conjuntura que a sucedeu, ao ampliarem a 

gama de direitos dos cidadãos e dos usuários dos serviços públicos, abriram espaço para as 

ouvidorias públicas se difundirem no país, ainda que de forma muito diversificada. De acordo 

com Barreiro (2015, p. 184), “o desenvolvimento do instituto da Ouvidoria brasileira se insere 

e se mistura, por completo, aos cursos da história da democratização em nosso País”. 

Além disso, de acordo com Lyra (2014), durante o processo de institucionalização das 

ouvidorias no Brasil ocorreram sucessivas mudanças em termos de funções a elas atribuídas, 

estruturas, marcos regulatórios, formas de escolha do ouvidor, níveis de autonomia e hierar-

quia, instrumentos de ação, modos de acesso, entre outros. Surgiu então, uma miscelânea de 

diferentes tipos de ouvidoria, desde aquelas efetivas em seu papel até simples balcões de re-

clamação, o que ainda segundo Lyra (2014), além de comprometer a construção de uma iden-

tidade institucional, também dificultou sua legitimação perante à sociedade. 

Dessa forma, não é possível estabelecer uma cronologia das ouvidorias públicas to-

talmente consolidada, sendo mais prudente se referenciar “a um inventário parcial de fatos e 

atos com alguma relevância para historiografia oficial” (BRASIL, 2015, p. 9), conforme sinte-

tizado no Quadro 2: 

Quadro 2 – Principais eventos no processo de institucionalização das ouvidorias públicas no Brasil 

Período Evento 

Séc. XVI No Brasil Colônia, a figura do ouvidor tinha por função aplicar a Lei da Metrópole; era total-

mente diferente do modelo clássico, pois não representava o cidadão, atendia ao titular do 

Poder, reportava ao rei em Portugal o que acontecia na colônia. 

1964 Instala-se o regime autoritário no País e as instituições democráticas são desarticuladas. 

1985 Fim do período da ditatura militar e fortalecimento do debate sobre a criação de canais entre a 

Administração Pública e os cidadãos. Tentativas de institucionalização do ouvidor nos moldes 

do ombudsman sueco ou de um juiz do povo. 

1986 Criação da Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão (extinta em 1991). 

1986 Criação da primeira ouvidoria pública em Curitiba. 

1988 Promulgação da Constituição Federal de 1988, com previsão de lei para defesa dos direitos 

dos usuários de serviços públicos prestados de forma direta ou por regime de concessão ou 

permissão. Retomada de direitos e espaços de participação social.  

1995 Fundação da Associação Brasileira de Ouvidores (ABO); 
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Período Evento 

1998 A Emenda Constitucional nº 19 alterou a redação do art. 37, § 3º, determinando que lei disci-

plinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regu-

lando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, 

externa e interna, da qualidade dos serviços, bem como o acesso dos usuários a registros ad-

ministrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e 

XXXIII e, por fim, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de 

cargo, emprego ou função na administração pública. 

1992 Criação da Ouvidoria-Geral da República na estrutura do Ministério da Justiça (Lei nº 

8.490/1992). 

Surgimento da primeira Ouvidoria Universitária, na Universidade Federal do Espírito Santo. 

1999 O estado de São Paulo promulgou a lei de proteção ao usuário do serviço público e determi-

nou a criação de ouvidorias em todos os órgãos estaduais. 

2001 Criação da Corregedoria-Geral da União, na estrutura da Presidência da República (Medida 

Provisória nº 2.216/2001). 

2002 Transferência das competências de Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça para a Correge-

doria-Geral da União, com exceção das relativas à de ouvidoria-geral de direitos humanos, 

que permaneceram no Ministério da justiça. Além disso, a norma criou a Ouvidoria-Geral da 

República na estrutura regimental básica da Corregedoria-Geral da União. (Decreto nº 

4.177/2002). 

2003 Transformação da Corregedoria-Geral da União em Controladoria-Geral da União, mantendo 

dentre as suas competências as atividades de ouvidoria-geral, exceto as atividades de ouvido-

ria dos índios, do consumidor e das polícias federais, a cargo do Ministério da justiça, e dos 

direitos humanos, a cargo da Secretaria Especial de Direito Humanos da Presidência da Repú-

blica (Lei nº 10.683/2003). 

2004 A Ouvidoria-Geral da República passa a ser denominada Ouvidoria-Geral da União (Lei nº 

10.689/2004), que, pelo Decreto nº 4.785/2003, tem, entre outras, a competência de coordenar 

tecnicamente o segmento de ouvidorias do Poder Executivo Federal. 

Criação de ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qual-

quer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxi-

liares, representando diretamente ao Conselho nacional de Justiça (Emenda Constitucional nº 

45, de 2004). 

2007 O Ministério da Saúde regulamenta o Sistema de Ouvidoria do SUS, por meio da Portaria nº 

8, de 25 de maio de 2007. 

2011 Promulgada a Lei nº 12.527, em 18 de novembro de 2011, que regula o acesso dos cidadãos a 

informações. 

2012 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (1ª Consocial), onde houve 

amplo debate sobre as ouvidorias públicas e proposições de regulamentação para o cargo de 

ouvidor nos âmbitos federal, estadual e municipal, bem como fortalecimento das ouvidorias 

em todos os setores públicos. 

2015 Instituído o Programa de Fortalecimento das Ouvidorias, com o objetivo geral de apoiar os 

órgãos e as entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dos demais Poderes 

na execução das atividades de ouvidoria (Portaria CGU Nº 50.252, de 15 de dezembro de 

2015). 

2017 Promulgação da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, prote-

ção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Prevê um 

conjunto de atribuições para as ouvidorias, porém não torna sua instituição obrigatória, po-

dendo suas funções serem desempenhadas diretamente pelo órgão ou entidade responsável 
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Período Evento 

pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordinem ou se vinculem. 

2018 Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, regulamenta dispositivos da Lei nº 13.460, de 26 

de junho de 2017. Torna obrigatório uso do Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder 

Executivo federal (e-Ouv) pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. 

Fonte: baseado em Salgado (2013) e Bezerra (2010) 

Nesse retrospecto é interessante ressaltar que, no caso da defesa dos direitos dos usuá-

rios de serviços públicos, a lacuna legislativa levou décadas para ser preenchida, se compara-

da à defesa do consumidor institucionalizada já em 1990, pela Lei nº 8.078, o Código de De-

fesa do Consumidor. Prevista originalmente no texto da CF de 1988 (art. 175, parágrafo úni-

co, II e IV) e reforçada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998 (art. 37, § 3º, I), a lei que 

dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública, só foi promulgada em 2017 (Lei nº 13460, de 23 de junho de 2017). 

Ainda que sem um marco regulatório, de forma dispersa e distante do modelo clássico 

do ombudsman, o crescimento das ouvidorias públicas tem sido notório, conforme destaca 

Bezerra (2010): 

Desde os anos oitenta, mais especificamente a partir de 1986, as ouvidorias públicas, 

instituições que se dizem similares ao ombudsman, começaram a ser criadas no Bra-

sil. Nos anos noventa, com as privatizações das empresas de serviços públicos e o 

início de uma liberalização de atividades econômicas como as de energia elétrica, te-

lecomunicações, transportes, bancos e outras, novas ouvidorias surgiram em orga-

nismos federais. Tendo aparecido de maneira casuística e descentralizada, há ouvi-

dorias dos mais variados modelos, tantas quantas são as autoridades públicas de cuja 

decisão emana sua criação (BEZERRA, 2010, p. 69) 

Um exemplo desse crescimento acelerado são as ouvidorias públicas do Poder Execu-

tivo federal, cujo número de unidades saltou de 40 em 2002 para 285 em 2014, conforme ilus-

tra a Figura 3: 
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Figura 3 – Evolução do número de ouvidorias do Poder Executivo federal (2002 a 2014) 

 

Fonte: Brasil (2015) 

Atualmente, de acordo com o buscador de ouvidorias do “Painel Resolveu?”, ferra-

menta disponibilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) que reúne indicadores sobre 

as manifestações de ouvidoria de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais recebidas 

pelo sistema e-Ouv, em 2019, estão cadastradas mais de 1.300 unidades de ouvidorias públi-

cas, distribuídas em todas as unidades da federação, nas esferas federal, estadual e municipal, 

conforme Quadro 3: 

Quadro 3 – Número de ouvidorias por unidade da federação e esfera de governo (2019) 

Unidade da Federação Federal Estadual Municipal Total 

Acre 3 1 3 7 

Alagoas 7 1 13 21 

Amazonas 8 81 17 106 

Amapá 2 56 4 62 

Bahia 11 2 30 43 

Ceará 10 2 21 33 

Distrito Federal 128 2 - 130 

Espírito Santo 4 2 16 22 

Goiás 4 3 6 13 

Maranhão 4 2 17 23 

Minas Gerais 27 14 31 72 

Mato Grosso do Sul 5 2 44 51 

Mato Grosso 3 1 17 21 

Pará 12 2 19 33 

Paraíba 9 1 13 23 

Pernambuco 14 3 24 41 

Piauí 4 4 4 12 

Paraná 5 5 37 47 

Rio de Janeiro 80 19 31 130 
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Unidade da Federação Federal Estadual Municipal Total 

Rio Grande do Norte 10 2 15 27 

Rondônia 3 3 17 23 

Roraima 3 12 - 15 

Rio Grande do Sul 20 2 55 77 

Santa Catarina 7 5 161 173 

Sergipe 4 1 57 62 

São Paulo 15 3 55 73 

Tocantins 3 2 3 8 

Total 405 233 710 1348 

Fonte: Painel Resolveu?6 

Considerando que esses dados se referem apenas às ouvidorias que utilizam o sistema 

e-Ouv, depreende-se que o número de ouvidorias no país é bem maior. De acordo com a Ou-

vidoria Geral da União (OGU)7, a gama de órgãos e entidades da Administração Pública que 

abrigam as unidades de ouvidoria é vasta, abrangendo prefeituras, hospitais, instituições de 

ensino, autarquias e fundações, secretarias, agências reguladoras, conselhos profissionais, 

entre outros. 

2.2.1.1 Características das ouvidorias públicas brasileiras 

Lyra (1996), um dos principais estudiosos sobre o tema no país, define o “ombudsman 

brasileiro” como um funcionário qualificado para receber denúncias, sugestões e críticas à 

administração pública, e apreciá-las de maneira ágil e informal, com vistas à melhoria da 

prestação dos serviços e à proteção de seus direitos. O autor apresenta ainda três elementos 

característicos do ouvidor público brasileiro: a heterogeneidade, ausência de status jurídico 

próprio e a falta de autonomia, que o afastam do modelo clássico do ombudsman. 

Para Oliveira (2005, p. 48), também é clara a distinção entre o ombudsman tradicional 

e a ouvidoria brasileira, que segundo o autor, “apesar de terem adotado conceitos parecidos e 

similares nas suas ações operacionais, definitivamente não podem ser considerados como ins-

tituições iguais”. Algumas distinções são elencadas no Quadro 4: 

 

 

 

 

6 Disponível em http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm. Dia de Referência: 21/04/2019 

7 http://ouvidorias.gov.br/cidadao/lista-de-ouvidorias 

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
http://ouvidorias.gov.br/cidadao/lista-de-ouvidorias
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Quadro 4 – Distinções entre ombudsman clássico e a ouvidoria pública brasileira 

Ombudsman clássico Ouvidoria pública brasileira 

- Transita do lado externo da Administração; 

- É uma figura individual e não um coletivo; 

- Obrigatoriamente indicado ou eleito pelo Parlamento; 

- Possui independência plena e autonomia de ação; 

- Mandato fixo; 

- Ocupa-se da defesa dos interesses e dos direitos dos 

cidadãos. 

- Geralmente são órgãos integrantes da Adminis-

tração, sejam elas do Executivo, Legislativo ou 

Judiciário; 

- Exercem suas atividades de modo individual 

como um Ouvidor, ou como um sistema ou rede; 

- Relativa autonomia funcional e independência 

perante o órgão que atua; 

- Não há garantia de mantado, podendo ser de-

mitido a qualquer momento. 

Fonte: baseado em Oliveira (2005) 

Bezerra (2010) também ressalta, no caso brasileiro, alguns atributos que não são en-

contrados ou o são de forma deficitária, como a unipessoalidade; a independência; proteção 

legal contra arbitrariedades de quem lhe nomeia para o cargo; representação do Poder Legisla-

tivo (a maior parte é vinculada ao Executivo); previsão constitucional concedendo status e 

importância significativos.  

As ouvidorias públicas também se distanciam das ouvidorias privadas, embora possam 

adotar procedimentos operacionais semelhantes, conforme assevera Salgado (2013): 

A ouvidoria pública diverge das privadas, especialmente, em sua finalidade e com-

petências visto que não é um serviço oferecido pelo órgão ou entidade a seus públi-

cos-alvo, como os SACs ou serviços de atendimento aos cidadãos, relacionados com 

a LAI, mas uma estrutura criada pela Administração Pública para cumprir o coman-

do constitucional dado aos órgãos e entidades públicas de atuarem de forma aberta e 

transparente, mediante uma gestão participativa, sujeita ao controle social. 

(SALGADO, 2013, p. 29). 

Embora se tenha menção a esse princípio constitucional, não há regulamentação geral 

para um modelo de desenho das ouvidorias públicas. Com isso, estas sujeitam-se diretamente 

aos atos que as instituíram ou venham a instituir em cada órgão ou entidade pública, seja lei, 

decreto, portaria, resoluções ou mera delegação do gestor (CUNILL GRAU, 2013). De acordo 

com Siraque (2004), essas variações determinarão o desenho do controle (institucional, social, 

interno, externo, misto etc.) que será exercido pela ouvidoria, uma vez que “dará a forma de 

sua organização, da escolha de seus gestores, da autonomia orçamentária, do número de car-

gos disponíveis, das suas atribuições e forma de exercê-las”. 

Para Cunill Grau (2013), uma vez que o estabelecimento da ouvidoria depende, em ge-

ral, dos próprios órgãos, sua institucionalização corre o risco de ficar prejudicada. Isso decor-
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re do fato de que os instrumentos de autonomia administrativa e funcional dependem da ga-

rantia de mandato por período determinado, investidura por eleição, quadro próprio de servi-

dores, equipamentos para realização das atribuições, publicidade e divulgação das recomen-

dações (SIRAQUE, 2004). 

Assim, de acordo com cada regulamentação e situação concreta, pode-se ter resultados 

diversos em termos de efetividade das ouvidorias públicas. De um lado, sua ação qualificada 

na promoção e defesa de direitos e na viabilização da participação e do controle social da res 

publica possibilita reunir subsídios ao aperfeiçoamento da administração pública com reflexos 

para a coletividade, contribuindo para a valorização da cidadania e para o fortalecimento da 

democracia participativa (MENEZES, 2017). Por outro lado, uma ouvidoria sem efetividade, 

criada exclusivamente para cumprir obrigação legal ou com intenção mercadológica, político-

partidária, conduz ao cidadão, além do problema primário, um segundo, que é a inoperância 

de uma instância que, teoricamente, poderia equacionar a dificuldade (BARREIRO, 2015).  

A despeito do distanciamento do ombudsman clássico, alguns autores afirmam que a 

personalidade própria da ouvidoria pública brasileira, ao se adaptar às condições culturais e 

regionais do país, a tornou “um modelo de recepção ao cidadão comum, simples, original, 

ágil, não burocrático e de fácil acessibilidade” (OLIVEIRA, 2005, p. 47).  

As ouvidorias brasileiras também são referidas como importantes instrumentos de 

prestação de contas (accountability) – um dos princípios da governança pública – , uma vez 

que por meio delas, “os cidadãos têm acesso à informações e conhecimento sobre o funcio-

namento da administração pública que podem servir de instrumento de pressão e reinvindica-

ção política” (DE MARIO, 2011, p. 19). De acordo com Lyra, (2000b) a expansão da atuação 

das ouvidorias encontra obstáculos persistentes na Administração Pública brasileira, justa-

mente por ser um instrumento privilegiado de controle social e transparência, o que vai contra 

o patrimonialismo incutido no Estado pelas classes dominantes. 

Além desse aspecto estrutural mais amplo, alguns requisitos se impõem para o alcance 

de uma performance mais efetiva das ouvidorias, tais como: apoio da alta administração, pre-

servada sua autonomia; sistematização do tratamento das manifestações; distintas formas de 

recepção e acolhimento das queixas; vigilância ativa e preventiva; ações pormenorizadas em 

questões temporais que podem se converter em recorrentes e incorrigíveis; facilidade de aces-

so com informalidade e desburocratização (BARREIRO, 2015; GOMES, 1996). 

De acordo com Lyra (1996), assim como para o ombudsman, a questão da autonomia 



42 

 

 

é imprescindível para o desempenho do ouvidor e da ouvidoria pública, uma vez que sua atu-

ação perpassa fundamentalmente pelo apontamento de críticas às ações administrativas e aos 

serviços prestados pela instituição. Para o autor, tal atributo está relacionado, formalmente, à 

forma de escolha, à garantia de mandato e prerrogativas que constituem o status da função. 

No mesmo sentido, segundo Lippi e Valdívia (2009), a participação da sociedade civil na es-

colha do ouvidor constitui elemento importante no fortalecimento da capacidade das ouvido-

rias em obterem respostas das unidades prestadoras de serviços e para impulsionarem melho-

rias na organização. 

O ouvidor público brasileiro, devido à sua caraterística de geralmente inserir-se no 

seio da própria administração pública, tem sua capacidade de articulação sujeita à importância 

política interna que a autoridade superior, a quem se subordina, concede à sua atuação. Assim, 

para sua ação no órgão ou entidade pública faz-se necessário garantir um mínimo de indepen-

dência e autonomia, além de apoio e de projeção institucional compatíveis, para sua consoli-

dação como ferramenta de gestão e mediação de conflitos (DE MARIO, 2011; SALGADO, 

2013). 

Desse modo, a ouvidoria pública se apresenta como alternativa institucional comple-

mentar aos tradicionais meios de proteção e defesa dos direitos dos cidadãos, como o Ministé-

rio Público e o Poder Judiciário. Tendo ainda como diferencial proposto de maior agilidade, 

menor burocracia, sem custos e maior eficácia, justamente por inserir-se no interior da admi-

nistração, estando mais próxima ao cidadão/usuário do serviço (GOMES, 1996). 

 

2.2.1.2 Competências das ouvidorias públicas e seu papel de apoio à governança  

Para o alcance de seus objetivos institucionais, as ouvidorias públicas precisam desen-

volver competências e dedicar-se a atividades básicas no dia a dia da administração pública. 

