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1. Apresentação 

Em atendimento às competências regimentais da Ouvidoria-Geral do
Distrito Federal e à Lei nº 4.896/2012, apresentamos o Plano de Ação do
SistemadeGestãodeOuvidoriadaUniversidadedoDistritoFederalProfessor
JorgeAmauryMaiaNunes-UnDF,referenteaoexercíciodosegundosemestre
de2
 021. 
A Ouvidoria da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury
Maia Nunes- UnDF constitui-se num espaço estratégico e democrático de
comunicação entreocidadãoeestaInstituição,visandoaofortalecimentodos
mecanismos de participação social. A Ouvidoria, vinculada à Reitoria,
resguardada sua independência funcional no âmbito de suas atribuições,tem
como finalidade a interlocução das questões que envolvem a comunidade
universitária e a comunidade externa, garantindo o acesso, a promoção, a
defesa dos direitos individuais e coletivos em nas relações com a UnDF, em
suas diferentes instâncias administrativas e acadêmicas. Para tanto, faz-se
necessária a implementação de uma Ouvidoria com a concepção de gestão
participativa e democratização da informação, que propicie um atendimento
eficaz,c apazd
 eb
 uscara
 s oluçãod
 asm
 anifestações. 
À Ouvidoria, no exercício de suas funções, será exigido comportamento
ético, zeloso, transparente, íntegro, digno e respeitoso, compatível com os
princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, daConstituiçãoda
RepúblicaF
 ederativad
 oB
 rasile
 d
 ed
 emaisn
 ormasinternas. 
Compete, também, à Ouvidoria desempenhar efetivamente o seu papel,a
parceriaeoapoioinstitucionaldaUnDFedetodaacomunidadeuniversitária,
comprometida com uma educação de qualidade, que por meio do ensino,
pesquisae
 e
 xtensãoc ontribuema
 od
 esenvolvimentod
 ar egiãolocale
 d
 op
 aís. 
Neste cenário, dado que a Ouvidoria é uma ferramenta para a Gestão
Estratégica, sua atuação objetiva subsidiar as ações de controle externo,
servindo de instrumento para mudanças positivas, contribuindo para o
aprimoramentod
 ag
 estãod
 aInstituição. 
Este Plano de Ação aqui apresentado visa à implementação de ações
proativasnosentidodefomentaroControleSocial,atravésdaparticipaçãoda
sociedade e do incentivo ao exercício da cidadania. Em face de tais
atribuições, o presente Plano foi criado com a finalidade de estabelecer as
açõesprioritáriasaseremdesenvolvidaspelaOuvidoriadaUnDF,nosegundo
semestred
 oa
 nod
 e2
 021. 











1. Ouvidoria 

AOuvidoriaatuanaqualificação,naparticipaçãosocial,nademocratização
dasrotinaseprocessosdedecisãoinstitucional,afimdeproporcionarcanalde
diálogoe
 ntreo
 c idadãoe
 a
 Instituição. 
  qualidade dos serviços prestados pela reitoria e as unidades
A
administrativas,seaperfeiçoacomaatuaçãodaOuvidoria,umavezqueauxilia
naidentificaçãodepontosaseremaprimoradosecontribui,dessaforma,para
am
 elhoriad
 osp
 rocedimentose
 d
 osp
 rocessosa
 dministrativose
 a
 cadêmicos. 
O Plano de Ação objetiva a aproximação do cidadão a UnDF, sendo esta
exercidaàpartirdomomentoemqueocidadãodirige-seàOuvidoriaenviando
solicitações, informações, reclamações, elogios, críticas e sugestões com
vistas à correção e ao cumprimento e aprimoramento dos atos de gestão
praticadosn
 oâ
 mbitod
 aU
 niversidade. 
Ressaltamos que as metas e indicadores previstos para o segundo
semestre 2021, foram elaborados levando-se em consideração, a fase de
implementação em que a Instituição se encontra atualmente, nos termos do
Decreton
 º4
 2.344,d
 e2
 6d
 ejulhod
 e2
 021. 
CombasenouniversodeaçõesquecompreendemaatuaçãodaOuvidoria
serão priorizadasnestePlanodeAção,asatividadesconsideradasessenciais
paraoadequadodesenvolvimentodosetor,bemcomoaçõesdesensibilização
interna sobre a importância da comunicação e da cultura da transparência e
açõesd
 efomentoa
 oC
 ontroleS
 ociale
 a
 T
 ransparência. 
 ssim sendo, foram eleitas atividades que se voltam para o alcance da
A
excelência no atendimento às demandas deouvidoria,celeridadeequalidade
da resposta, satisfação do usuário, apoio interno e estímulo ao
desenvolvimentodacidadania,assegurandoqueaOuvidoriadaUnDFsejaum
efetivo canal de comunicação e interação com a sociedade, fortalecendo a
transparênciae
 p
 romovendoo
 c ontroles ocial,q
 uaiss ejam: 
I.

II.

promover um canal oficial de recebimento de
reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e
elogios, assegurando gestão articulada e
compartilhada com as comunidades interna e
externa da Instituição, visando qualificar as ações
desenvolvidas; 
promover o acesso aos direitos da comunidade
universitária, incluindo estudantes, técnicos
administrativos em educação,professoresedemais






III.

IV.

V.



trabalhadores, bem como os da comunidade
externa; 
promover junto às instâncias acadêmicas e
administrativas medidas que favoreçam a
participação da comunidade interna e externa na
garantia dos direitos cidadãos e na promoção da
melhoria das atividades desenvolvidas pela
Instituição; 
encaminhar às devidas autoridades as demandas
acolhidas relativas ao funcionamento administrativo
e acadêmico da Universidade, a fim de contribuir
para uma gestão institucional mais eficiente, de
excelência acadêmica, no ensino, pesquisa e
extensão; 
contribuir para o monitoramento das regras e
procedimentos
acadêmicos, administrativos e
institucionais através da coleta, sistematização e
divulgação de informações, inclusive através de
relatórios. 



