
  

REGULAMENTO DA OUVIDORIA FACULDADE HERRERO   

  

CAPITULO I - DA OUVIDORIA  

 

Art. 1º A Faculdade Herrero dispõe do apoio da Ouvidoria como elo de comunicação 
da comunidade acadêmica interna e externa, visando auxilio e melhorias na gestão 
institucional. 

Art. 2º A finalidade da Ouvidoria da Faculdade Herrero é garantir a participação 
aberta de quem quiser se manifestar, para contribuir com o planejamento, 
atendimentos e desenvolvimento da Faculdade, expondo: ideias, sugestões, 
reclamações, mudanças, elogios entre outros. 

 

CAPITULO II – DO ATENDIMENTO 

Art. 3º Os usuários da Ouvidoria podem ser atendidos pessoalmente ou por telefone 
nos horários divulgados no site da Faculdade, ou pelo e-mail: 
ouvidoria@herrero.com.br, ou pelo Formulário Online no site; 

 

CAPITULO III – ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE OUVIDOR 

Art. 4º O cargo de Ouvidor é designado e subordinado a Direção Geral da 
Faculdade. 

Art. 5º   Ao ouvidor da Faculdade Herrero compete:  

I - Receber e investigar com imparcialidade, de forma crítica e ética as mensagens a 
ele confiada; 

II – Ao Analisar as informações o procedimento se dará pelas seguintes etapas: 

a) Conduzir sigilosamente aos responsáveis pelos setores competentes de onde 
originou o acorrido; 

b) Solicitar o encaminhamento de resposta de defesa, declaração ou argumento 
do envolvido por e-mail da ouvidoria;  

c) Acompanhamento das deliberações realizadas e mantendo o solicitante 
informado do processo até a resolução final; 

d) O ouvidor após entender as duas partes envolvidas, reformulará uma 
mensagem para resposta formalizada ao solicitante ou reclamante; 
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III - Simplificar, explicar e divulgar a toda comunidade acadêmica interna e externa, 
como é o acesso para o atendimento na ouvidoria, tanto presencialmente como 
online. 

IV - Agir com respeito, atender com ética e empatia, sigilo da identidade do 
requerente e discrição das mensagens.  

V -  Qualidade de pacificador, atuando com prevenção de conflitos. 

VI – Elaborar e divulgar à Direção relatórios semestrais, constando: 

a) Data do recebimento e tipo de demanda (reclamação, sugestão, consulta, 
elogio, ideias entre outros) 

b) Identificação, nome e contato do demandante, que deverá ser mantido com 
sigilo, salvo em casos em que sua identificação seja indispensável para a 
solução do problema. 

c) Setor ou categoria que faz parte (Docente, discente, técnico administrativo, 
colaborador ou comunidade externa); 

d) Forma do contato (telefone, presencial, e-mail ou anônimo), se for anônimo 
justifica o não preenchimento das anteriores; 

e) Tempo de resposta e status do fato (finalizado ou ativo) em caso de ativo 
anexar justificativa; 

 

CAPITULO IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5º   O ouvidor será indicado em prerrogativa exclusiva do Diretor Geral e poderá 
recair em docente, coordenador ou técnico administrativo da Faculdade, para 
mandato de (dois anos), podendo ser reconduzido, em caso de necessidade a 
Direção poderá nomear um assistente para o Ouvidor selecionado. 

Art. 6º  O Diretor geral em qualquer momento pode solicitar a destituição do ouvidor, 
em casos de, pedido do mesmo, não cumprimento do regulamento, perda do vínculo 
empregatício, pratica de ato que exceda suas competências, não ter conduta ética 
compatível ou por exercício de atividade ou função que possa configurar em conflito 
de interesse com o cargo. 

Art. 7º O presente regulamento é aprovado pelo CONSEPE (Conselho Superior de 
Ensino, pesquisa e extensão) da Faculdade Herrero e entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.  

Curitiba, 28 de novembro de 2019. 

 
 
 
Sergio Herrero Moraes  
Diretor Geral  
 