Salgado (2013) ressalta, porém, a importância de se distinguir no desenho e na proposição de 

marcos regulatórios para as ouvidorias, apenas as competências que são de fato suas, não con-

fundindo-se com atribuições de outras unidades administrativas responsáveis por apurar res-

ponsabilidades, instaurar sindicâncias e processos administrativos, auditorias. Para a autora, 

tal medida é importante para evitar distorções e sobreposições de tarefas das unidades admi-

nistrativas ou de controle interno. 

Essa distinção torna-se também relevante uma vez que a ouvidoria, assim como o om-

budsman, não possui poder decisório ou fiscalizatório próprios de outras instâncias, mas sim 
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age por outros princípios norteadores, como a magistratura da persuasão ao comprometimento 

e convencimento à ação; a pedagogia da participação e a mediação facilitadora do acordo dia-

logado (BARREIRO, 2015). 

Posta essa consideração, restam atividades de fato próprias às ouvidorias. Salgado 

(2013) elenca cinco atividades como processos principais das ouvidorias públicas, conforme 

ilustra a Figura 4: 

Figura 4 – Principais processos das ouvidorias públicas 

 

Fonte: Salgado (2013)  

Esse conjunto de atribuições envolve, segundo a autora, portanto: o recebimento, re-

gistro, analise e triagem das manifestações dos cidadãos; encaminhamento destas demandas à 

unidade competente bem como o acompanhamento das providências; a comunicação ao de-

mandante do resultado da manifestação apresentada; e elaboração de estatísticas com dados 

consolidados das manifestações recebidas pela instituição e de relatórios gerenciais para a 

administração superior do órgão/entidade e para a sociedade em geral (SALGADO (2013). 

Ainda segundo Salgado (2013), além dessas atribuições básicas da ouvidoria, objeti-

vando maior participação da sociedade no que poderia ser entendido como paradigma da “ou-

vidoria ativa”, alguns órgãos e entidades têm incorporado mais recentemente às suas unidades 

de ouvidoria outras funções, tais como as de: 
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a) realizar e promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados às áreas de atu-

ação da ouvidoria, em especial, para levantamento dos requisitos e do nível de satis-

fação dos cidadãos em relação aos serviços prestados pela ouvidoria e pelo órgão ou 

entidade à qual ela se subordina; 

b) implementar projetos de participação e controle social dos cidadãos e entidades 

civis das atividades do órgão ou entidade, nos processos de formulação, acompa-

nhamento e avaliação das atividades e serviços prestados, tais como audiências e 

consultas públicas; 

c) diagnosticar as tensões e conflitos sociais e apoiar o órgão ou entidade na articu-

lação junto a órgãos e agentes externos com vistas à sua resolução, na defesa do in-

teresse público; 

d) promover a capacitação dos servidores do órgão em temas relacionados com as 

atividades da ouvidoria; 

e) propor normas e procedimentos para as atividades de ouvidoria, no âmbito do ór-

gão ou entidade públicos; 

f) manifestar-se previamente sobre os atos normativos do órgão ou entidade dirigi-

dos ao público externo; 

g) exercer as atribuições relativas ao Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, de 

que trata o art. 9º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; 

h) contribuir com as demais unidades administrativas do órgão ou entidade, na ela-

boração das suas Cartas de Serviços aos Cidadãos nos termos do art. 17 do Decreto 

nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, assim como para a avaliação de sua qualidade e 

da satisfação dos usuários.8 (SALGADO, 2013) 

 Pelo conjunto dos processos essenciais e das funções mais inovadoras das ouvidorias, 

observa-se que vários dos seus objetivos alinham-se àqueles pretendidos pela governança no 

setor público, como a garantia que a organização seja, e pareça, responsável para com os ci-

dadãos; diálogo com e prestação de contas à sociedade; garantia da qualidade e da efetividade 

dos serviços prestados aos cidadãos; provisão aos cidadãos de dados e informações de quali-

dade (confiáveis, tempestivas, relevantes e compreensíveis), entre outros (BRASIL, 2014). 

Segundo Silva (2002), o conceito de governança torna-se mais adequado quando o go-

verno busca alcançar os objetivos propostos contemplando a dimensão participativa da socie-

dade. Assim, para o autor, o aperfeiçoamento da gestão e do controle na esfera pública, requer 

canais de participação individuais, combinados com um processo de informação mediante a 

informatização, a transparência e o estímulo aos cidadãos para intervirem coletivamente na 

definição, execução e controle das políticas públicas  

Nesse sentido, a ouvidoria pode funcionar como um instrumento de participação direta 

do cidadão nos negócios públicos de diferentes formas. Lyra (1996) aponta algumas 

 

 

 

8 O Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, foi revogado pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que 

passou a regulamentar a Carta de Serviços ao Usuário. 
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possibilidades de participação viabilizadas pela ouvidoria: i) a escolha democrática do ouvi-

dor, seja através da indicação de nomes provenientes da sociedade civil, dentre os quais será 

obrigatoriamente designado o ouvidor; seja por intermédio da eleição via conselhos represen-

tativos da comunidade; ii) a ação de seu titular, que age fiscalizando o exercício da adminis-

tração quando acionado pela cidadania, tendo em vista a preservação do patrimônio público, 

da moralidade administrativa ou da eficácia e do aprimoramento do serviço público; iii) ins-

trumento de luta contra o corporativismo, tido como um dos principais obstáculos à consciên-

cia cidadã. 

De acordo com Salgado (2013), que elaborou um diagnóstico acerca das ouvidorias 

públicas do Poder Executivo federal, estas são estruturas que instrumentalizam os meios para 

que os cidadãos tenham resguardados seus direitos de serem ouvidos e de participarem da 

administração pública. Segundo sua pesquisa, as ouvidorias permitem a todos os cidadãos, 

inclusive os que têm menor poder de influência, apresentar suas demandas para tratamento 

adequado e tempestivo pelas instituições públicas; disponibilizam canais diretos para busca de 

direitos, acesso a informações e apresentação de opiniões e sugestões; e também favorecem a 

participação social por encorajar e instrumentalizar o cidadão frente à administração pública. 

O envolvimento e a participação dos cidadãos na gestão dos serviços e das políticas 

públicas pode trazer contribuições de diferentes ordens, como a reestruturação dos órgãos 

públicos, mudanças em legislações e redefinição de prioridades da administração (Dallari 

apud LYRA, 1996, p. 129). 

 

2.3 OUVIDORIAS UNIVERSITÁRIAS 

As ouvidorias universitárias, assim como as ouvidorias em geral, têm origem no país 

somente após a redemocratização retomada em 1985, tendo a própria Constituição Federal de 

1988, em seu art. 206, inciso VI, firmado a gestão democrática como um dos pilares do ensino 

público nacional. 

Em 1990, quatro anos após a criação da primeira ouvidoria pública no Brasil, noticia-

se a primeira proposta de criação de uma ouvidoria universitária divulgada em artigo na im-

prensa da Paraíba (LYRA, 1996). Contudo, foi somente em 1992 que a primeira Ouvidoria 

universitária foi, de fato, implantada na Universidade Federal do Espírito Santo (BARREIRO, 

2015; LYRA, 1996). 

A partir de então, iniciou-se um processo de disseminação das ouvidorias em outras 
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instituições de Ensino Superior (IES) que abrangeu gradativamente entidades tanto públicas 

quanto privadas e comunitárias, nas esferas federal, estadual e municipal (VILANOVA, 

2012). Conforme previu Lyra (1996) ao apontar para a perspectiva de disseminação das ouvi-

dorias nas universidades, em especial nas federais, o número passou de apenas quatro em 

1997, para 18 no ano 2000, chegando a 28 ouvidorias universitárias já no ano seguinte, 2001.9 

Parte da expansão das ouvidorias universitárias é atribuída à criação, em 1995, da As-

sociação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO)10, entidade civil com objetivo de esti-

mular e promover o congraçamento e o relacionamento entre todos aqueles que exercem a 

função de Ouvidor/Ombudsman no Brasil. Já em 1999, foi organizado o Fórum Nacional de 

Ouvidores Universitários (FNOU), considerado outro marco determinante para a criação e 

difusão das ouvidorias universitárias no Brasil (SCROFERNEKER, 2010; VILANOVA, 

2012). 

O FNOU passou então a realizar eventos anuais (com exceção de 2006 e 2008), com o 

objetivo de fomentar a instituição de ouvidorias universitárias, discutir temas relacionados à 

sua atuação e promover recomendações no intuito de aperfeiçoar o instituto. De 1999 até o 

momento (2019), foram organizadas dezoito edições do Encontro do Fórum Nacional de Ou-

vidores Universitários e de Hospitais de Ensino (FNOUH)11, em diferentes cidades do país, 

conforme Quadro 5, de onde foram redigidas Cartas com deliberações e recomendações. 

Quadro 5 – Encontros do Fórum Nacional de Ouvidores Universitários (FNOU) -1999 a 2018 

Edição  Ano Local 

I  1999 João Pessoa – PB 

II  2000 São Paulo – SP 

III  2001 Natal – RN 

IV  2002 Salvador – BA 

V  2003 Santa Cruz do Sul - RS 

VI  2004 João Pessoa – PB 

VII  2005 Florianópolis – SC 

 

 

 

9 http://www.fnou.com.br 

10 http://www.abonacional.org.br/estatuto 

11 Em 2018, foi aprovada a alteração do nome e da sigla do fórum para contemplar os hospitais vinculados às 

instituições de ensino, ficando, a partir de então: Fórum Nacional de Ouvidores Universitários e de Hospitais de 

Ensino – FNOUH. 
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Edição  Ano Local 

VIII  2007 São Paulo – SP 

IX  2009 Brasília – DF 

X  2010 Belo Horizonte – MG 

XI  2011 São Paulo – SP 

XII  2012 Vitória – ES 

XIII  2013 Recife – PE 

XIV  2014 Florianópolis – SC 

XV  2015 Gramado – RS 

XVI  2016 Belo Horizonte – MG 

XVII  2017 São Paulo – SP 

XVIII 2018 Teresina – PI 

Fonte: FNOU (2019) 

Vilanova (2012) afirma que as recomendações resultantes dos encontros do FNOU são 

elementos norteadores do funcionamento das ouvidorias universitárias no país, uma vez que 

resultam de trabalhos, estudos, troca de experiências e compartilhamento de informações en-

tre ouvidores, ex-ouvidores e pessoas interessadas no tema dentro das próprias universidades, 

contribuindo para sua difusão e consequentemente para o incremento da democracia, transpa-

rência e sintonia da Administração universitária com os anseios das comunidades interna e 

externa. 

Em relação às recomendações trazidas pelos encontros do FNOU de 1999 até 2010 

compiladas por Vilanova (2012), a autora ressalta que estas abrangeram, entre outros aspec-

tos: definição das atribuições da ouvidoria; requisitos ao trabalho do ouvidor e seu perfil; con-

cessão de nível hierárquico e gratificação; sigilo aos usuários da ouvidoria; resposta célere dos 

dirigentes dos setores demandados; ampla divulgação das atividades da ouvidoria, incluindo 

jornais impressos e espaço na página eletrônica das respectivas instituições; apoio das entida-

des representativas dos reitores à instalação e difusão de ouvidorias universitárias; participa-

ção de representantes do FNOU em eventos nas universidades; cumprimento do código de 

ética dos ouvidores; e sobre a estrutura e localização mais adequadas para as ouvidorias. 

No período subsequente, de 2011 a 2018, várias dessas recomendações foram reafir-

madas, além de outras deliberadas à medida em que o Fórum agregou novos participantes e 

que surgiram novas demandas, conforme relacionado no Quadro 6: 

Quadro 6 – Recomendações das Cartas do FNOU (2011 a 2018) 

Ano Resoluções/recomendações 

2011 • Divulgação dos estudos, Cartas e do próprio Fórum;  



48 

 

 

Ano Resoluções/recomendações 

• acompanhar o trâmite da Carta de Recomendação encaminhada ao Ministério da Educação – MEC, 

sobre a inclusão de avaliadores no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

que detenham conhecimento de Ouvidoria Universitária; 

2012 • a valorização das ouvidorias como instrumento de gestão e promoção de transformações, fortalecen-

do sua imagem institucional; 

• recomendar à Diretoria do FNOU que encaminhe Exposição de Motivos ao Ministério da Educação 

– MEC e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP para 

que, nos cursos de capacitação/treinamento dos avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, sejam contemplados, em seus conteúdos programáticos, estudos so-

bre Ouvidorias Universitárias, visando o mais adequado atendimento da Portaria Nº 1.264, de 17 de 

outubro de 2008 que aprova o Instrumento de Avaliação Externa das Instituições de Educação Supe-

rior – IES (revisado em setembro de 2010); 

• enfatizar, junto aos dirigentes das IES, a necessidade de viabilizar remuneração compatível com a 

importância da função desempenhada pelo Ouvidor Geral da instituição e que haja, no plano de car-

reira, pontuação relativa ao exercício da função de ouvidor;  

• ressaltar a importância da consulta às Cartas elaboradas pelos participantes dos encontros do Fórum 

Nacional de Ouvidores Universitários – FNOU, já realizados anteriormente, assim como de seu Re-

gimento Interno, aprovado neste Encontro, de modo a subsidiar a atuação adequada das Ouvidorias, 

considerando as recomendações registradas;  

• destacar a importância da participação do ouvidor universitário nos Colegiados Superiores da IES 

com direito, no mínimo, à voz (FNOU, 2012); 

2013 • criar e fortalecer vínculos entre os profissionais de Ouvidorias das Instituições de Educação Superior 

- IES e dos Hospitais Universitários; 

• criar meios para assegurar a capacitação continuada dos Ouvidores e Profissionais das Ouvidorias, 

dando ênfase à mediação de conflitos e ao desenvolvimento do perfil e das competências do ouvidor; 

• estimular a formação de redes e outros fóruns locais/regionais;  

• desenvolver projetos e programas que permitam tornar a ouvidoria mais conhecida, como – por 

exemplo – a realização de Ouvidorias Itinerantes, fortalecendo sua marca e autonomia, os trabalhos 

em rede, os intercâmbios e o reconhecimento da sociedade;  

• estimular a participação de pesquisadores e a produção científica no âmbito do FNOU, promovendo 

a divulgação das suas ações das Ouvidorias e áreas correlatas, bem como dos resultados das pesqui-

sas;  

• definir, em parceria com as Comissões Próprias de Avaliação – CPA como parâmetros básicos - para 

fins de avaliação e elaboração de relatórios gerenciais e de atuação (FNOU, 2013); 

2014 • ressaltar a importância de todos os Ouvidores e Profissionais de Ouvidorias Universitárias consulta-

rem as cartas dos encontros anteriores e dos documentos já publicados pelo FNOU, inclusive na bus-

ca de uma maior interação e efetivação das relações entre ouvidores e gestores, pleiteando o posicio-

namento da Ouvidoria em nível estratégico institucional e sua parceria, quando for o caso, com o 

Departamento Jurídico, de Acesso à Informação, Auditoria Interna, Comissão Própria de Avaliação, 

Comissão de Ética, Comissão de Direitos Humanos, Controladoria e Procuradoria;  

• articular, junto ao Ministério da Educação – MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira – INEP e Ouvidoria Geral da União – OGU, para que sejam ofertados ins-

trumentos, objetivando a capacitação continuada dos Ouvidores e Profissionais das Ouvidorias, ten-

do por base resultados de pesquisas junto aos mais variados públicos, enfatizando: a) a mediação de 

conflitos, b) o recebimento e tratamento de denúncias anônimas, c) o perfil, as competências e res-

ponsabilidades do ouvidor;  

• solicitar aos dirigentes e aos gestores das Instituições de Educação Superior – IES e das Instituições 

Hospitalares a garantia de recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos para o funciona-

mento adequado das Ouvidorias;  

• criar a Comissão Científica do Fórum Nacional de Ouvidores Universitários – FNOU (FNOU, 2014) 

2015 • incentivar a produção de conhecimento e a pesquisa, relacionadas às ouvidorias e o comprometimen-

to dos participantes (FNOU, 2015); 

2016 • convidar a Ouvidoria Geral da União - OGU para participar do Encontro Nacional do FNOU no ano 

de 2017, visando promover diálogos sobre as regulamentações da área e prática das ouvidorias, bus-

cando cada vez mais melhorar a compreensão das expectativas dos ouvidores atuantes nas institui-
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Ano Resoluções/recomendações 

ções vinculadas ao FNOU; 

• destacar a importância da realização das oficinas na formação continuada dos Ouvidores, seus resul-

tados alcançados e manutenção desta metodologia para os próximos encontros do FNOU, com temá-

ticas relevantes para a área (FNOU, 2016); 

2018 • fomentar a realização dos encontros locais vinculados às regiões do FNOUH; bem como a realização 

de palestras com temas gerais para todos os Ouvidores e com temáticas específicas para os grupos 

representativos do FNOUH, por meio de Grupos de Trabalhos (GTs), Estudos de Caso e Trocas de 

Experiências (FNOUH, 2018). 

Fonte: elaborado pelo autor 

Observa-se, a partir das recomendações formuladas pelo FNOU, uma preocupação 

com a reafirmação da importância das ouvidorias e sua difusão e divulgação no setor educaci-

onal. Além disso, demonstra-se a necessidade de ações com treinamento, capacitação e atuali-

zação contínuos dos profissionais da área, bem como da consolidação do tema como área de 

pesquisa científica. 

Outro aspecto que cabe mencionar é a atuação do FNOU no contato com órgãos go-

vernamentais para a construção conjunta de regulamentações da área e da prática das ouvido-

rias. Como resultado dessa aproximação com o Ministério da Educação (MEC), por meio da 

Portaria Ministerial/MEC n° 1.264, de 17 de outubro de 2008, se estabeleceu no Sistema de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES)12, a ouvidoria como um dos indicadores nos ins-

trumentos de avaliação institucional externa para o credenciamento e recredenciamento das 

Instituições de Ensino Superior no país.  

