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PORTARIA N.197 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Resolve 

 

 

Art. 1º Criar o Setor de Ouvidoria da Faculdade da Alta Paulista com a finalidade de 

ouvir e auscultar  a comunidade acadêmica, realizar os encaminhamentos necessários à 

garantia de seus direitos, promover mudanças e integração dos segmentos da IES. 

Art. 2º Competem ao Setor de Ouvidoria da Fadap/FAP as atribuições de: 

I-  Acolher as demandas de todos os estudantes, funcionários e professores; 

II- Agilizar, sistematicamente, a circulação de informações de interesse dos membros da 

comunidade; 

III- encaminhar as solicitações à área competente e acompanhar sua apreciação; 

IV- verificar problemas, encaminhá-los ao setor competente para solucioná-los; 

V- sugerir a correção de erros ou omissões e abusos cometidos, de acordo com o 

Regimento da IES; 

VI- atuar na prevenção de conflitos; 
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VII- estimular a participação dos membros da comunidade na fiscalização, melhoria  e 

planejamento da vida acadêmica; 

VIII- estimular explicações e informações claras e profissionais fornecidas pelos serviços 

da Fadap/FAP; 

IX- favorecer o surgimento de uma cultura solidária e interativa, em todos os segmentos 

da Faculdade. 

Art. 3º  O Setor de Ouvidoria comporta um ouvidor com as funções de: 

I- atender e ouvir todos os membros da Fadap/FAP com cortesia e respeito sem 

discriminação ou pré-julgamento; 

II- fornecer aos usuários da ouvidoria uma resposta por escrito sobre as 

indagações apresentadas, no menor prazo possível; 

III- favorecer a integração dos vários setores, estimular a solidariedade e a 

cooperação mútua; 

IV- investigar as possíveis causas das deficiências apresentadas nas queixas, para 

evitar sua repetição; 

V- propor mudanças nos procedimentos para melhorar a qualidade do 

atendimento;e 

VI- solicitar informações, esclarecimentos e documentos necessários para subsidiar 

o atendimento e encaminhamento feito pelo setor. 

Art. 4º  O ouvidor, no desempenho de suas funções deve: 

I- agir com ética, integridade, transparência, imparcialidade e justiça; 

II- guardar sigilo sobre as informações; e 

III- zelar pelo respeito aos princípios da legalidade, igualdade e impessoalidade e pela 

sua aplicação. 

Art. 5º As funções do ouvidor devem ser exercidas com independência e autonomia 

para garantir o direito e o respeito à pessoa. 

§1º No exercício de sua função, deve reportar-se às chefias acadêmicas e 

administrativas. 

§2º  O ouvidor deve apresentar relatórios estatísticos anuais à Diretoria da Fadap/FAP e 

ao Consu com os atendimentos realizados, sem prejuízo do encaminhamento de 

relatórios parciais, observado o sigilo. 
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§3º Devem ser mantidas atualizadas e divulgadas pelo ouvidor as informações 

estatísticas, referentes às atividades. 

Art. 6º O mandato do ouvidor é de 2 (dois) anos, permitida recondução por igual 

período. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Tupã, 18 de novembro de 2013. 

 

 

Antonio Benedito Pereira da Fonseca Júnior 

RG 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 


