
 Uma Ouvidoria é um espaço público 
ou privado de acolhimento e recebimento de 
reclamações, sugestões, críticas, denúncias, pedidos 
de informações, elogios e solicitações. Tem como valor 
primordial e atribuição a escuta atenta e interessada 
daquele que a procura. É um espaço de participação 
social e democrática, pois quem faz um registro está 
participando da gestão do local em que a Ouvidoria 
está inserida, fornecendo informações importantes e 
propiciando mudanças e melhorias.

 Na Unesc, além disso, a Ouvidoria é também 
um espaço socioeducativo e pedagógico no qual 
o diálogo ajuda os envolvidos a repensarem suas 
ações e motivações e a dirimirem os conflitos. Atua 
como mediadora, pautando-se nos princípios da 
imparcialidade, da ética e da transparência. Deve ser 
tratada como a última instância para a resolução de 
conflitos, devendo ser acionada após tentativas de 
solução no setor envolvido. Este procedimento abrange 
seu caráter educativo. 

 A Ouvidoria da Unesc está em seu oitavo 
ano de atuação e recebe cerca de 700 manifestações 
anuais, feitas por alunos, professores, funcionários e 
comunidade externa. Todas as manifestações recebidas 
são cuidadosamente analisadas, enviadas aos setores 
envolvidos e respondidas, uma a uma, em total respeito 
àquele que procura por esse lugar privilegiado de 
comunicação. 

 Descrevemos a Ouvidoria como um lugar 
privilegiado de comunicação porque ela está 
inteiramente disponível para este fim, o de ouvir e 
dialogar com as partes abrangidas, com a finalidade de 
fortalecer as relações e a própria comunicação, buscando 
a melhor maneira de resolver as proposições.

 Quem procura a Ouvidoria é certamente 
ouvido, respeitado em sua singularidade e atendido em 
sua solicitação sempre que possível. 

 Neste ano, até o momento, a Ouvidoria 
da Unesc recebeu um total de 752 manifestações. 
Deste total, 330 foram reclamações, 278 pedidos 
de informações, 54 sugestões, 39 solicitações, 14 

denúncias e 37 elogios. Das 752 demandas, apenas 18 
estão pendentes de resposta, todas as outras foram 
encerradas, com o retorno ao manifestante.

 Com estes dados, a instituição tem observado 
os pontos a serem melhorados: está trabalhando para 
implantar novos procedimentos acadêmicos on-line, tem 
investido em capacitações com os funcionários para que 
o atendimento seja sempre de excelência, e realizado 
constantes reuniões entre os cursos e as Unidades 
Acadêmicas, com o intuito de melhorar e aperfeiçoar o 
ensino, a pesquisa e a extensão.

 A Ouvidoria é isso, permite que falhas sejam 
detectadas para que sejam corrigidas, tornando-se 
instrumento de gestão.

 A estrutura da instituição também é foco de 
protocolos de sugestões na Ouvidoria. Desse modo, tem-
se melhorado muito neste aspecto. Houve um aumento 
significativo do número de vagas de estacionamento, 
inclusive das vagas destinadas aos deficientes, as quais 
foram projetadas dentro das normas. A instituição 
também possui novos bicicletários e muitas outras 
melhorias foram realizadas, todas advindas dos registros 
de acadêmicos, professores, funcionários e comunidade 
externa.

 O aspecto positivo da instituição também 
aparece na Ouvidoria por meio de elogios, os quais, em 
sua maioria, são direcionados aos funcionários da Unesc 
pelo atendimento e desempenho no trabalho. Estes 
elogios são todos repassados aos elogiados, que ficam 
felizes e mais motivados. 

 O universo de informações é extenso, mas 
os dados apresentados já dão conta de afirmar que a 
Ouvidoria da Unesc funciona e cumpre o seu papel.

 De forma geral, as Ouvidorias somente 
funcionam quando procuradas e acionadas; neste 
sentido, todos podem, sempre que desejarem, procurar 
a Ouvidoria do local que frequentam para contribuir, 
comunicar-se e comunicar; participar com o seu elogio, 
sua crítica, sua solicitação ou sugestão. 
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