Na versão de 2010 do Instrumento de Avaliação Externa de Instituições de Ensino Su-

perior pelo Sinaes, apresentava-se em seu glossário as funções da ouvidoria e do ouvidor e 

seu perfil, bem como um conceito referencial mínimo de qualidade, que é atendido “quando a 

ouvidoria está implantada, funciona segundo padrões de qualidade claramente estabelecidos, 

dispõe de pessoal e infraestrutura adequados, e os seus registros e observações são efetiva-

mente levados em consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas”. 13 Sandy 

(2012) enfatiza que, apesar desse instrumento de avaliação não padronizar o formato institu-

cional das ouvidorias, cumpre o papel de especificar sua amplitude e importância de atuação, 

 

 

 

12 Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 
13 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2015/instrumento_instituci

onal_072015.pdf 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2015/instrumento_institucional_072015.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2015/instrumento_institucional_072015.pdf
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além de mencionar aspectos cruciais para a autonomia das ouvidorias de IES, como a inde-

pendência do ouvidor, a consideração por parte da instituição de observações emanadas e in-

fraestrutura e pessoal adequados. 

Em 2017, com a reestruturação dos Instrumentos de Avaliação Institucional Externa 

Presencial e a Distância para credenciamento e recredenciamento de IES do Sinais, o glossá-

rio passou a conter apenas uma definição para a ouvidoria, de modo a dirimir dúvidas e evitar 

a compreensão equivocada dos termos, ficando assim conceituada:  

“Ouvidoria: serviço de atendimento às demandas da comunidade interna e dos cida-

dãos, que possibilita o acesso a registros e informações públicas ou restritas ao soli-

citante, além de receber e responder sugestões, reclamações ou denúncias relaciona-

das ao serviço prestado pela IES.” (SINAES, 2017, p.39) 14 

Passou-se a avaliar a ouvidoria como um dos critérios de análise e verificação dentro 

do eixo 3 – Políticas Acadêmicas, nos indicadores de comunicação da IES com a comunidade 

externa e interna. 

 Estudos sobre ouvidorias em universidades federais 

À medida que o número de ouvidorias universitárias foi crescendo, despertou também 

o interesse de estudiosos em pesquisas empíricas sobre sua atuação, sobretudo na última dé-

cada, apontando seus resultados, potencialidades e também jogando luz sobre obstáculos que 

persistem e comprometem o alcance de seus objetivos. Há, no entanto, ainda poucas publica-

ções em periódicos, sendo mais comum estudos de casos realizados em trabalhos de conclu-

são dos programas de pós-graduação.  

Citando-se alguns desses estudos encontrados na literatura, em especial no Catálogo 

de Teses e Dissertações e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

tem-se os casos das ouvidorias de universidades federais elencadas no Quadro 7 a seguir: 

Quadro 7 – Estudos sobre ouvidorias em universidades federais 

 

 

 

14 http://inep.gov.br/web/guest/instrumentos1 

Autor (Ano) IFES Objetivo Classificações 

Lyra (1996) UFES, 

UFSC 

e UnB 

Um esboço de avaliação Não especificado. 

http://inep.gov.br/web/guest/instrumentos1
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Fonte: elaborado pelo autor 

Em um primeiro esboço de avaliação sobre o funcionamento das primeiras ouvidorias 

universitárias, quais sejam, UFES, UFSC e UnB, Lyra (1996) verificou evidências positivas 

nos resultados, como: aumento da eficácia e da credibilidade da administração, inclusive com 

otimização do tempo do Reitor; maior apoio institucional aos estudantes; contribuição para 

melhoria da práxis administrativa da Universidade; mediação de conflitos; crescimento da 

confiança no exercício da cidadania universitária; sistematização de problemas e revisão de 

normas entre outras. 

Sobre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Podestá Jr. (2012), afirma 

que esta foi pioneira no estudo para implantação de serviços de ouvidoria universitária, ao 

discutir no Conselho Universitário uma proposta já em 1984, mas que acabou sendo arquiva-

da com a alegação de pouco esclarecimento por parte dos conselheiros. Ainda assim, tornou-

se uma das primeiras a criar, em 1996, sua ouvidoria. O autor, que já exerceu o cargo de ou-

vidor, ressalta que entre os aspectos que interferem positivamente para o sucesso da ouvidoria 

Podestá Jr. 

(2012) 

UFSC Relato sobre os quinze anos de existência da 

Ouvidoria da UFSC 

Não especificado. 

Sandy (2012) UFTPR Examinar a Ouvidoria da UTFPR como um 

instrumento de participação popular na ges-

tão administrativa. 

Exploratória, aplicada; 

Estudo de caso. 

Biagini (2013) UFPE Analisar como a estrutura das Ouvidorias 

integra-se ao contexto institucional da Uni-

versidade Federal de Pernambuco 

Exploratória-descritiva; 

Pesquisa qualitativa; 

Bibliográfica, documental e de 

campo; 

Análise de conteúdo. 

Rocha (2013) UFPA Identificar como a ouvidoria vem desempe-

nhando suas atribuições e competências nas 

relações com a comunidade universitária, 

comunidade externa e instâncias administra-

tivas e acadêmicas da UFPA. 

Pesquisa descritiva de caráter 

exploratório; 

Bibliográfica e documental. 

Alves (2014) UFES Pesquisar a atuação da Ouvidoria Geral da 

UFES enquanto órgão de assessoramento da 

Reitoria 

Exploratória; 

Estudo de caso. 

Marques (2015) UnB Compreender a atuação de uma ouvidoria 

universitária como instância de participação 

social e as suas implicações para a gestão 

democrática da universidade. 

Abordagem predominantemente 

qualitativa, de caráter 

exploratório e metodologia de 

estudo de caso. 

Martins (2016) UFS Analisar a atuação da Ouvidoria da UFS 

como instrumento de controle social na 

visão da comunidade interna. 

Descritiva; 

Bibliográfica, documental, e de 

campo; 

Estudo de caso; 

Qualitativa e quantitativa. 

Oliveira (2016) UFCG Fazer um diagnóstico da Ouvidoria da 

UFCG, para entender como este órgão vem 

contribuindo com a gestão estratégica e com 

o controle social na universidade. 

Descritiva; 

Análise bibliográfica, documen-

tal e de conteúdo; 

Estudo de caso. 
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estão a dedicação exclusiva ao cargo e o respaldo e comprometimento dos dirigentes em aten-

der as demandas a eles apresentadas. Quanto à localização, considera favorável estar em local 

de fácil acesso e grande circulação, junto ao hall da Reitoria. 

Em pesquisa na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Sandy (2012) 

constatou que a demanda pelos serviços da ouvidoria é crescente, chegando a mais de mil 

manifestações/ano, e que esta constitui um espaço importante de comunicação do usuário com 

a Administração e um instrumento de participação popular na gestão pública. O caso da UT-

FPR também apontou dificuldades para desempenho do cargo pelo ouvidor como infraestrutu-

ra limitada e, diferentemente por Podestá Jr. (2012) no caso da UFSC, impossibilidade de 

dedicação exclusiva do ouvidor no cargo. A autora sugeriu ainda que fossem realizadas avali-

ções periódicas do serviço prestado pela ouvidoria, maior divulgação e reposicionamento no 

sítio eletrônico da instituição e investimento em cursos de mediação. 

 Biagini (2013) procurou analisar como a estrutura das Ouvidorias integra-se ao con-

texto institucional na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a perspectiva dos 

próprios ouvidores, a partir de entrevistas com os responsáveis pela ouvidoria-geral e pelas 

quatro ouvidorias setoriais da instituição. Nos eixos temáticos da pesquisa, a autora verificou 

entre as categorias analisadas: que a ouvidoria é tida como um instrumento facilitador e que 

permite a aproximação da sociedade com a democracia, lidando com questões relativas à 

transparência, participação social e humanização; a relevância das instalações físicas e equi-

pamentos para execução das atividades, dimensionamento adequado da força de trabalho e 

atitudes individuais e coletivas orientadas pelo respeito ao próximo, ética, resolução de confli-

tos, boa articulação; baixa relação com as demais unidades da UFPE e pouca ou nenhuma 

autonomia; falta de clareza do gestor sobre o real papel e importância da ouvidoria e situações 

conflitantes com os gestores; importância da divulgação dos trabalhos da ouvidoria. A autora 

constata para a presença conjunta tanto da racionalidade instrumental (ações relacionadas aos 

fins) quanto da racionalidade subjetiva (ações voltadas aos valores), com o predomínio da 

primeira, no comportamento dos ouvidores da instituição.  

 O caso da Universidade Federal do Pará (UFPA) apresentado por Rocha (2013) evi-

dencia a importância da Ouvidoria para a comunidade universitária enquanto instrumento de 

mediação e democratização do acesso, e na busca da eficiência dos serviços ofertados pela 

instituição. Inobstante tais avanços, o estudo aponta para alguns desafios do setor: resistência 

à atuação da Ouvidoria relacionada ao desconhecimento de sua existência e função; necessi-
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dade de registro e acompanhamento das recomendações; elaboração e implementação de um 

protocolo orientador do fluxo e dos seus procedimentos internos; e substituição do sistema 

informatizado de registro e acompanhamento das manifestações por outro mais flexível à rea-

lidade complexa de uma universidade multicampi. 

Na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), reconhecida como a primeira ou-

vidoria universitária do país em 1992, Alves (2014) verifica a importância do instituto na 

aproximação da administração com a comunidade universitária e a sociedade em geral, além 

do papel indutor de mudanças e do desenvolvimento institucional, por conhecer os problemas 

enfrentados no dia-a-dia da universidade. Dentre as categorias analisadas na instituição capi-

xaba observou-se a necessidade de aprimoramento na tempestividade das respostas aos cida-

dãos; na divulgação da ouvidoria; na autonomia do ouvidor; no apoio da administração supe-

rior; na prestação de contas à administração superior. Outros pontos receberam avaliações 

positivas: acessibilidade, prestatividade, receptividade e publicidade. 

A partir de estudo de caso na Universidade de Brasília (UnB), Marques (2015) em sua 

tese de doutorado, chega a três afirmações sobre as ouvidorias: são espaços públicos propícios 

à participação popular no debate e questionamento das normas vigentes e na resolução de 

conflitos; são responsáveis pela legitimação do poder e sua circulação mediante a participação 

dos cidadãos, promovendo os direitos humanos; e são também espaços privilegiados da expe-

rimentação democrática, incentivando o exercício pleno das liberdades comunicativas. Lado 

outro, o autor alerta para o risco de o nível de institucionalidade da ouvidoria em questão ser 

insuficientemente capaz de inseri-la nos fluxos e praxes da universidade. Mais que isso, apon-

ta para a necessidade premente da efetiva participação dos atingidos, sem a qual seria caracte-

rizado o “marketing democrático”, onde a criação de uma ouvidoria sem as condições míni-

mas para seu funcionamento revela apenas a falácia de uma gestão aberta a escuta dos cida-

dãos. 

Confirmando parte da preocupação apresentada por Marques (2015), Martins (2016) 

encontra na ouvidoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS) resultados que revelam o 

distanciamento do discurso trazido nas normas frente às percepções da comunidade universi-

tária interna e às práticas da ouvidoria e da universidade. Entre as principais dificuldades 

identificadas pela autora estão: ausência da percepção de mudanças oriundas da atuação da 

ouvidoria; desestímulo ao controle social provocado pela demora ou falta de resposta às de-

mandas; gestão deficitária das atividades de ouvidoria; e falta de apoio político-institucional. 
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Para minimizar tais situações, Martins (2016) sugere ações no sentido de melhorar a comuni-

cação da ouvidoria com as áreas técnicas; alterar das normas internas; estabelecer um plano 

de divulgação da ouvidoria e capacitar do ouvidor e seu equipe. 

Também na região nordeste, investigando a atuação da ouvidoria na Universidade Fe-

deral de Campina Grande (UFCG), na Paraíba, Oliveira (2016), identificou ineficiências sig-

nificativas e baixa efetividade, tanto gerencial quanto democrática. A partir da coleta e análise 

dos dados (documentais e opiniões de usuários e ouvidores), o autor chegou a conclusões de 

que a atuação da ouvidoria da UFCG era:  

(...) desconhecida, pouco transparente, pouco eficiente no combate à falta de trans-

parência da gestão, dependente da vontade da gestão superior, pouco ou quase nada 

relacionada com os serviços do órgão de controle interno, omissa ou ineficiente na 

coleta de dados que dariam suporte ao controle interno e à gestão como um todo, 

ineficiente no registro das manifestações, omissa no controle social e na defesa dos 

direitos humanos (OLIVEIRA, 2016, p. 131). 

Apesar da maior parte das conclusões ser negativa, Oliveira (2016) ressalta algumas 

positivas, como a resolutividade processual boa, baixo custo, credibilidade perante o usuário e 

a qualidade no atendimento. Como propostas de intervenção para superar as deficiências en-

contradas, o autor sugere: realização sistemática de pesquisas de satisfação; maior precisão no 

registro das demandas, com sua inserção nos sistemas informatizados (e-Sic e e-Ouv); e in-

centivo à participação social a fim de aprimorar o controle sobre as políticas públicas na ges-

tão universitária. 

A diversidade de Instituições de Ensino Superior no país, e mesmo entre universidades 

federais, faz com que estas apresentem especificidades e realidades próprias, requerendo 

adaptações do que poderia ser um modelo ideal a um modelo real e possível de ouvidoria. 

Nesse sentido que se retoma a questão problema desse trabalho, a fim de se elaborar um diag-

nóstico com sugestões para melhoria na atuação da ouvidoria na instituição em questão, pos-

sibilitando contribuições para o debate sobre o tema. 

 Código de Defesa do Usuário do Serviço Público e suas implicações para as ouvido-

rias públicas 

Em 2017, após quase três décadas da promulgação da Constituição de 1988 e quase 

duas décadas da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que estabeleceu a edição de uma lei 

para disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indire-
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ta, é que foi sancionada a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que tem sido chamada de 

Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, regulamentando o inciso I do §3º do artigo 

37 da Constituição Federal. 

O referido dispositivo legal disciplina um conjunto de direitos básicos e deveres dos 

usuários (capítulo II), as manifestações dos usuários de serviços públicos (capítulo III), as 

ouvidorias (capítulo IV), os conselhos de usuários (capítulo V) e a avaliação continuada dos 

serviços públicos (capítulo VI). 

No que tange às ouvidorias públicas, a Lei nº 13.460/2017 passou a reconhecer ex-

pressamente um rol mínimo de atribuições, quais sejam: 

I - promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação 

com outras entidades de defesa do usuário;  

II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade;  

III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;  

IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com 

os princípios estabelecidos nesta Lei;  

V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observân-

cia às determinações desta Lei;  

VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, 

acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário pe-

rante órgão ou entidade a que se vincula; e  

VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a 

entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. (BRASIL, 2017). 

A Lei prevê ainda a adoção de mecanismos proativos e reativos pelas ouvidorias para 

o recebimento, análise e respostas das manifestações dos usuários de serviços públicos (art. 

14-I) com prazo de resposta final de 30 dias, prorrogáveis de forma justificada uma única vez, 

por igual período (art.16). Para permitir que as ouvidorias obtenham respostas, os gestores 

também precisam cumprir o prazo máximo de 20 dias para atender aos questionamentos das 

ouvidorias, prorrogável por igual período, uma única vez, mediante justificativa (art.16-

parágrafo único) 

Outra exigência imposta às ouvidorias é a de elaboração anual de relatório de gestão 

(arts.14-II e 15), consolidando informações recebidas dos usuários e respectivas soluções ado-

tadas. Esse documento deve apontar falhas e sugerir melhorias na prestação dos serviços, e 

deverá ser encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a ouvidoria e disponi-

bilizado integralmente na internet. 

Cabe ressaltar, contudo, que a Lei não impôs a obrigatoriedade da criação de ouvidori-

as nos órgão e entidades da administração pública que não as possuam, pois no caso de inexis-
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tência de unidade de ouvidoria, o normativo estabelece que “o usuário poderá apresentar ma-

nifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão 

ou entidade a que se subordinem ou se vinculem”, conforme § 3º do art. 10.  

Além disso, no art. 17 da Lei 13.460/2017, foi deixada margem para que cada Poder e 

esfera de Governo editassem atos normativos específicos dispondo sobre a organização e o 

funcionamento de suas ouvidorias. Assim, no âmbito federal foi publicado o Decreto nº 

9.492/2018, que além de regulamentar a Lei nº 13.460/2017, também instituiu o Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo federal – SisOuv e tornou obrigatório o uso do Sistema Infor-

matizado de Ouvidorias do Poder Executivo federal (e-Ouv) pelos órgãos e pelas entidades da 

administração pública federal (art.16). 

 Em que pese as expectativas com a edição da referida Lei e o pouco tempo desde a sua 

publicação, algumas críticas já tem sido feitas. Gomes (2018) aponta para incorreções técni-

cas, ausência de inovações substantivas e falta de previsão de sanções, que poderão compro-

meter a eficácia e a efetividade desejadas. Segundo o autor, que foi o primeiro ouvidor públi-

co brasileiro e é estudioso do tema, o legislador frustrou as expectativas ao prever de maneira 

demasiadamente restrita as formas de participação e defesa dos direitos dos usuários. No caso 

das ouvidorias, Gomes (2018) questiona a negligencia a respeito de premissas básicas do ins-

tituto, ao afirmar que: 

(...) a nova lei se limita a descrever as competências do órgão (nos artigos 13 e 14), 

sem instituir garantia ou prerrogativa capaz de assegurar autonomia e independência 

para o exercício de suas atribuições. Desconsiderando farta bibliografia e experiên-

cias institucionais existentes desde a década de 1980 – em 1986, no município de 

Curitiba, foi criada a primeira ouvidoria pública brasileira –, a lei converte esse ins-

trumento de controle e participação em mero balcão de reclamações (GOMES, 

2018). 

Todavia, vale ressaltar que a Lei nº 13.460/2017 teve a vigência escalonada (art. 25) 

para toda a administração pública direta e indireta, vigorando desde de 22 de junho de 2018 

para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de quinhentos mil ha-

bitantes; 19 de dezembro de 2018, para os Municípios entre cem mil e quinhentos mil habi-

tantes; e 17 de junho de 2019 para os demais municípios com menos de cem mil habitantes. 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho realizou um diagnóstico institucional sobre o desenvolvimento e atuação 

de uma ouvidoria junto a uma proposta de intervenção com recomendações, visando o apri-

moramento deste instituto. De modo a atingir os objetivos previamente estabelecidos, foi rea-

lizado um estudo de caso na Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

no Estado de Minas Gerais, cujas características metodológicas estão descritas a seguir. A 

escolha do caso se deveu ao contato mais próximo e a maior facilidade no acesso e obtenção 

de dados, visto ser o pesquisador também servidor público na instituição há mais de uma dé-

cada. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois “objetiva gerar conheci-

mentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos” (Silva; 

Menezes, 2005, p. 20). No contexto em que a presente pesquisa se insere, além do diagnóstico 

e do levantamento de dados sobre a atuação da Ouvidoria, busca-se também contribuir para a 

reflexão, no caso concreto, sobre os resultados obtidos. 