2. OsParceirosChave 

A atuação e desenvolvimento das atividades da Ouvidoria contará com a
parceriaepró-açãodasunidadesenvolvidascomodesempenhodasaçõesda
UnDF, que deverão atuar com efetividade e agilidade no feedback aos
solicitantes,e
 mp
 rold
 eu
 map
 restaçãod
 es erviçoc omq
 ualidade. 


3. AEstruturaOrganizacional 


A Ouvidoria é composta pelo ocupantedocargodeChefedaOuvidoria,a
autoridader esponsávelp
 eloS
 istemad
 eInformações. 


4. Osobjetivosemetas 


Os objetivos e metas do Plano de Trabalho da Ouvidoria – UnDF
constituem-se em açõesaseremimplementadasdeformacontínuaedurante
oanode2021,cumprindocomosobjetivosdaOuvidoriaesuascompetências,
conformeT
 abela1
 . 












Tabela1
 :o
 bjetivos,m
 etase
 p
 razos 
OBJETIVOS 

METAS 




1- Ampliar a divulgação
dos
serviços
prestados
pela
Ouvidoriad
 aU
 nDF. 



2- Receber e tratar as
demandas
provenientes
da
comunidade interna e
externa. 

I.
Fortalecimentoeampliação
doscanaisdecomunicaçãocoma
comunidade interna e com a
sociedade; 


II.



AçãoC
 ontínua 

II.
Realização de ações
preventivas sobre o papel da
Ouvidoria. 




I. Atendimento ao manifestante


com cortesia e respeito,

dando-lhe resposta à questão

apresentada, no menor prazo

possível,e
 c omo
 bjetividade; 

II. AdesãoaoSistemaOUV/DFe
AçãoC
 ontínua 
E-SIC
–
Sistema
de 
Ouvidoriasd
 oD
 istritoF
 ederal; 
III. Realização do trabalho da
Ouvidoria com o apoio das
Unidades Acadêmicas e
Administrativasd
 aU
 nDF. 







3- Capacitar
continuamente
Ouvidoria. 


PRAZOS 




a


Manter um bom I.
relacionamento


I. Incentivo à participação nos
cursos, oficinas e eventos
criados pela Ouvidoria Geral
do DFpormeiodaPolíticade
Formação Continuada em
Ouvidorias, bem como em
cursos oferecidos que sejam
pertinentes
ao
trabalho,
agregando conhecimento de
forma a melhorar a qualidade
dos serviços prestados pela
Ouvidoria. 


Manteratençãoconstanteno 
relacionamento
da 






AçãoC
 ontínua 




com
a
Comunidade
internae
 e
 xterna 


II.

III.

IV.

V.

VI.


III.


Divulgarotrabalho
daO
 uvidoria. 



Universidade
com
a
comunidade acadêmica e
coma
 s ociedade; 
Realizar o atendimento ao
público interno e externo,
bem
como
o
acompanhamento
das
providências tomadas pela
Reitoria
oriundas
das
manifestações
recebidas
pelaO
 uvidoria; 
Atuar na prevenção de
conflitos, preservando as
dimensõeslegaiselegítimas
daU
 niversidade; 
Atuar, conforme alegalidade
com integridade, ética e
transparência,
sempre
respeitando o sigilo nos
casosn
 ecessários; 
Preservar
o
direito
constitucional de acesso à
informação, independente
das
solicitações
dos
cidadãos (interesse geral ou
coletivo), salvo os casos de
sigilosp
 revistose
 mlei; 
AtualizaraCartadeServiços
ao Cidadão da UnDF em
conjunto com a Assessoria
de Comunicação- ASCOM e
com as demais unidades da
Universidade. 
















AçãoC
 ontínua 


I.
Conscientização dos
servidores:
chefias
e
gerências, otimizando a
integração com os demais
setoresd
 aU
 nDF. 
II.
Divulgação de eventos
e
outras
informações
pertinentes na página da
UnDF; 



AçãoC
 ontínua 
Dezembro/2021 








III.
Disponibilização
de
relatórios das atividades e
rotinasd
 ao
 uvidoria. 


IV.



Contribuir
com
açõesquevisema
melhoria
dos
serviçosprestados
pelaU
 nDF. 



I.
Definição de espaço físico 
parafuncionamento. 






II.
Confecção de placas
de sinalização para o espaço
físico. 
III.
Contribuir
para
a
efetividade e eficiência das
políticas institucionais, bem
como, dos serviçosprestados
aoc idadão; 
IV.
Encaminhar relatório à
Reitoriae
 a
 osd
 emaisó
 rgãos; 
V.
Participar das reuniões
dos Conselhos Superiores da
UnDF, com o intuito de
acompanhar
questões
relevantes. 







AçãoC
 ontínua 
Dezembro/2021 



5. Conclusão 


AOuvidoriatemopropósitodeaprimoraroexercíciodoControleSocial
esermaisuminstrumentoefetivodegestãoetransformaçãoInstitucional.Sua
principala
 tribuiçãoé
 p
 romoveru
 md
 iálogoe
 ntrea
 U
 nDFe
 a
 s ociedade. 

Portanto,visandoaumretornotempestivo,cadamanifestaçãorecebida
será registrada, analisada e, após sua triagem, encaminhada às unidades
competentes desta Universidade para as providências cabíveis, de forma a
buscar o comprometimento e a melhoria dos serviços prestados pela Ouvidoria da
UnDF.





