Quanto aos fins, a pesquisa tem caráter descritivo e exploratório. É exploratória pois 

almeja possibilitar maior familiaridade com o problema a fim de torná-lo explícito, e é tam-

bém descritiva uma vez que se propõe a descrever as percepções da comunidade universitária 

sobre o conhecimento e uso da ouvidoria (VERGARA, 1998). Gil (2002) ressalta que algu-

mas pesquisas descritivas se aproximam das pesquisas exploratórias por promoverem diferen-

tes visões do problema, sendo estes dois tipos de pesquisa comumente adotados por pesquisa-

dores sociais com atuação prática e em organizações como instituições de ensino. 

Em relação à abordagem, a pesquisa é qualitativa, na qual se busca melhor compreen-

der o fenômeno no contexto em que ocorre e do qual faz parte, por meio de análise numa 

perspectiva integrada e da coleta de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos inte-

rativos com a situação estudada (GODOY, 1995a, 1995b). Também foram analisados dados 

quantitativos relacionados às opiniões da comunidade acadêmica sobre o tema, de modo a 

aclarar aspectos da questão investigada, como sugere Godoy (1995a). As pesquisas do tipo 

exploratórias utilizam-se frequentemente de descrições tanto qualitativas quanto quantitativas 

sobre o objeto de estudo, tendo o pesquisador o papel de conceituar as relações entre as carac-
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terísticas do fenômeno ou ambiente em estudo (TRIPODI et al. 1975 apud MARCONI E 

LAKATOS, 2003).  

Desse modo, a abordagem mista foi adotada neste trabalho para atender aos diferentes 

objetivos específicos, sendo que a abordagem qualitativa faz uso da interpretação do fenôme-

no e da atribuição de significados, onde o ambiente real é a fonte direta para a coleta de da-

dos, ao passo que a abordagem quantitativa busca representar numericamente opiniões e in-

formações de modo a classificá-las e analisá-las (SILVA; MENEZES, 2005). 

Quanto aos meios de investigação, este trabalho está baseado em um estudo de caso, 

circunscrito a uma unidade de análise, a Ouvidoria Geral da UFOP. De acordo com Vergara 

(1998), este tipo de pesquisa tem o caráter de investigação em profundidade e detalhamento. 

Para Godoy (1995), uma das aplicações desta estratégia de pesquisa é quando se tem interesse 

sobre fenômenos atuais que só poderão ser analisados dentro de alguma realidade, geralmente 

com o uso de dados coletados em momentos diversos e por meio de variadas fontes de infor-

mação. Também para Yin (2001), o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real, quando múltiplas fontes de evidências 

são utilizadas para entender o fenômeno dentro deste contexto. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

No Brasil, as ouvidorias apresentam um conjunto de diferentes espécies, uma vez que 

seu processo de institucionalização foi repleto de mudanças em relação aos elementos que as 

caracterizam, dificultando assim que se estabelecesse uma identidade institucional própria 

(LYRA, 2014). Desse modo, existem atualmente ouvidorias atuando em segmentos diversos 

tanto na esfera privada quanto na pública.  

Mesmo no âmbito da administração pública há modalidades de ouvidorias bastantes 

distintas entre si, nos três Poderes e nas esferas federal, estadual, municipal e distrital. Há 

ouvidorias públicas em ministérios, agências reguladoras, bancos, instituições de ensino e 

hospitais públicos, entre outros. 

A delimitação da pesquisa se faz necessária em alguns casos para impedir que esta se 

torne muito complexa ou muito extensa (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 162). Este 

trabalho terá como limites quanto ao campo de investigação a atuação da ouvidoria pública no 

contexto de uma universidade federal, enfatizando sua relação com a comunidade interna.  

No aspecto temporal, será realizado um corte transversal quanto às percepções dos 
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usuários dos serviços no que diz respeito ao conhecimento e uso da ouvidoria da instituição. 

No entanto, o processo de institucionalização do setor, a partir da pesquisa documental, será 

levantado desde sua criação até o momento atual a fim de compreender seu desenvolvimento. 

 

3.3 TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS 

Os procedimentos técnicos para coleta e análise dos dados foram definidos de modo a 

atender aos objetivos específicos da pesquisa. Na primeira parte do diagnóstico institucional 

foi adotada a pesquisa documental, entendida como “exame de materiais de natureza diversa, 

que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-

se novas e/ou interpretações complementares” (GODOY, 1995a). Nesta etapa, foi realizado o 

levantamento, o acesso e a seleção de dados sobre o tema em documentos públicos oficiais da 

Universidade, tais como Resoluções e atas do Conselho Universitário, relatórios de gestão, 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), estatuto, regimento, e outras informações vei-

culadas no sítio eletrônico da instituição, além de leis e decretos. 

Entre as vantagens deste tipo de técnica de pesquisa estão o fato de os documentos se-

rem fontes de dados ricas, fidedignas e estáveis, além de subsistirem no tempo (GIL, 2002). 

Esta técnica é também apropriada para o estudo de longos períodos de tempo, onde se busca 

identificar uma ou mais tendências no comportamento de um fenômeno (GODOY, 1995a). 

Há que se observar, porém, no caso das publicações administrativas, sua fidedignidade ser 

menor do que a dos documentos oficiais e jurídicos, pois visam também a imagem da organi-

zação, sendo necessário o estudo do momento político, interno e externo em que os documen-

tos foram elaborados (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Atendendo ao segundo objetivo e dando continuidade ao diagnóstico institucional foi 

utilizada a observação direta extensiva por meio da aplicação de questionário semiestruturado 

aos membros da comunidade universitária. Dentre algumas das vantagens que levaram à esco-

lha desta técnica, estão a economia de tempo e recursos; o alcance de um maior número de 

pessoas simultaneamente e em áreas geográficas dispersas (os campi fora de sede) e maior 

liberdade nas respostas e segurança dos participantes, em razão do anonimato (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). 
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O instrumento de coleta foi adaptado da pesquisa realizada pela Associação Brasileira 

de Ouvidores/Ombudsman juntamente com o instituto Datafolha15, na qual se analisou o co-

nhecimento e uso do serviço de ouvidoria pela população brasileira. O questionário foi elabo-

rado com auxílio da plataforma online SurveyMonkey16 (Apêndice A). Com essa ferramenta é 

possível, por exemplo, reduzir o viés de ordem dos dados randomizando as opções de resposta 

exibidas aos respondentes. No questionário foram apresentados os objetivos da pesquisa e 

incluído Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) explicando as condições para 

participação, seu caráter voluntário e o tempo estimado de 3 minutos para finalização das res-

postas. Previamente também se procedeu a realização de um pré-teste, a fim de validar as per-

guntas do questionário e corrigir distorções. 

Foram formalizadas em 6 de junho de 2019 as solicitações de autorização junto às 

Pró-Reitorias da instituição responsáveis pelos contatos dos alunos e dos servidores, para a 

aplicação do questionário da pesquisa, sendo a última autorização obtida em 24 de julho. O 

período de coleta de dados ocorreu entre 31 de julho e 14 de agosto de 2019, com o envio 

para os e-mails institucionais dos segmentos da comunidade acadêmica cujos índices de parti-

cipação estão indicados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Número de convidados e de participantes da pesquisa, por segmento 

Segmento Convidados Participantes % de participantes 

Estudantes de graduação 11623 353 3,04% 

Técnico-administrativos 739 99 13,40% 

Professores 917 76 8,29% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Foram consideradas, para fins de análise, apenas as respostas completas ao questioná-

rio, desconsiderando respostas parciais.  

O questionário foi estruturado de modo a traçar um perfil dos respondentes, a partir do 

vínculo com a instituição, o campus mais frequentado, o gênero, a faixa etária e o tempo de 

contato com a instituição. Na sequência, foi verificado o conhecimento do respondente sobre 

a existência da Ouvidoria, por meio de uma pergunta dicotômica (Sim/Não). Para ambas as 

 

 

 

15 Disponível em: http://www.abonacional.org.br/files/pesquisa-datafolha-abo.pdf. Acesso em 20/08/2018. 

16 https://pt.surveymonkey.com/ 

http://www.abonacional.org.br/files/pesquisa-datafolha-abo.pdf
https://pt.surveymonkey.com/
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respostas, em seguida, foi apresentada a definição para a Ouvidoria Geral da UFOP contida 

em seu regimento interno, bem como uma imagem com a representação do seu sítio eletrôni-

co, a fim de contextualizar todos os respondentes sobre o órgão. A partir disso, foi questiona-

do se o participante entrou ou não contato com a ouvidoria, segmentando em dois grupos dis-

tintos as percepções. 

Diante das diferentes experiências de cada participante da pesquisa com a ouvidoria, 

para aqueles que nunca tiveram contato com o setor, foram pesquisados: o principal motivo 

atribuído para isso; o canal preferencial no caso de um eventual contato; a importância atribu-

ída à ouvidoria e um espaço aberto para comentários sobre o tema e a pesquisa. Já para os que 

em alguma ocasião entraram em contato com a ouvidoria, foram inqueridos em relação ao 

último contato: o motivo que levou ao contato; se houve contato anterior sobre o assunto com 

outro setor; o meio de contato utilizado; se a ouvidoria ajudou na efetiva resolução da deman-

da; a importância atribuída à ouvidoria e também um espaço aberto para comentários sobre o 

tema e a pesquisa. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Para Marconi e Lakatos (2003, p.167-168), a análise e a interpretação dos dados são 

atividades estreitamente relacionadas, sendo a análise uma “tentativa de evidenciar as relações 

existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores”, enquanto “a interpretação significa a 

exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos pro-

postos e ao tema”. 

Nesse sentido, os dados obtidos no diagnóstico institucional foram organizados, com-

pilados e analisados por meio do método de análise de conteúdo, pelo qual se buscou compre-

ender, a partir dos fragmentos de mensagens em consideração, as características, estruturas e 

modelos ali inseridos (GODOY, 1995b). A adoção desse método visou, com base nos resulta-

dos brutos, explicitar e sistematizar o conteúdo das mensagens, procurando torna-los signifi-

cativos e válidos, apontando padrões e relações implícitas (GODOY, 1995a). 

De acordo com Godoy (1995a, p. 26), no estudo de caso, o pesquisador “produz rela-

tórios que apresentam um estilo mais narrativo, informal, ilustrado com citações, exemplos e 

descrições fornecidos pelos sujeitos, podendo ainda utilizar outros tipos de material que auxi-

liem na transmissão do caso”. Desse modo, os resultados da análise do estudo de caso culmi-

naram na elaboração de um relatório com o diagnóstico situacional para a organização, a par-
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tir do qual se evidenciou a situação pregressa e atual da Unidade de Ouvidoria da UFOP. 

Também os dados quantitativos do questionário com as opiniões dos participantes so-

bre o conhecimento e uso da ouvidoria foram tabulados e representados por meio de gráficos 

gerados com o auxílio de ferramenta da própria plataforma SurveyMonkey, de modo a facilitar 

sua visualização, análise e interpretação. Foram analisadas as frequências relativas das respos-

tas de cada item do questionário. 

Após a parte descritiva, procedeu-se com uma parte reflexiva, relacionando as defici-

ências detectadas ao longo do diagnóstico organizacional com proposições de melhoria. As 

recomendações foram então organizadas em cinco categorias de acordo com as similaridades 

temáticas: regulamentação; infraestrutura e canais de atendimento; pessoal e capacitação; e 

governança e participação social. 

A Figura 5, a seguir, representa o percurso metodológico percorrido para a realização 

da presente pesquisa. 

Figura 5 – Representação da metodologia do trabalho 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A próxima seção apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos no estudo de 

caso.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente trabalho tem como lócus de estudo a Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) e sua Ouvidoria Geral. A UFOP é uma instituição pública de ensino superior e de 

pesquisa criada em 21 de agosto de 196917, pela junção das centenárias Escola de Farmácia 

(1839) e Escola de Minas (1876), com sede e foro na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas 

Gerais. Possui campi nas também cidades mineiras de Mariana e João Monlevade, todas situ-

adas na região metropolitana de Belo Horizonte, conforme ilustrado na Figura 6: 

Figura 6 – Localização da sede e dos campi da UFOP no estado de Minas Gerais 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Além dos campi em Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, a UFOP conta com apoio 

de polos presenciais de Educação a Distância (EaD) em diversas cidades dos estados de Mi-

nas Gerais, São Paulo e Bahia (UFOP, 2016).  

 

 

 

17 Decreto-lei nº 778, de 21 de agosto de 1969. 
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A UFOP oferta 55 cursos de graduação, sendo 51 presenciais e quatro a distância. Na 

pós-graduação são 15 programas de doutorado, 34 de mestrado e 8 especializações lato sensu. 

Sua comunidade acadêmica é composta por aproximadamente 14 mil alunos, 750 servidores 

técnicos-administrativos e 900 professores efetivos. A composição detalhada dos corpos dis-

cente, docente e técnico-administrativo em educação está representada no quadro-resumo da 

Figura 7: 

 Figura 7 – Composição da comunidade acadêmica da UFOP em 01/07/2019 

 

Fonte: UFOP (2019)  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado para o pe-

ríodo de 2016 a 2025, a UFOP estabeleceu como elementos norteadores de seu planejamento 

estratégico sua missão, visão e valores, conforme Quadro 8:  
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Quadro 8 – Missão, visão e valores da UFOP no PDI 2016-2025 

Missão Visão Valores 

• Produzir e disseminar o conhe-

cimento científico, tecnológico, 

social, cultural, patrimonial e 

ambiental, contribuindo para a 

formação do sujeito como profis-

sional ético, crítico-reflexivo, 

criativo, empreendedor, humanis-

ta e agente de mudança na cons-

trução de uma sociedade justa, 

desenvolvida socioeconomica-

mente, soberana e democrática. 

• Ser uma universida-

de de excelência e 

reconhecida pela 

produção e integração 

acadêmica, científica, 

tecnológica e cultural, 

comprometida com o 

desenvolvimento 

humano e socioeco-

nômico do país. 

• autonomia; 

• compromisso, inclusão e responsabilidade 

social; 

• criatividade; 

• democracia, liberdade e respeito; 

• democratização do ensino e pluralização do 

conhecimento; 

• eficiência, qualidade e excelência; 

• equidade; 

• indissociabilidade; 

• integração e interdisciplinaridade; 

• parcerias; 

• preservação do patrimônio artístico, histórico e 

cultural; saúde e qualidade de vida; 

• sustentabilidade; 

• transparência 

Fonte: UFOP (2016) 

Para o alcance dessa missão e visão, a Universidade está organizada administrativa-

mente, conforme Estatuto, pelos órgãos superiores de deliberação: Conselho Universitário 

(CUNI); Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); Conselho de Curadores (CONC); 

e pela Reitoria; Unidades Acadêmicas; Conselhos Departamentais; Colegiados de Cursos; e 

Departamentos (UFOP, 2016). 

Na perspectiva de sistemas de governança, a UFOP apresenta seu modelo baseando-se 

no Referencial Básico de Governança do TCU (BRASIL, 2014), englobando instâncias inter-

nas, internas de apoio e externas que atuam na avaliação, no direcionamento e no monitora-

mento das ações da universidade, conforme esquematizado na Figura 8. 

Nesse modelo, as instâncias internas de governança são o CEPE, o CUNI e a alta ad-

ministração (reitor e vice, pró-reitores e diretores de unidades acadêmicas); as instâncias ex-

ternas de governança compostas pelos Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público, 

a CGU e o TCU e auditoria independente; sendo instâncias de apoio à governança: a auditoria 

interna, as comissões e comitês, a procuradoria jurídica e a ouvidoria, também representadas 

na Figura 8: 
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Figura 8 – Modelo de Governança da UFOP 

 

Fonte: UFOP (2018) 

O Estatuto e Regimento Geral, aprovados pela Resolução CUNI Nº 414, de 11 de no-

vembro de 1997 e Resolução CUNI Nº 435, de 10 de setembro de 1998, respectivamente, em 

suas redações atuais, não contemplam um órgão de ouvidoria na estrutura da Universidade. 

No entanto, o PDI 2016-2025 ressalta que, no momento de sua elaboração, ocorria a revisão 

do Estatuto e do Regimento da instituição, o que acarretaria na necessidade também de revi-

são da estrutura administrativa, e do próprio PDI.18 

 

 

 

18 Até a conclusão deste trabalho, apesar de aprovados, o Estatuto (Resolução CUNI nº 1.868, de 17 de fevereiro 

de 2017) e o Regimento (Resolução CUNI nº 1.959, de 28 de novembro de 2017), tais normativos, ainda não 

estavam implantados, estando sob responsabilidade de uma Comissão de transição, designada pela Portaria Rei-
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Dentro do contexto institucional apresentado é que será realizado o diagnóstico orga-

nizacional sobre a ouvidoria na UFOP, conjugando uma pesquisa documental-normativa a 

uma pesquisa dirigida à comunidade universitária acerca das percepções sobre o conhecimen-

to e uso da ouvidoria. Cardoso (2010a) aponta essa alternativa como estratégia promissora 

para avaliação do modelo de gestão e da efetividade de ouvidorias, evidenciando a tendência 

de ação do sistema em relação a modelos ou tipos ideais. 

 

4.1 HISTÓRICO DO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DA UFOP 

Para a elaboração do diagnóstico organizacional sobre a ouvidoria na Universidade 

faz-se importante, inicialmente, compreender como se deu seu processo de institucionaliza-

ção. O desenvolvimento das instituições e das políticas, na perspectiva do institucionalismo 

histórico, é influenciado pelas escolhas realizadas no momento de sua formação, por causa da 

tendência inercial das instituições, que bloqueia ou dificulta mudanças futuras. Assim, o en-

tendimento da estrutura atual e do funcionamento dos arranjos institucionais torna-se mais 

completo quando a análise é integrada a uma perspectiva histórica (BERNARDI, 2012). 

 Da proposta à criação da Ouvidoria Geral da UFOP em 15/03/2005 

Às universidades foi concedida, pela Constituição Federal de 198819, autonomia didá-

tico-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para, respeitadas as disposi-

ções constantes da legislação federal aplicável, organizar sua estrutura e funcionamento por 

meio de regulamentações internas. 

No caso da UFOP, em 2005, surge a proposta inicial para criação de uma ouvidoria, 

com a apresentação de um projeto20 para a implantação da Ouvidoria Geral da UFOP, pela 

Administração Superior recém empossada para o período de 2005 a 2009. O projeto foi estru-

turado em duas partes: uma introdução contendo justificativa e defesa da ideia da criação da 

ouvidoria e uma proposta de Regimento Interno para o órgão. Para ser aprovada, a proposta 

necessitava ser submetida à discussão no Conselho Universitário (CUNI), que é “o órgão má-

 

 

 

toria nº 187, de 2 de julho de 2019, os trabalhos para sua implementação. 
19 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
20 Processo UFOP nº 23109.002652/2005-99, de 18/04/2005. 
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ximo deliberativo e normativo da Universidade Federal de Ouro Preto, competindo-lhe definir 

as diretrizes da política universitária, nos planos administrativo e disciplinar.”21 

A justificativa apresentada no projeto baseou-se em quatro premissas: i) na constata-

ção, à época, da expansão das ouvidorias em diversas instituições como Ministério Público, 

bancos, Polícia Militar, hospitais, jornais e, notadamente, nas demais IFES, a partir da inicia-

tiva pioneira da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em 1992 e da Universidade 

de Brasília (UnB) em 1993; ii) interesse na constituição de “um agente de mudanças mediante 

a recomendação de modificação, adaptação e aperfeiçoamento dos serviços, das normas, dos 

planos de ação e da inserção social da Universidade”; iii) viabilização de um meio de comuni-

cação desburocratizado e ágil entre a UFOP e a comunidade local; iv) fornecimento de subsí-

dios aos conselhos superiores em suas discussões e tomadas de decisão. Reconhecia-se tam-

bém a UFOP ser uma das poucas Universidades Federais a não ter ainda implantado uma ou-

vidoria. 

A proposta de criação da Ouvidoria Geral da UFOP foi então pautada e levada à dis-

cussão na 177ª reunião ordinária do Conselho Universitário da UFOP, realizada em 15 de 

março de 2005. Após a exposição do projeto pelo relator, houve apenas uma manifestação por 

parte dos conselheiros, questionando o fato de não haver na proposta menção aos campi da 

UFOP em Mariana e de João Monlevade. Após o esclarecimento do Presidente do CUNI de 

que não houve “discriminação” dos campi citados, a proposta foi aprovada por unanimidade e 

o Regimento Interno da Ouvidoria Geral da UFOP encaminhado à Comissão de Legislação e 

Recursos (CLR), uma das quatro comissões permanentes que compõem o CUNI, para análise 

e parecer. Formalizando a decisão de criação da Ouvidoria, foi publicada a Resolução CUNI 

nº 687, de 15 de março de 2005. 

Em 16 de maio de 2005, a CLR apresentou, na 179ª reunião ordinária do CUNI, pare-

cer sobre o regimento interno da Ouvidoria Geral da UFOP, no qual o relator sugeriu a apro-

vação da minuta do referido regimento nos termos em que fora apresentada, sem modifica-

ções, justificando estar completa e com as previsões necessárias a um regulamento, ressaltan-

do ainda a “atipicidade” do órgão criado. Desse modo, a Ouvidoria Geral da UFOP teve seu 

 

 

 

21 Resolução CUNI nº 461, de 15 de junho de 1999. 
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Regimento Interno aprovado (vinte votos favoráveis e uma abstenção) pela Resolução CUNI 

nº 698, de 16 de maio de 2005. 

O Regimento Interno da Ouvidoria Geral da UFOP foi estruturado em quatro capítu-

los: Capítulo I – Das disposições preliminares e dos objetivos; Capítulo II – Da organização; 

Capítulo III – Do funcionamento; e Capítulo IV – Faz (sic) disposições finais e transitórias. 

Um quadro-resumo com as principais características da Ouvidoria Geral da UFOP expressas 

no regimento está representado no Quadro 9: 

Quadro 9 – Resumo das características da ouvidoria da UFOP 

Característica Descrição 

Definição 
Órgão de assessoramento administrativo, principalmente no que concerne à comunica-

ção com a comunidade, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais. 

Forma de esco-

lha do ouvidor 

Escolhido e nomeado pelo Reitor, após homologação do CUNI. 

No primeiro provimento, os membros da Ouvidoria serão escolhidos e designados pelo 

Reitor, sem a oitiva do CUNI. 

Forma de desti-

tuição 

Deliberação por dois terços dos membros do CUNI, por proposição do Reitor ou de 

qualquer integrante da comunidade universitária, por meio de solicitação fundamenta-

da. 

Requisitos para 

o cargo 

Ser servidor público federal, ativo ou aposentado; com mais de cinco anos como efeti-

vo na instituição. 

Composição Ouvidor geral; ouvidor assistente; representantes nos campi avançados22; secretário(a). 

Mandato Dois anos, permitida uma recondução. 

Abrangência Todas as instâncias administrativas e acadêmicas da Universidade. 

Vinculação Vinculada organizacionalmente à Reitoria. 

Prerrogativas 

Plena autonomia e independência no exercício de suas atribuições; 

Acesso direto à comunidade acadêmica e a documentos e informações; 

Arregimentação de servidores. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da Resolução CUNI nº 698/2005 

O projeto ainda contemplava uma relação de providências necessárias para a instala-

ção e funcionamento da Ouvidoria Geral da UFOP: 

Local de funcionamento: local de acesso fácil, amplo o suficiente para abrigar uma 

secretaria, um balcão de atendimento e uma sala de reuniões. 

 

 

 

22 O campus de João Monlevade (MG) foi criado como campus avançado pela Resolução CUNI nº 533/2001 
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Mobiliário: mesa com cadeiras para reuniões (pelo menos oito lugares), mesa com 

cadeira para secretária, móvel para computador, armário, arquivos, balcão de aten-

dimento. 

Computador: um microcomputador de última geração, com impressora, scanner e 

ligado à internet. 

Telefone/Fax: telefone/fax apto a fazer chamadas nacionais sem solicitação de per-

missão. 

Incorporação no sítio da UFOP: uma vez criada, a Ouvidoria deve ser imediata-

mente incorporada ao sítio da UFOP. 

Página própria no sítio da UFOP: em um prazo curto, deve ser construída uma pá-

gina específica da Ouvidoria Geral, vinculada ao sítio da UFOP. (UFOP, 2005, p. 

12) 

De acordo com o regimento interno da então criada ouvidoria, caberia à Reitoria pro-

ver as condições materiais e humanas, para o adequado funcionamento da Ouvidoria Geral; e 

caberia à própria Ouvidoria Geral o pronto estabelecimento e a divulgação de suas rotinas, 

visando à otimização de sua função. 

A criação da ouvidoria por meio de Resolução aprovada pelo órgão colegiado superi-

or, - o Conselho Universitário - permitiria, segundo Lyra (2000) citado por Santana (2017), 

que a função do ouvidor alcançasse maior relevância e valorização institucional e política. 

Isso porque, casos em que o instrumento de criação fossem atos de vontade exclusiva do diri-

gente máximo, como Portarias, Decretos ou Deliberação, tendem a diminuir a autonomia da 

ouvidoria.  

 Suspensão da implantação: 27/09/2006 a 27/09/2007 

Um ano e meio após a aprovação de sua criação, a Ouvidoria retornou à pauta do Con-

selho Universitário em 27 de setembro de 2006, em sua 192ª reunião ordinária. Na ocasião, 

foi lembrado o objetivo da criação da ouvidoria e feitas considerações sobre a importância do 

órgão, e informou-se que “por falta de condições, esse setor não foi implementado”. Não foi 

detalhado, em ata, a que tipo de condições se referiam e os motivos que levaram à falta delas.  

A sugestão do Presidente do Conselho, então, foi a de suspender, por um ano, a partir 

de 27 de setembro de 2006, a norma que criava a ouvidoria na UFOP. Além da suspensão, 

ficou decidido constituir uma Comissão Especial com representantes dos três segmentos da 

comunidade universitária (docentes, discentes e técnicos-administrativos), para “viabilizar 

todas as gestões necessárias para a eleição do Ouvidor desta IFES”. Estas decisões foram re-

gistradas na Resolução CUNI nº 789 de 27/09/2006. 

 Prorrogação da suspensão: 29/09/2007 a 29/09/2008 

Durante a 204ª reunião ordinária do CUNI, em 29 de outubro de 2007, informou-se 
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que a Comissão Especial, que havia sido encarregada de organizar a eleição para Ouvidor, 

não foi constituída em face da não indicação de representantes pelos segmentos universitários.  

Diante disso, o Conselho Universitário decidiu por uma prorrogação do prazo de sus-

pensão da implantação da Ouvidoria, por mais um ano, contada a partir de 29 de setembro de 

2007. Além disso, diante da inviabilidade da constituição da Comissão Especial, determinou-

se que as atividades necessárias para a eleição do Ouvidor da UFOP passariam para a coorde-

nação da Chefia de Gabinete da reitoria. Tais decisões foram aprovadas na Resolução CUNI 

nº 851, de 29 de outubro de 2007. 

 Prorrogação até 12/12/2008 

Em 17 de setembro de 2008, na 215ª reunião ordinária do CUNI, foi relatado o retros-

pecto das resoluções que tratavam da criação, suspensão e prorrogação da suspensão da ouvi-

doria. Na ocasião, a Chefia de Gabinete constituiu uma Comissão Especial, composta por 

representantes das três entidades dos segmentos representativos na UFOP (ASSUFOP, ADU-

FOP e DCE).  

Essa Comissão decidiu que a escolha do Ouvidor na Universidade deveria ser feita no 

momento da eleição paritária para Reitor, prevista para dezembro daquele mesmo ano. Em 

razão disso, a suspensão foi novamente prorrogada até o dia 12 de dezembro de 2008, con-

forme Resolução CUNI nº 929, de 17/09/2008. 

 Alteração na forma de provimento e eleição do primeiro ouvidor 

Chegada a data de término da suspensão aprovada pela Resolução CUNI nº 929, reali-

zou-se a 218ª reunião ordinária do CUNI, oportunidade em que foi apreciada a Provisão CU-

NI nº 10/2008, que aprovou, ad referendum do Conselho, a alteração no Regimento da Ouvi-

doria Geral da UFOP. A alteração, proposta pela Chefia de Gabinete da Reitoria, com anuên-

cia das entidades representativas da comunidade universitária, modificou a forma de provi-

mento do cargo de ouvidor: ao invés da escolha monocrática feita pelo Reitor e apenas homo-

logada pelo Conselho Universitário, o ocupante do cargo de ouvidor passaria a ser escolhido 

conjuntamente pelas entidades representativas citadas. Contudo, uma ressalva da proposta foi 

a de que, naquele que seria o primeiro provimento para o cargo, a eleição se daria pelos pró-

prios membros do Conselho Universitário. Aprovada a proposta de alteração do Regimento 

(com dezoito votos a favor e um contrário), na mesma reunião já foi realizada a eleição para o 

cargo de ouvidor, na qual houve apenas um candidato inscrito. A eleição ocorreu em escrutí-
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nio secreto e o candidato inscrito foi eleito com vinte votos favoráveis e um contrário. Duas 

Resoluções, a nº 941 e a nº 942, de 12/12/2008, consolidaram a mudança no regimento da 

Ouvidoria (Anexo A) e a eleição do primeiro ouvidor para o cargo, respectivamente. 

Dessa forma, o organograma da Ouvidoria Geral, bem como as formas de escolha de 

cada um de seus membros, após a alteração em seu regimento interno, passou a ser composto 

conforme ilustra a Figura 9. 

Figura 9 – Organograma da Ouvidoria Geral da UFOP e formas de escolha dos membros 

 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado na Resolução CUNI nº 941/2008 

De acordo com as disposições transitórias, coube ao Ouvidor Geral promover as ações 

necessárias à efetiva implantação da Ouvidoria Geral da UFOP, inclusive à sua composição. 

No entanto, na pesquisa não foram encontrados outros registros, documentos ou notícias vei-

culadas no portal da Universidade referentes às atividades da ouvidoria nesse período, que 

duraria um ano. 

 Nova prorrogação: 13/12/2009 a 14/07/2010 

A ouvidoria retorna à pauta do Conselho Universitário na 232ª reunião ordinária, em 

14 de junho de 2010, momento em que novamente foi proposta uma suspensão para a implan-

Ouvidor Geral

como seu Coordenador, escolhido conjuntamente pelas entidades 
representativas dos três segmentos que compõem o corpo acadêmico, 

dentre os servidores públicos federais, aposentados ou não, que tenham 
mais de cinco anos como efetivo na Instituição, e nomeado pelo Reitor, 

após homologação pelo Conselho Universitário

Representantes nos 
campi fora da sede

escolhidos pelas respectivas comunidades 
locais que irão representar nomeados pelo 

Reitor após homologação do Conselho 
Universitário

Secretário(a)

escolhido no quadro de servidores 
técnico-administrativos da UFOP, em 
comum acordo com a Administração

Ouvidor 
Assistente

escolhido da mesma forma que o Ouvidor Geral
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tação da Ouvidoria Geral na UFOP, em virtude de afastamento do ouvidor eleito por questões 

de saúde e “por um lapso” de não se ter realizado a suspensão anteriormente. Desse modo, 

esta suspensão retroagiu desde 13 de dezembro de 2009 se estendendo até 14 de julho de 

2010. Diante disso, o plenário do Conselho Universitário determinou, desta vez, à Pró-

Reitoria de Administração (PROAD) a responsabilidade pelas providências necessárias para a 

indicação de um novo Ouvidor. A proposta foi aprovada por unanimidade, resultando na Resolu-

ção CUNI nº 1.116, de 14/06/2010. 

 Designação de ouvidor interino em 21/11/2011 

Aproximadamente um ano e meio após a última suspensão, o Conselho Universitário 

aprovou a indicação feita pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD) de um servidor para 

assumir, interinamente, o cargo de Ouvidor, até que se realizasse o procedimento previsto no 

regimento interno da Ouvidoria Geral da UFOP, qual seja, de escolha do Ouvidor pelas enti-

dades representativas dos segmentos da comunidade acadêmica (discentes, docentes e técni-

cos-administrativos), seguida de homologação pelo CUNI e nomeação pelo Reitor. Além dis-

so, relatou-se também na reunião que o espaço físico para a Ouvidoria, bem como a infraes-

trutura necessária ao seu funcionamento, já havia sido providenciado no prédio do Centro de 

Vivência, campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto.  

Apesar do registro na ata da reunião do prazo de sessenta dias para cumprimento do 

procedimento que definiria a organização da Ouvidoria e seus membros (com a escolha do 

Ouvidor Geral, Ouvidor Assistente, representantes nos campi avançados e secretário), tal pra-

zo não constou da Resolução CUNI nº 1.282, que aprovou a indicação do ouvidor interino, na 

245ª reunião do Conselho Universitário, realizada em 21/11/2011.  

 Substituição do ouvidor interino e revisão do Regimento em 26/10/2017 

Retoma-se a pauta da Ouvidoria da UFOP no Conselho Universitário apenas em 26 de 

outubro de 2017, na 308ª reunião ordinária do CUNI. Na apresentação do ponto de pauta foi 

realizado breve resumo do histórico da Ouvidoria Geral da UFOP, no qual constata-se que 

desde a sua criação em 2005 até o momento daquela reunião, “o órgão não teve sua composi-

ção e funcionamento regularizados”. Em relação à decisão anterior, reconheceu-se que não foi 

efetivado o procedimento previsto no art. 4º do regimento interno da Ouvidoria, no tocante à 

sua composição, sem que se tenha apresentado as circunstâncias ou justificativas para tal. 

Antes, porém, em maio de 2012, já havia sido solicitada pelo ouvidor interino a substi-
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tuição no cargo, devido à necessidade de dedicação exclusiva às suas atribuições anteriores, 

ficando então o cargo vago e à disposição. Contudo, a solicitação foi formalizada somente em 

2017, com a nomeação de outro servidor para o cargo de ouvidor, indicado pela Administra-

ção da UFOP, também interinamente.  

Por fim, assim como na apresentação da proposta inicial, foi deliberado o encaminha-

mento para revisão do Regimento da Ouvidoria Geral da UFOP, pela Comissão de Legislação 

e Recursos (CLR), em especial sobre a composição e escolha dos membros da Ouvidoria. 

Essas deliberações foram determinadas na Resolução CUNI nº 1.958, de 26/10/2017. Não 

houve, no entanto, fixação de prazo para a CLR realizar a revisão, que até a conclusão deste 

trabalho encontra-se em aberto. 

 Cronologia do funcionamento da Ouvidoria Geral 

A partir dessas informações, foi elaborado o Quadro 10, com a identificação da situa-

ção da Ouvidoria Geral da UFOP e da ocupação do cargo de ouvidor, conforme períodos de 

seu funcionamento, desde sua criação em 2005 até 2019: 

Quadro 10 – Funcionamento da Ouvidoria Geral da UFOP (2005-2019) 

Período Situação Ouvidor Duração % 

15/03/2005 a 

26/09/2006 

Setor não foi implementado, por falta de condi-

ções 
Não 1 ano, 6 meses, 11 dias 10% 

27/09/2006 a 

28/09/2007 

Suspensão da norma que cria a Ouvidoria, por 

um ano 
Não 1 ano, 0 meses, 1 dias 7% 

29/09/2007 a 

16/09/2008 
Suspensão prorrogada, por mais um ano Não 11 meses, 18 dias 6% 

17/09/2008 a 

11/12/2008 

Suspensão prorrogada, até eleição paritária para 

reitor 
Não 2 meses, 24 dias 2% 

12/12/2008 a 

12/12/2009 

Eleição do primeiro ouvidor, de forma excepci-

onal, pelos membros do Conselho Universitário 
Sim 1 ano, 0 meses, 0 dias 7% 

13/12/2008 a 

14/07/2010 

Suspensão da implantação, por afastamento por 

questões de saúde do titular 
Não 1 ano, 7 meses, 1 dias 11% 

15/07/2010 a 

20/11/2011 
Sem informação Não 1 anos, 4 meses, 5 dias 9% 

21/11/2011 a 

17/05/2012 
Designação de ouvidor interino Interino 5 meses, 26 dias 3% 

18/05/2012 a 

26/10/2017 
Sem informação Não 5 anos, 5 meses, 8 dias 36% 

26/10/2017 a 

15/03/2019 
Substituição do ouvidor interino Interino 1 ano, 4 meses, 17 dias 9% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Complementarmente a Figura 10 apresenta uma cronologia a partir das informações 

consolidadas no Quadro 10, de modo a facilitar a visualização do diagnóstico organizacional. 
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Figura 10 – Cronologia do funcionamento da Ouvidoria Geral da UFOP (2005-2019) 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Analisando a cronologia e os dados compilados no Quadro 11 e na Figura 10, observa-

se que, após 14 anos de criação, a Ouvidoria Geral da UFOP apresentou funcionamento in-

termitente, com adiamento no início das atividades, longos e sucessivos períodos de suspen-

são da implantação, vacância e ocupação provisória do cargo de ouvidor. Em termos tempo-

rais, o órgão esteve em atividade por menos de 20% do tempo, dos quais 87% de forma provi-

sória. Ressalta-se ainda que os ouvidores interinos acumulavam a função com outras atribui-

ções, impossibilitados de se dedicar exclusivamente ao cargo.  

Constatou-se também que a Ouvidoria jamais funcionou conforme a composição pre-

vista em seu regimento interno (Ouvidor Geral, Ouvidor Assistente, representantes nos campi 

e secretário). Além disso, vale destacar que o período analisado abarcou quatro mandatos de 

três administrações distintas de reitores (15/02/2005 a 22/02/2013; 22/02/2013 a 22/02/2017; 

22/02/2017 a 22/02/2021). 

No período também esteve em curso o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de 

abril de 2007, com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 

recursos humanos existentes nas universidades federais. Ao aderir ao Reuni, por meio da Re-

solução CUNI N° 854, de 14 de dezembro de 2007, a UFOP previu, no cronograma de im-

plantação do programa, a contratação e alocação de 1 (um) servidor técnico-administrativo na 
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ouvidoria, em consonância com os recursos disponíveis e com as necessidades de desenvol-

vimento das atividades em cada unidade acadêmica ou setor. 

 Relatórios de gestão e autoavaliação 

Para Lyra (2008 apud Cardoso, 2010a), a publicação de relatórios da ouvidoria, de 

forma transparente e acessível, é um dos requisitos básicos para o exercício pleno da atividade 

do ouvidor. Outrossim, Salgado (2013) e Marques (2015) ressaltam a importância da elabora-

ção de relatórios gerenciais periódicos pelas ouvidorias, tanto para os gestores da instituição 

quanto para a sociedade em geral, como parte essencial de sua atividade. 

Contudo, Marques (2015) alerta que apesar da produção de tais relatórios geralmente 

ser prevista nos regimentos internos das universidades, na prática, não são todas as ouvidorias 

que o fazem satisfatoriamente. O autor comenta que são comuns nos relatórios de ouvidoria 

problemas como ausência de informações relevantes, linguagem inapropriada para o público e 

simplismo na apresentação do comportamento das manifestações. 

No caso da Ouvidoria da UFOP, entre as competências previstas em seu regimento in-

terno (art.2º, V, Resolução CUNI nº 941/2008), encontra-se o encaminhamento de relatórios 

anuais de suas atividades ao Conselho Universitário. No entanto, não foram verificados no 

período analisado quaisquer registros de relatórios na página eletrônica da Ouvidoria, nas atas 

das reuniões ou nas resoluções do CUNI. 

 Por sua vez, relatórios de gestão da Universidade são apresentados aos órgãos de con-

trole interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que está obrigada nos ter-

mos do art. 70 da Constituição Federal, e disponibilizados no sítio eletrônico da instituição. 

Entre 2008 e 2018, quando fizeram alusão à Ouvidoria, tais relatórios limitaram-se a reportar 

a expectativa inicial de avanços nos controles internos (relatórios de 2010 e 2011), parcial-

mente frustrada por greve ocorrida em 2011; e a existência do endereço eletrônico para acesso 

aos formulários (Anexo B) da Ouvidoria (relatórios de 2015, 2016, 2017 e 2018), como canal 

de relacionamento com a sociedade. Todavia não trouxeram informações específicas sobre 

sua atuação, tampouco sobre o quantitativo e evolução do número de manifestações recebidas, 

dos pontos recorrentes e das providências adotadas pela administração. 

O relatório de gestão do exercício de 2017 cita ainda o Grupo Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar (GRUPAD), órgão de correição permanente, como responsável 

pelo suporte administrativo à Ouvidoria Geral e à Comissão de Ética Pública, o que na ausên-
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cia de titular no cargo de ouvidor configura-se, na prática, no acúmulo das funções. Tal situa-

ção vai de encontro à prática da boa governança que prevê a segregação de funções críticas, 

além da limitação de tempo para o exercício de funções ou papéis associados à decisões críti-

cas da organização (BRASIL, 2014). 

Por fim, os relatórios institucionais de autoavaliação, elaborados pela Comissão Pró-

pria de Avaliação (CPA)23, entre os anos de 2012 e 2016, não contemplaram a Ouvidoria, 

ainda que esta faça parte do critério de análise dos indicadores da comunicação da IES com as 

comunidades interna e externa, contribuindo para a formação do Conceito Institucional (CI). 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2025 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) elaborado pela UFOP em 2016 esta-

beleceu objetivos e metas estratégicas projetadas até 2025, também em consonância à uma 

das exigências do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, instituído pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, prevista no art. 3º, inciso I (BRASIL, 2004). 

O PDI-UFOP 2016-2025 foi estruturado em doze eixos temáticos, dentre os quais a 

Ouvidoria foi citada em dois deles: o de Comunicação Institucional e o de Políticas de Gestão 

de Pessoas. Em relação à Comunicação Institucional, estabeleceu-se como uma das metas a 

“criação de estratégias de divulgação para os canais de transparência, acesso à informação e 

ouvidoria”. Já sob o ponto de vista das políticas de gestão de pessoas, visando prover um am-

biente favorável à saúde e à qualidade de vida no trabalho, foi definida entre as ações do Pla-

no, a implantação da ouvidoria institucional, sugerindo que contemple funcionários terceiri-

zados e servidores anistiados (UFOP, 2016). 

 Avaliações externas para recredenciamento  

Além da autoavaliação, em 2013 e em 2014, foram realizadas avaliações externas para 

a renovação do credenciamento da instituição junto ao Ministério da Educação (MEC), con-

forme previsto na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

 

 

 

23 Nos termos do art. 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), toda instituição de ensino superior, pública ou privada, deve constituir Comissão Permanente 

de Avaliação (CPA), com as atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem como 

de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). 

https://drive.google.com/open?id=0B32KHsMpp5gOSEd6cmJISi1Xb0U
https://drive.google.com/open?id=0B32KHsMpp5gOQTVNdmg1TnRROGs
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Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Nessas avaliações in loco realizadas por comissões 

externas ad hoc foi analisado o funcionamento da ouvidoria enquanto parte dos critérios da 

Dimensão Institucional 4 do Sinaes, referente à comunicação com a sociedade.  

No relatório da primeira avaliação para o recredenciamento, realizada no período de 

24 a 28 de novembro de 2013, a comissão constatou a inexistência de espaço físico e da figura 

do ouvidor, além da intenção pela não manutenção da ouvidoria por parte dos gestores: 

No que diz respeito à ouvidoria, embora a mesma esteja instituída desde o ano de 

2005, através da Resolução 687 CUNI, com o objetivo organizar uma nova instância 

de comunicação, a mesma não existe de forma física, pois não existe a figura do Ou-

vidor, tampouco espaço físico para atendimento. Os contatos são feitos através do 

Portal da instituição. Segundo entendimento dos gestores, com a regulamentação da 

Lei da transparência, não há mais razão para a sua manutenção (MEC, 2013, p. 20). 

De fato, para Scroferneker (2010), a evolução das tecnologias e difusão do uso da in-

ternet transformou e “virtualizou” as ouvidorias. No entanto, a autora adverte para a necessi-

dade desse espaço ser pensado, planejado e avaliado por procedimentos com rigor técnico e 

metodológico. A autora também pondera a importância de que, especialmente no caso da op-

ção por uma ouvidoria virtual, que a mesma seja vinculada à política de comunicação da insti-

tuição, de modo que efetivamente se tenha um e se constitua em um “lugar”. Scroferneker 

(2010) avalia ainda como equívoco a implantação de uma ouvidoria virtual apenas por mo-

dismo e/ou para cumprimento de uma exigência legal. 

Já na avaliação ocorrida entre 21 a 25 de setembro de 2014, visando o recredencia-

mento da UFOP para a modalidade de Ensino a Distância (EaD), o relatório indicou funcio-

namento adequado da ouvidoria, porém apontou falta de divulgação e mesmo de conhecimen-

to junto aos alunos dos cursos a distância e também de tutores presenciais: 

O serviço de ouvidoria existe e é vinculado à Pro-Reitoria de Administração. Tem 

site próprio 

(http://www.proad.ufop.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=b

log&id=12&Itemid=15), onde é possível identificar as informações para os alunos, 

professores, técnicos e demais usuários, além de Formulário para contato e Regi-

mento Interno da Ouvidoria. Dispõe de pessoal especializado e funciona adequada-

mente, carecendo de maior divulgação entre os alunos da EAD da instituição (MEC, 

2014, p. 22). 

 Ressalta-se que, de acordo com o instrumento de avaliação do Sinaes aplicado à época 

das duas avaliações externas, o conceito referencial mínimo de qualidade para a ouvidoria é 

verificado a partir da disponibilidade de pessoal e infraestrutura adequadas, bem como se os 

registros e observações são efetivamente levados em consideração pelas instâncias acadêmi-
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cas e administrativas.  

Alguns aspectos chamam a atenção nos resultados desses relatórios. Um deles é que, 

conforme a cronologia apresentada na Figura 10 sobre a ouvidoria, não havia equipe de ouvi-

doria formalmente constituída durante os períodos em que foram realizadas as avaliações ex-

ternas para recredenciamento, o que obstaculiza seu papel. Dentre as práticas relacionadas ao 

sistema de governança está não só o estabelecimento das instâncias internas de governança da 

organização, com a definição dos papéis e responsabilidades, mas também pressupõe que es-

tas “tenham membros designados e que estes realizem suas atividades regularmente” 

(BRASIL, 2014). 

Outro ponto é a vinculação da ouvidoria à uma Pró-Reitoria, o que, pode indicar posi-

cionamento em sentido contrário a pressupostos fundamentais do instituto da ouvidoria e da 

governança, da autonomia e independência. Salgado (2013a, p. 54) adverte que “quanto mais 

abaixo da estrutura básica posicionar-se a ouvidoria, menos trânsito e poderes de coordenação, 

articulação, mediação e cobrança, interno e externo ela terá”. Também o Decreto nº 9.492/2018, 

art. 9º, estabelece que a unidade setorial de ouvidoria seja, de preferência, subordinada dire-

tamente à autoridade máxima da organização, e no caso da Administração Pública Indireta, 

vincular-se ao conselho, colegiado ou dirigente máximo da entidade, para que tenha o suporte 

necessário para o atuação autônoma, e assim agir com imparcialidade e legitimidade junto aos 

demais dirigentes da instituição (CGU, 2018). Ademais, esse vínculo com uma Pró-Reitoria 

contradiz, inclusive, o estabelecido no próprio regimento interno da Ouvidoria Geral (Anexo A), 

em seu art. 1º, o qual prescreveu ser a ouvidoria vinculada organizacionalmente à Reitoria. 

E por último, a informação obtida pelos avaliadores de que, no entendimento dos ges-

tores, a lei da transparência dispensaria a manutenção da ouvidoria. Segundo Salgado (2013), 

ainda que possam atuar conjuntamente, as ouvidorias não se confundem com os serviços de 

atendimento aos cidadãos relacionados com a Lei de Acesso à Informação (LAI), o chamado 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). De acordo com a OGU, o que se verifica é que, 

mesmo não havendo determinação legal para as ouvidorias assumirem os SIC, estas passaram 

a assumir tal responsabilidade na prática: 

A experiência brasileira de implantação da LAI com o apoio de ouvidorias públicas 

é relevante não apenas por sua originalidade histórica, mas por evidenciar um mo-

vimento no qual as ouvidorias oferecem sua experiência na análise e tramitação de 

pedidos de informação originados da aplicação da Lei (CGU, 2012, p. 5). 

Em síntese, ainda que com as inconsistências verificadas, em ambas ocasiões, as co-
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missões avaliadoras entenderam que, no conjunto da dimensão de avaliação24, a atuação da 

IES apresentou um quadro além ao que expressa o referencial mínimo de qualidade, atribuin-

do-lhe conceito 4 na escala de 1 a 5. Lado outro, a dimensão com a menor avaliação, também 

em ambos os relatórios, foi a Dimensão 8, relativa ao planejamento e avaliação, com conceito 

2. 

 Outras iniciativas em ouvidoria 

Paralelamente à Ouvidoria Geral, surgiram, em 2017, iniciativas de ouvidorias temáti-

cas independentes, a partir de projetos de extensão vinculados ao Núcleo de Diretos Humanos 

(NDH) da UFOP. O NDH é um programa de extensão, que propõe a criação de grupos de 

trabalho em diferentes áreas relacionadas aos Direitos Humanos, “cujo foco principal é a co-

nexão do discente de Direito aos problemas concretos vivenciados pela comunidade, de forma 

a colocar em prática aprendizados de sala de aula gerando benefícios para alunos e comunida-

de” (UFOP, 2018). 

O NDH possui, no segmento de ouvidorias, um conjunto de quatro grupos de trabalho, 

recebendo manifestações tanto da comunidade universitária quanto da população de Ouro 

Preto e Mariana, e oferecendo auxílio jurídico, em diferentes áreas de atuação, conforme rela-

cionado no Quadro 11, a seguir: 

Quadro 11 – Ouvidorias do Núcleo de Direitos Humanos da UFOP (NDH/UFOP) 

Grupo de Trabalho Área de atuação 

Ouvidoria Feminina: 

Athenas 

 

Atender as demandas específicas trazidas até o Núcleo de Direitos Humanos da 

UFOP, em que se relatam a violência à mulher, seja dentro das unidades e dos depar-

tamentos da UFOP, bem como nas repúblicas federais e particulares das cidades de 

Ouro Preto e Mariana, examinando, relatando, apresentando sugestões, prestando 

atendimento jurídico e auxiliando na apresentação de notícia-crime, na orientação 

sobre eventuais ocorrências e na orientação acerca de eventual representação no 

âmbito criminal. 

Ouvidoria Inseguran-

ça no Trabalho 

Receber, examinar, relatar, dar sugestões, prestar atendimento jurídico, auxiliar na 

formulação de denúncias e de representações nos âmbitos administrativo (Ministério 

do Trabalho) e criminal, além de acompanhar os procedimentos e as providências 

adotados para a resolução das demandas. Elaborar material com conteúdo informati-

vo sobre os direitos dos trabalhadores na área temática específica. Formar uma base 

de dados sobre os principais riscos a que estão submetidos os trabalhadores de Ouro 

Preto e Mariana no que concerne à sua prestação laborativa cotidiana. 

 

 

 

24 Dimensão 4: A comunicação com a sociedade. 4.1 Coerência das ações de comunicação com a sociedade com 

as políticas constantes dos documentos oficiais; 4.2 Comunicação interna e externa. 4.3 Ouvidoria. 
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Grupo de Trabalho Área de atuação 

Ouvidoria LGBT 

 

Receber, examinar, relatar, dar sugestões, prestar atendimento jurídico, auxiliar na 

formulação de denúncias e de possíveis representações nos âmbitos administrativo 

(da UFOP) e também fora dele no tocante a casos de violência relacionados à popu-

lação LGBTI em Ouro Preto, Mariana e região; acompanhar os procedimentos e as 

providências que serão adotados para a resolução das demandas. Produzir material 

(cartilhas, folders) com conteúdo informativo sobre os direitos das vítimas de violên-

cia. 

Ouvidoria da Identi-

dade Negra 

A Ouvidoria tem o papel de criar uma ponte entre a Instituição e a população de uma 

forma bem simples: levando a demanda do público para quem tem a responsabilidade 

de resolver. Esclarece, também, os direitos e busca soluções para as questões levan-

tadas, funcionando como elo entre a UFOP e seus públicos. Por meio da plataforma 

digital E-OUV, qualquer pessoa consegue reclamar, denunciar, elogiar, sugerir e 

pedir informação. A Ouvidoria representa cada cidadão, recebendo suas manifesta-

ções, encaminhando-as aos órgãos competentes e monitorando-as até uma resposta 

final, observando sempre as determinações legais, no que se refere ao sigilo de dados 

pessoais. 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão PROEX-UFOP (2018) 

As ouvidorias vinculadas ao NDH atuam de forma independente e desvinculada da 

Ouvidoria Geral da UFOP. Suas equipes são compostas pelos professores coordenadores e por 

alunos, de qualquer curso da universidade, que passam por treinamento prévio promovido 

pela respectiva ouvidoria do NDH para atendimento das demandas. O método de execução do 

projeto estrutura-se em etapas de recebimento, filtragem e encaminhamento; atendimento e 

orientações (sobretudo jurídicas) e acompanhamento (BAHIA; BOMFIM; CAMILLOTO, 

2018). 

Outra iniciativa relacionada à ouvidoria é o Comitê de Mediação e Humanização nas 

Relações de Trabalho (COMHUR), criado em 2009, com o objetivo “de mediar situações de 

conflito e promover ações preventivas e inibidoras de abusos de autoridade e de desrespeito à 

dignidade humana dos trabalhadores da UFOP”25 e regulamentado pela Resolução CUNI nº 

1.083, de 10 de março de 2010. O COMHUR, em sua criação, foi vinculado à Ouvidoria da 

UFOP, podendo ser acionado diretamente por ela, por interessados ou por impulso próprio. 

Conforme nota26 do Sindicato Assufop, o Comitê esteve inativo por quase 4 anos, retomando 

as atividades apenas em fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

25 Portaria Reitoria nº 544, de 12 de novembro de 2009. 

26 http://assufop.com.br/2019/02/12/comhur-retorna-as-atividades-nesta-terca-feira-12-conheca-o-comite/ 

http://assufop.com.br/2019/02/12/comhur-retorna-as-atividades-nesta-terca-feira-12-conheca-o-comite/
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4.2 PESQUISA DE OPINIÃO DA COMUNIDADE INTERNA DA UFOP 

Na segunda etapa do diagnóstico, buscou-se investigar a percepção dos membros que 

compõem os segmentos da comunidade universitária acerca do conhecimento e uso do serviço 

de ouvidoria na UFOP, por meio da aplicação de questionário semiestruturado. Foram obtidas 

523 respostas completas, com as quais, inicialmente, traçou-se o perfil dos respondentes, 

abarcando as seguintes questões: o vínculo atual com a Universidade; o campus mais frequen-

tado; o gênero; a faixa etária; o tempo de contato com a instituição; se havia conhecimento 

prévio da Ouvidoria e se já havia entrado com contato com a Ouvidoria Geral em alguma oca-

sião. Na sequência será apresentado uma síntese dos resultados coletados, assim como alguns 

comentários a respeito. 

 Do total de respostas completas obtidas, 348 (66,5%) foram de estudantes que cursam 

graduação; 94 (18,0%) de servidores técnico-administrativos em educação (TAE), e 76 

(14,5%) de servidores docentes, da carreira do magistério superior. Cinco (1,0% do total) res-

pondentes são servidores técnico-administrativos matriculados simultaneamente27 em cursos 

de graduação na própria instituição, conforme representado na Figura 11: 

Figura 11 – Respondentes conforme o vínculo atual com a Universidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 

 

27 A UFOP, em sua política de qualificação de servidores, autoriza a jornada especial de trabalho de 30 horas 

semanais para os servidores regularmente matriculados e frequentes em cursos de educação formal, conforme 

Resolução CUNI nº 925/2008.  



83 

 

 

Conforme ilustra a Figura 12, a maior parte dos respondentes, em cada um dos seg-

mentos que compõem a comunidade universitária, pertence à sede, no campus Ouro Preto, 

onde estão a maioria das unidades acadêmicas, bem como concentra-se a estrutura administra-

tiva. O campus Mariana, que é dividido no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e 

no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), é o segundo em termos de participações na 

pesquisa, e por fim, o campus João Monlevade, onde fica o Instituto de Ciências Exatas e 

Aplicadas (ICEA). Não houve respondentes de estudantes de cursos de graduação a distância, 

que frequentam os polos de apoio presencial. 

Figura 12 – Perfil dos respondentes conforme segmento e campus frequentado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Em relação ao gênero dos que responderam ao questionário, a maioria é do gênero fe-

minino, tanto no caso dos discentes (57%), quanto dos servidores (61%, dos técnico-

administrativos e 51%, dos professores), como indica a Figura 13: 



84 

 

 

Figura 13 – Perfil dos respondentes conforme segmento e gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Sobre a classificação etária dos participantes, a maior parte dos alunos ouvidos está na 

faixa entre 21 e 29 anos (76%), enquanto mais da metade (51%) dos técnicos e 39% dos do-

centes estão na faixa de 30 a 39 anos. A Figura 14 mostra essa distribuição entre cada uma das 

faixas etárias, nas três categorias: 

Figura 14 – Perfil dos respondentes conforme segmento e faixa etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 Quando se tratou do tempo de contato que o respondente tem com a instituição, 80% 

dos alunos assinalaram ser esse inferior a 5 anos. Para os técnicos e docentes esse tempo se 
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dilata significativamente, com mais de 11 anos para aproximadamente metade dos servidores, 

conforme observa-se na Figura 15. 

Figura 15 – Há quanto tempo você tem contato com a UFOP? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

O tempo de relacionamento com a instituição pode explicar parcialmente os diferentes 

níveis de conhecimento sobre a existência da ouvidoria geral da UFOP. A maior parte (66%) 

dos estudantes pesquisados afirmou nunca ter ouvido falar sobre o órgão, contra apenas 34% 

que responderam que já. A situação se inverte nos segmentos dos servidores técnicos-

administrativos e docentes, onde os percentuais de conhecimento sobre a ouvidoria foram 

maiores, respectivamente, de 68% e 62%, conforme Figura 16. Ainda assim, o percentual de 

desconhecimento revela-se bastante significativo, especialmente por se tratar da comunidade 

interna. 
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Figura 16 – Você já ouviu falar da Ouvidoria Geral da UFOP? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Em relação ao uso dos serviços de ouvidoria, a Figura 17 mostra que, em cada catego-

ria, pequenas parcelas responderam já ter encontrado em contato em alguma ocasião com o 

setor, sendo 3% entre os estudantes (9), 7% entre os técnicos (7) e 9% entre os docentes (7).  

Figura 17 – Você já entrou em contato com a Ouvidoria Geral da UFOP? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A partir desse ponto, as questões passaram a ser direcionadas de modo a investigar, 

separadamente, as situações e percepções daqueles que já entraram em contato com a ouvido-

ria da UFOP (base de 23 respondentes no total) e daqueles que nunca entraram em contato 

com a ouvidoria (base de 500 respondentes no total: 344 alunos, 92 técnico-administrativos, 
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69 docentes e 5 técnico-administrativos que também são alunos).  

 Percepções dos que nunca entraram em contato com a ouvidoria 

Os motivos apontados por aqueles que nunca entraram em contato com a ouvidoria es-

tão representados na Figura 18. Para 45% dos alunos, o principal motivo apontado para nunca 

terem registrado uma manifestação na ouvidoria foi o desconhecimento da sua existência ou 

da sua função. A segunda razão foi não ter havido necessidade do contato, em 40% das res-

postas; e a terceira causa (10%), foi a falta de confiança de que a manifestação seria levada 

em consideração pela instituição. Outros motivos, juntos, somaram aproximadamente 5% das 

respostas. Insegurança quanto à garantia de anonimato e medo de retaliações e perseguição 

também foram relatados como fatores inibidores para as manifestações. 

Já a maior parte dos servidores, tanto técnicos (65%) quanto docentes (57%), indica-

ram não ter precisado recorrer à ouvidoria, como principal razão para nunca terem contatado 

esse setor. Não saber da existência ou da função da ouvidoria foi, para 12% dos técnicos e 

16% dos docentes, a causa principal de nunca ter feito contato com o setor. A desconfiança 

em relação ao tratamento que seria dado à uma eventual manifestação foi apontada como mo-

tivo determinante para nunca ter registrado manifestações de ouvidoria para 10% dos TAE e 

para 14% dos professores.  

Ainda para os servidores, a opção pelo uso de outros meios, desinteresse ou falta de 

tempo, tiveram baixos percentuais de resposta. Outros motivos especificados foram: receio de 

consequências negativas ou de ser exposto na instituição; não considerar o serviço útil; esque-

cimento da possibilidade de acionamento da ouvidoria quando foi preciso; e desconfiança 

quanto à imparcialidade dos próprios servidores. 
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Figura 18 – Qual o principal motivo para você nunca ter registrado uma manifestação na Ouvidoria da UFOP? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Os canais preferencias para um eventual contato com a Ouvidoria seguem praticamen-

te o mesmo padrão nos três segmentos da comunidade universitária, visualizado na Figura 19. 

O uso do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) seria a opção preferida 

para 40% dos estudantes, 41% dos técnico-administrativos e 36% dos professores. Em segui-

da, o e-mail, para 29% dos estudantes; 27% para os técnicos e 33% para os docentes. Em ter-

ceiro lugar, o atendimento presencial como opção para 17% dos estudantes; 20% dos técnicos 

e 20% dos professores. O telefone foi o canal preferencial de 6% dos alunos, 9% dos técnicos 

e 4% dos professores. Apenas os estudantes (5%) optariam pelo uso de redes sociais para con-

tato com a ouvidoria. Formulários impressos, cartas e outros canais tiveram menores percen-

tuais. 
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Figura 19 – Canal preferencial para contato com a Ouvidoria 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 Foi questionada também a opinião sobre a importância de uma ouvidoria na UFOP, 

em relação a três de seus objetivos essenciais. Na opinião da grande maioria dos responden-

tes, uma ouvidoria na Universidade foi considerada muito importante, tanto para a proteção e 

defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos (89%); quanto para a promoção da par-

ticipação do usuário na administração pública (75%) e para a melhoria na prestação dos servi-

ços pela instituição (83%), conforme representado na Figura 20. Não houve diferenças signi-

ficativas entre os três segmentos pesquisados. 
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Figura 20 – Opinião, dos que nunca registraram manifestação, sobre a importância de uma Ouvidoria na UFOP 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 Percepções dos que já entraram em contato com a ouvidoria 

Para aqueles que, em algum momento, entraram em contato com a Ouvidoria Geral da 

UFOP, foram feitos questionamentos tendo como referência o último contato realizado. Os 

dados apresentados a seguir tiveram por base 23 respondentes, sendo: 9 estudantes, 7 técnicos 

e 7 docentes. Cabe ressaltar que o baixo índice de conhecimento e de uso da ouvidoria limita 

consideravelmente uma avaliação mais completa sobre sua atuação.  

Sobre os motivos de acionamento da ouvidoria, apresentados na Figura 21, destacam-

se as denúncias por parte dos alunos (56%). Já entre os servidores (técnicos e docentes), mui-

tos informaram, pela opção “outro motivo”, que o contato foi necessário para responder a 

denúncias ou reclamações. 
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Figura 21 – Por qual motivo você entrou em contato com a Ouvidoria Geral da UFOP, na última vez? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A Figura 22 mostra que a maior parte dos alunos (56%) informou ter procurado o setor 

ou área envolvida na manifestação antes de recorrer à Ouvidoria, ao passo que 71% dos técni-

cos e 57% dos docentes alegaram não ter adotado este procedimento. 

Figura 22 – Você procurou o órgão ou área envolvida na sua manifestação antes de recorrer à Ouvidoria Geral da 

UFOP? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 Os meios principais de contato com a ouvidoria foram digitais, pelo e-Ouv e por men-
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sagens de e-mail, como indicado na Figura 23. 

Figura 23 – Qual meio você utilizou para entrar em contato com a Ouvidoria? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

O tempo de resposta e as providências adotadas revelam que a maior parte dos conta-

tos feitos com a ouvidoria ajudaram na efetiva resolução das manifestações. A Figura 24 mos-

tra que 61% concordaram, total ou parcialmente, que o tempo de resposta foi adequado para 

resolução da questão, e 65% concordaram, total ou parcialmente, que as medidas adotadas 

após o contato ajudaram na solução da manifestação. 

Figura 24 – O contato com a Ouvidoria ajudou na efetiva resolução da sua manifestação? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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De modo semelhante aos que não tiveram contato direto com a Ouvidoria, aqueles que 

já entraram em contato com o setor consideram também, em sua maioria, muito importante a 

existência de uma Ouvidoria na instituição. O órgão foi considerado muito importante na pro-

teção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos por 96%; e tanto na promoção 

da participação do usuário na administração pública quanto na melhoria na prestação dos ser-

viços por 78% dos respondentes, conforme Figura 25.  

Figura 25 – Opinião, dos que já registraram manifestação, sobre a importância de uma Ouvidoria na UFOP 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019)  

 Comentários e outras percepções  

Além das questões fechadas, no questionário da pesquisa também foi disponibilizado 

aos participantes um espaço aberto para comentários e sugestões sobre o tema e a pesquisa, 

que obteve ao todo 50 respostas. As percepções acerca da ouvidoria apresentaram-se muitas 

vezes de forma antagônica, ora exaltando-se sua relevância e a necessidade de melhorar sua 

divulgação; ora relatando desconfiança de sua efetividade e do tratamento às manifestações e 

tecendo críticas à essa instância.  

O ponto mais recorrente entre os comentários foi a ênfase na importância e a necessi-

dade de melhorar a divulgação da existência e dos canais de acesso à ouvidoria, tanto nos 

meios eletrônicos (como sítio eletrônico da instituição – Anexo D - e o próprio da ouvidoria – 

Anexo C, e-mail institucional, boletins, rádio e TV da Universidade, mídias sociais, platafor-

ma Moodle, sistema e-Ouv), como também por meio de cartazes informativos nos diversos 

setores da Universidade e nos eventos de integração e acolhimento de calouros e novos servi-
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dores.  

 Por outro lado, também foi questionada a ausência de divulgação dos resultados da 

atuação da ouvidoria, evidenciando e fortalecendo o ceticismo quanto à sua efetividade: “Infe-

lizmente eu não acredito que os canais de ouvidoria resolverão os problemas”. Na visão de 

um participante, a existência da ouvidoria é “muito mais para cumprir uma formalidade legal 

que para resolver problemas”, e outro levanta dúvida “se o acolhimento de sugestões e recla-

mações dos procedimentos administrativos teria alguma consequência”. Cabe salientar que a 

promoção e divulgação das ações da ouvidoria já estão previstas no art. 2º, inciso IV, do atual 

regimento interno da ouvidoria (Anexo A) como uma de suas competências. 

Tratando-se de uma ouvidoria pública, e que, portanto, guarda peculiaridades dessa es-

fera, há a percepção relatada de corporativismo e distinção nos tratamentos entre os segmen-

tos da comunidade universitária. Para um aluno: “A ouvidoria na Ufop está sendo um órgão 

figurativo que existe apenas para dar a impressão que a universidade é democrática. Só há 

ação quando se trata de irregularidades dos alunos, quando se trata de irregularidade dos ser-

vidores e professores, só se colocam panos quentes”. Outro afirma ainda que, apesar de não 

saber da existência da ouvidoria, duvida de sua efetividade, pois, em sua percepção, “técnicos 

e professores não escutam uns aos outros, não escutam alunos. Duvido que qualquer um em 

cargo administrativo mais alto ouviria qualquer sugestão também. (...)”. Similarmente, outro 

discente afirma não acreditar na efetividade do tratamento das questões quando estas “vão em 

desencontro aos interesses dos servidores públicos”. 

Também entre os docentes, há desconfiança em relação a atenção e providências to-

madas quanto às manifestações da categoria, pois estas seriam preteridas em relação a de-

mandas de órgãos de controle externo, como o Ministério Público, desestimulando novas ma-

nifestações. Outra crítica relatada é a de desvirtuação do uso da ouvidoria, por exemplo, 

quando há tentativa de causar prejuízo ou constrangimento a professores que por ventura te-

nham reprovado algum aluno por baixo desempenho em suas disciplinas, ao invés de recla-

mações em desfavor de professores que claramente descumprem seus deveres funcionais. Em 

sentido semelhante, há também receio de que a ouvidoria possa, em determinadas circunstân-

cias, se tornar uma instância de caráter meramente punitivo, afastando-se de um propósito 

mais educativo, construtivo e conciliador.  

Todas as informações até aqui compiladas na análise situacional serviram como subsí-

dio para elaboração da proposta de intervenção, com um conjunto de recomendações. 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

O fortalecimento da participação e do controle social na administração pública depen-

dem da articulação entre o desenho institucional participativo, a vontade política de imple-

mentá-los e a organização da sociedade civil (AVRITZER, 2008). No caso das ouvidorias 

públicas, o conjunto desses fatores deve ser capaz de garantir a elas visibilidade, credibilidade 

e legitimidade perante a sociedade e também autonomia, independência e respaldo diante da 

própria administração pública, necessários para a concretização de sua missão (PASSONE; 

RUS PEREZ; BARREIRO, 2017). 

Uma vez realizado o diagnóstico institucional da Ouvidoria em estudo, pode-se verifi-

car oportunidades de melhoria, em diferentes frentes, que poderão contribuir com o aprimo-

ramento do órgão. Foram delineadas sugestões com medidas práticas, que compõe a proposta 

de intervenção, visando incrementar a efetividade da Ouvidoria e da IFES, com base na reali-

dade encontrada e na literatura. A proposta está estruturada de modo a agrupar as sugestões 

em cinco dimensões, conforme ilustrado na Figura 26 e descrito a seguir.  

Figura 26 – Dimensões da proposta de intervenção 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5.1 REGULAMENTAÇÃO 

O marco regulatório da Ouvidoria na IES em que está localizada pode ser considerado 

o ponto de partida para sua atuação, especialmente por tratar-se de uma entidade pública, sob 

a égide da lei. Aproveitando-se o ensejo dos novos estatuto e regimento da UFOP, a revisão 

do regimento interno da Ouvidoria Geral da UFOP, a qual encontra-se em andamento desde 

2017, além de uma necessidade premente, apresenta-se como oportunidade para se repensar e 

fortalecer o órgão, sendo recomendável: 

a) Adequar o regimento interno ao disposto na Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, 

que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos servi-

ços públicos da administração pública, contemplando o conjunto de atribuições 

precípuas conferidas às ouvidorias em seu art. 13: 

I -  promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação 

com outras entidades de defesa do usuário;  

II -  acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade;  

III -  propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;  

IV -  auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com 

os princípios estabelecidos nesta Lei;  

V -  propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em obser-

vância às determinações desta Lei;  

VI -  receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, 

acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuá-

rio perante órgão ou entidade a que se vincula; e  

VII -  promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a 

entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes.  

b) Delimitar e definir as competências do ouvidor de modo a evitar interpretações 

equivocadas sobre seus poderes e responsabilidades. Distinguir apenas as compe-

tências que são de fato das ouvidorias, não confundindo-se com atribuições de ou-

tras unidades administrativas responsáveis por apurar responsabilidades, instaurar 

sindicâncias e processos administrativos, auditorias (SALGADO, 2013). 

c) Acompanhar, continuamente, a edição e a atualização de atos normativos do Poder 

Executivo federal, tais como leis, decretos, instruções normativas, portarias, reso-

luções, orientações e entendimentos consolidados, que dispuserem sobre a organi-
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zação e o funcionamento das ouvidorias. A Ouvidoria-Geral da União (OGU) dis-

ponibiliza, em seu sítio eletrônico, materiais de apoio aos órgãos e entidades públi-

cos para implantação da unidade de ouvidoria, para implementação da Lei de 

Acesso à Informação (LAI) nas ouvidorias públicas e para o atendimento ao cida-

dão nas ouvidorias públicas. 

 

5.2 INFRAESTRUTURA E CANAIS DE ATENDIMENTO 

Condições de infraestrutura, uso de ferramentas tecnológicas e canais eficientes para 

atendimento são também imprescindíveis para as ouvidorias atenderem as demandas dos ci-

dadãos de forma tempestiva, satisfatória e segura. No diagnóstico, observou-se que, apesar do 

projeto de implantação da Ouvidoria Geral da UFOP prever providências estruturais necessá-

rias para sua instalação e funcionamento, estas continuam aquém do necessário. Junto a isso, 

constatou-se que o atendimento presencial e por telefone, indisponíveis no momento, continu-

am sendo opções de canais de atendimento para parte significativa dos potenciais usuários. 

Desse modo, reitera-se como medidas institucionais importantes: 

a) Disponibilizar espaço físico próprio para a Ouvidoria, em local com acessibilidade, 

bem sinalizado, amplo o suficiente para abrigar uma secretaria e um espaço para 

atendimento, além de uma sala reservada para reuniões; independente de outros se-

tores. Sugere-se que seja situado na sede, campus Ouro Preto, devido ao maior 

número de alunos e cursos, mas que se tenha atenção nos demais campi para haver 

adequada divulgação dos outros canais de atendimento; 

b) Fornecer mobiliário adequado, computadores conectados à internet (inclusive para 

registro de manifestações no local), linha telefônica/fax, sendo este número am-

plamente divulgado; 

c) Construir um novo sítio eletrônico próprio para a Ouvidoria, em substituição ao 

atual (Anexo C), desvinculado de Pró-Reitorias e com mais informações, contendo 

entre outros: 

• Destaque para acesso ao Fala.BR28, Plataforma Integrada de Ouvidoria e Aces-

 

 

 

28 O Fala.BR é uma plataforma desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU), que integrou o Sistema 
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so à Informação, onde os interessados poderão registrar e acompanhar suas 

manifestações; 

• Indicação do nome do(a) ouvidor(a) e mandato, demais membros que compõe 

a equipe da Ouvidoria, o regimento interno; endereço, foto e/ou mapa com a 

localização da sala da ouvidoria; telefone e endereço de e-mail e demais canais 

disponíveis para contato; horários de atendimento; 

• Seção destinada à publicação dos relatórios de gestão, consolidando as infor-

mações sobre as manifestações recebidas, indicando as eventuais falhas e suge-

rindo alternativas para melhorias na prestação de serviços públicos; 

• Seção contendo esclarecimento das dúvidas e perguntas mais frequentes dos 

usuários (“FAQ”), relacionadas ao uso dos serviços da ouvidoria; 

d) Atualizar a Carta de Serviços ao Usuário, adicionando mais informações sobre os 

serviços prestados pela Unidade de Ouvidoria e as formas de acesso a eles. 

Cabe ressaltar que, uma vez que a Universidade não dispõe de sistema próprio para re-

gistro e acompanhamento de manifestações de ouvidoria, deverá implementar as medidas 

necessárias para adotar o Fala.BR como plataforma única de registro de manifestações, nos 

termos do art. 16 do Decreto nº 9.492, 5 de setembro de 2018, e também para promover a di-

gitalização e a inserção no Fala.BR de manifestações recebidas em outros canais e em meios 

físicos. 

 

5.3 PESSOAL E CAPACITAÇÃO  

Na esfera pública, todo cargo ou função é criado por lei, na forma do art. 48, inciso X 

da Constituição Federal. As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES não possuem, em 

seus quadros de servidores e planos de carreira o cargo de ouvidor, mas têm estrutura de fun-

ções e cargos em comissão próprios, relacionados às responsabilidades de direção ou assesso-

ramento superior da Administração Pública (LYRA, 2000; SALGADO, 2013). Todavia, a 

literatura da área reconhece a necessidade de que os ouvidores públicos e os que trabalham 

 

 

 

de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao (e-Sic) 

permite aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e manifestações de ouvidoria, em conformidade com 

a Lei de Acesso à Informação e o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. Disponível em: 

http://www.cgu.gov.br/falabr. Acesso em: 25 ago. 2019 

http://www.cgu.gov.br/falabr
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em ouvidorias apresentem certos atributos específicos (BASTOS; PEREIRA, 2019; 

CARDOSO, 2010b; SALGADO, 2013). A partir disso algumas diretrizes podem ser indica-

das: 

a) Estabelecer no regimento interno da Unidade de Ouvidoria um processo transpa-

rente de escolha do Ouvidor, preferencialmente com a participação da comunidade 

universitária diretamente ou por representação, buscando valorizar requisitos: 

• ser servidor efetivo, com vínculo perene com a Administração Pública;  

• ter profundo conhecimento da Universidade, preferencialmente, haver atuado 

em uma ou mais de suas unidades administrativas; 

• ter conhecimento da legislação e normas públicas; 

• ter experiência e perfil para atuar em processos complexos, que envolvam as 

atividades de coordenação e articulação interna e externa; 

• ter conhecimentos técnicos e experiência em métodos e ferramentas de media-

ção, conciliação e arbitragem; 

• ter habilidade de produzir e gerir informações, sendo capaz de elaborar relató-

rios que primem pela análise qualitativa e por transparência e publicidade des-

sas informações; 

• ter disponibilidade para dedicação à função durante o mandato; 

b) Capacitar, treinar e atualizar, continuamente, o Ouvidor e a equipe da ouvidoria 

quanto atos normativos e sistemas informatizados relativos às atividades de ouvi-

doria, com o fomento à participação em cursos ofertados pelo Programa de Forma-

ção Continuada em Ouvidorias, da Ouvidoria Geral da União (OGU); 

c) Respeitar a forma de provimento estabelecida no regimento interno da Ouvidoria, 

de modo a garantir um estado de conformidade (compliance) com as normas; 

d) Garantir que o cargo de ouvidor possa ser exercido em regime de dedicação exclu-

siva; 

e) Contemplar o exercício da atividade de ouvidor como elemento pontuador para de-

senvolvimento na respectiva carreira (técnico-administrativo ou professor do ma-

gistério superior); 

f) Conceder gratificação ao titular do cargo de ouvidor, compatível com o grau de 

responsabilidade e valorização da atividade, como forma de estímulo; 

g) Filiar-se ao Fórum Nacional de Ouvidores Universitários e de Hospitais de Ensino 
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(FNOUH) e enviar representante para participar dos encontros anuais. 

 

5.4 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Embora não seja problema exclusivo, de acordo como o observado nas conclusões de 

estudos realizados em outras universidades, o desconhecimento da existência das funções da 

Ouvidoria da UFOP e das formas de acesso para registro e acompanhamento das manifesta-

ções revela-se bastante crítico, conforme resultados da pesquisa aplicada junto à comunidade 

acadêmica, especialmente por grande parte dos alunos, os usuários mais diretos dos serviços 

prestados pela instituição. Nesse sentido, há indicativos da necessidade, sobretudo após a re-

estruturação do órgão, de se implementar medidas como: 

a) Elaborar plano de comunicação e divulgação, em parceria com a Coordenadoria de 

Comunicação Institucional (CCI), contemplando: 

• Disponibilizar link de acesso (atualmente inexistente) à Ouvidoria em seu sítio 

eletrônico principal (Anexo D), em local de destaque, bem como na plataforma 

minhaUFOP, que contém sistemas e aplicações da instituição para alunos, pro-

fessores e técnicos administrativos; 

• Criar material de divulgação periódica e de orientação sobre a Ouvidoria, em 

diferentes nas diferentes mídias da instituição: TV UFOP, Rádio UFOP, Jornal 

da UFOP, UFOP on-line, Boletim Administrativo e nas diversas redes sociais; 

• Incorporar a apresentação da Ouvidoria nos eventos de recepção e acolhimento 

dos novos alunos (matrícula e semanas de recepção de calouros) e também dos 

novos servidores (integração); 

b) Promover constantemente, de forma oportuna e tempestiva, a publicização de suas 

atividades e resultados, por meio de relatórios, pareceres, recomendações disponi-

bilizadas em seu sítio eletrônico e encaminhados ao Conselho Universitário;  

c) Realizar eventos itinerantes para divulgação junto à comunidade tanto interna, 

quanto externa, e demais partes interessadas, incluindo também os campi fora de 

sede e as diferentes unidades acadêmicas; 

d) Propor reuniões com pró-reitores, diretores, chefias de setores, apresentando as 

atribuições da Ouvidoria, alinhando a forma de tratamento das manifestações, de-

monstrando a necessidade da análise apurada das demandas e da emissão de res-

posta às questões suscitadas pelos cidadãos de forma objetiva e tempestiva 
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(BARREIRO, 2015); 

e) Articular ações junto às ouvidorias do Núcleo de Direitos Humanos, compartilhan-

do experiências e conhecimentos. 

 

5.5 GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A fim de garantir a efetividade da Ouvidoria, enquanto instância interna do sistema de 

governança pública, a adoção de práticas da boa governança é decisiva. Igualmente, é neces-

sário garantir condições para uma participação mais qualificada dos cidadãos, visto que as 

manifestações deles recebidas são a principal matéria-prima e a essência da atividade das ou-

vidorias.  

Nesse escopo, emergem algumas iniciativas que podem ser tomadas no âmbito da Alta 

Administração e dos Conselhos Superiores da Universidade (instâncias internas de governan-

ça), com reflexos que poderão beneficiar a atuação da Unidade de Ouvidoria (uma das instân-

cias internas de apoio à governança): 

a) Adotar as práticas de boa governança pública do Referencial Básico de Governan-

ça Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, do TCU (BRASIL, 

2014), nos mecanismos de liderança (L), estratégia (E) e controle (C), destacada-

mente: 

• Prática L1.1 - Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de mem-

bros de conselho de administração ou equivalente e da alta administração 

(CUNI, CEPE, Reitoria, Pró-Reitorias e Diretorias de Unidade); 

• Prática L1.2 - Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta adminis-

tração; 

• Prática L3.3 - Assegurar, por meio de política de delegação e reserva de pode-

res, a capacidade das instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e 

monitorar a organização; 

• Prática L4.1 - Estabelecer as instâncias internas de governança da organização; 

• Prática L4.2 - Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções 

críticas; 

• Prática L4.3 - Estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo 

para as partes interessadas; 

• Prática E1.1 - Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes 
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partes interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas as características 

e possibilidades de acesso de cada público-alvo; 

• Prática E1.2 - Promover a participação social, com envolvimento dos usuários, 

da sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização; 

• Prática C3.1 - Dar transparência da organização às partes interessadas, admi-

tindo-se o sigilo, como exceção, nos termos da lei; 

• Prática C3.2 - Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas 

de governança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o princí-

pio de accountability; 

• Prática C3.3 - Avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes inte-

ressadas com seus serviços e produtos; 

• Prática C3.4 - Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularida-

des, promovendo a responsabilização em caso de comprovação; 

b) Instituir e divulgar Programa de Integridade, entendido como conjunto estruturado 

de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remedia-

ção de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança. 

À Ouvidoria, por sua vez, cabe incentivar, colaborar e acompanhar o desenvolvimento 

destas práticas, na interlocução com todas as partes interessadas sejam da comunidade interna 

ou externa, informando eventuais problemas à alta administração. 

  A partir destas recomendações, em suas diferentes frentes de trabalho e com o envol-

vimento conjunto de diversos setores da Universidade, espera-se preencher algumas lacunas 

identificadas no diagnóstico institucional da Ouvidoria, proporcionando melhores condições 

para sua atuação e consequentemente para aqueles que a ela possam vir a recorrer.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instituto do ombudsman escandinavo se difundiu mundo afora como modelo de fi-

gura conciliadora, independente e imparcial na busca por tratamento justo e pelo equilíbrio de 

direitos e deveres entre governantes e governados. Tal posição colocou o ombudsman como 

peça-chave na democracia moderna, em que cada vez mais se torna complexo alcançar a har-

monia entre os diferentes atores sociais. A importação tardia desse personagem para o contex-

to da gestão pública brasileira trouxe consigo uma série de desafios frente à realidade e às 

condições encontradas para se atingir os resultados esperados por aqueles que a ele recorrem e 

assim consolidar as ouvidorias diante da sociedade. Concomitantemente a isso, o movimento 

da governança pública vem ganhando força no país, servindo como suporte para as institui-

ções se aproximarem dos interesses genuinamente públicos. 

Nesse sentido, este trabalho procurou responder ao problema de pesquisa sobre “como 

uma Ouvidoria Pública pode ser mais efetiva em uma instituição federal de ensino superior?”. 

O objetivo então traçado foi de realizar um diagnóstico da Ouvidoria Geral da Universidade 

Federal de Ouro Preto, de modo a identificar possibilidades de intervenção que possam con-

tribuir para o seu aprimoramento.  

No primeiro objetivo específico, de realizar um levantamento documental do histórico 

sobre a Ouvidoria em funcionamento na Universidade em estudo, constatou-se a predominân-

cia de instabilidade da Unidade de Ouvidoria conjugada à ausência de autonomia. Embora o 

projeto de sua criação tenha sido bem embasado e estruturado, verificou-se que ao longo dos 

quase quinze anos de criação, a Ouvidoria ainda não alcançou níveis de maturidade instituci-

onal e de reconhecimento diante da comunidade universitária adequados. O problema aparen-

ta estar mais no cunho político e cultural do que na esfera normativa, visto que o regimento 

interno atual, mesmo que antigo, já apresentava uma série de prerrogativas consolidadas na 

literatura e na legislação correlata para funcionamento adequado de uma ouvidoria. Porém, 

nota-se que mesmo tendo sido aprovada e criado por resolução do Conselho Universitário, as 

condições previstas no regimento interno não se fizeram valer na maior parte do período ana-

lisado.  

A dificuldade recorrente do Conselho Universitário e também dos três segmentos da 

comunidade universitária em se organizarem, articularem e mobilizarem em torno da viabili-

zação da constituição da Ouvidoria reflete diretamente nos baixos índices de conhecimento, 
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de visibilidade e de envolvimento dos cidadãos. Também o vínculo precário, de interinidade, 

com que os servidores assumiram o cargo de ouvidor é fator que compromete sua autonomia, 

componente vital para o exercício da função. 

Por outro lado, a pesquisa de opinião com a comunidade interna quanto às suas per-

cepções sobre o conhecimento e a utilização do serviço de ouvidoria prestado na instituição, 

segundo objetivo específico, revelou um anseio latente de tornar a ouvidoria um órgão mais 

acessível e atuante, tendo em vista o alto grau de importância atribuído a este instituto. Nos 

três segmentos da comunidade universitária vislumbra-se na Ouvidoria um órgão importante 

para proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, para a melhoria na 

prestação dos serviços pela instituição e para a promoção da participação do usuário na admi-

nistração pública. Isso sugere um potencial para a Ouvidoria resgatar e aumentar sua credibi-

lidade diante da comunidade interna, com a atuação sobre alguns fatores que interferem nega-

tivamente em sua efetividade. 

A partir então dos resultados obtidos nas duas fases do diagnóstico institucional, pode-

se consolidar, no que foi o terceiro objetivo específico da pesquisa, uma proposta de interven-

ção, com um conjunto de possibilidades de ações para melhoria da Ouvidoria. O agrupamento 

das recomendações em dimensões (regulamentação; infraestrutura e canais de atendimento; 

pessoal e capacitação; comunicação, divulgação e engajamento; governança e participação 

social) buscou facilitar a visualização das áreas com problemas e a organização de um plano 

de ação correspondente. Considera-se que o objetivo foi alcançado uma vez que proporcionou 

o levantamento de um número significativo de sugestões realistas e viáveis de curto e médio 

prazos, capazes de aproximar a Ouvidoria da UFOP do paradigma de ouvidoria ativa citado 

por Salgado (2013). 

Por suposto, uma mudança na postura institucional em relação à Ouvidoria requer es-

forços coletivos e recursos, muitas vezes escassos aos gestores, que se veem obrigados a optar 

entre alternativas excludentes. Contudo os potenciais benefícios se mostram bastante promis-

sores: melhoria dos serviços prestados e indução de inovações; fortalecimento da democracia 

e do exercício da cidadania; ganhos de imagem perante a sociedade, opinião pública e mídia; 

aproximação da universidade da comunidade local; melhoria nos conceitos de avaliação insti-

tucional; gestão baseada em dados; construção de soluções coletivas a partir de manifestações 

individuais; ampliação das possibilidades de participação social direta contínua complemen-

tando os mecanismos representativos; instrumentalização dos gestores nos processos de avali-
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ação das políticas e nas tomadas de decisão; maior transparência, controle social e responsivi-

dade no trato com recursos públicos; segurança jurídica no alinhamento com a legislações 

vigentes; mediação de conflitos e melhora no ambiente de trabalho e em salas de aula; redu-

ção da judicialização. 

Com esta pesquisa não se pretendeu elencar um rol taxativo de possibilidades de inter-

venção e melhoria no serviço de ouvidoria da instituição, mas tão somente contribuir com 

direcionamentos à luz das discussões, da literatura, de regulamentações e de experiências 

mais contemporâneas sob o tema, aplicadas à realidade local. A construção de uma instância 

como a ouvidoria se faz sobretudo com o envolvimento, a participação e a colaboração de 

diferentes partes, de onde poderão surgir outras propostas. 

Acredita-se que o diagnóstico institucional somado à proposta de intervenção apresen-

tados no presente trabalho conseguiu, dentro de suas limitações, ampliar a compreensão da 

realidade e das possibilidades das ouvidorias públicas e ainda suscitar, em alguma medida, o 

debate sobre o tema dentro da Universidade, a fim de tornar o instituto mais aderente à reali-

dade local, reconhecendo os obstáculos e levantando alternativas. Entre as limitações e difi-

culdades encontradas pode-se citar: a ausência da perspectiva do público externo à Universi-

dade, de trabalhadores terceirizados e de estudantes dos cursos de pós-graduação; dificuldade 

na obtenção de dados sobre as manifestações já recebidas, devido à ausência de sistema de 

informação e relatórios da própria ouvidoria; e a morosidade para obtenção de uma das auto-

rizações para realização da pesquisa, que fez com que o questionário só pudesse ser aplicado 

em período de férias acadêmicas, comprometendo o número de respostas. 

Para continuidade da pesquisa, especialmente para o caso em estudo, sugere-se apro-

fundar na investigação dos motivos que têm ocasionado a instabilidade da ouvidoria na insti-

tuição, e as medidas para superá-los. Pode ser promissora a utilização da ferramenta de diag-

nóstico proposta por Lowndes; Pratchett e Stoker (2006) aplicada no contexto das ouvidorias 

públicas. Também poderão ser usados, em trabalhos futuros, as informações, em formato 

aberto, sobre estatísticas de manifestações no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Fe-

deral (e-Ouv), atual Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação 

Não se pode esquecer ainda que, com o advento da Lei nº 13.460/2017 e sua entrada 

em vigor em 22 de junho de 2018 para os órgãos e entidades da administração pública da 

União, há a necessidade da adequação às novas competências de ouvidoria ser conduzida com 

celeridade, e mais do que isso, com efetividade e constância. Caso contrário, permanecerá na 
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visão de muitos usuários como um setor perfunctório, figurativo, incapaz de permear a admi-

nistração pública com os reais interesses públicos. 

Embora não muito recente, o tema das ouvidorias públicas, vem ganhando espaço nas 

discussões contemporâneas sobre administração pública no Brasil, com forte tendência de 

incorporação como aliada nas estruturas de governança das instituições públicas. Portanto, o 

acompanhamento de sua atuação é peça-chave para o alinhamento das organizações com os 

interesses públicos. 
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Anexo C – Sítio eletrônico da Ouvidoria da UFOP (2011 e 2019) 
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Anexo D – Sítio eletrônico da UFOP (2019) 
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