
Quando surge um contratempo em seu ambiente

de trabalho e você precisa fazer uma reclamação

ou denúncia, a quem você recorre? E um elogio a

determinado atendimento ou setor da universidade,

como registrar? Saiba que existe um canal de

comunicação oficial aqui na UFF com o propósito

de facilitar a vida da comunidade, não apenas

interna, mas também externa: a Ouvidoria.
 

 

Na busca por um serviço mais desburocratizado, a

Ouvidoria funciona como uma mediadora. Embora não tenha o poder de interferência nas

decisões dos gestores, busca-se oferecer um atendimento de qualidade, de promoção e defesa

dos direitos dos discentes, docentes e técnicos administrativos, a partir do recebimento, análise e

encaminhamento de denúncias, reclamações, elogios, sugestões, agradecimentos e pedidos de

informações de toda a população. Além disso, o órgão também pode identificar melhorias, propor

mudanças e apontar situações irregulares nos órgãos ou entidades.
 

 

Para acionar a Ouvidoria da UFF, existem diferentes formas: presencialmente, por carta, telefone

(dependendo da área de seu interesse) e, pela Internet, através do portal e-OUV, que hoje é o

caminho mais recomendado. Em todas essas situações, a sua manifestação será acolhida e

encaminhada às áreas responsáveis, que estarão atentas para apurar e tomar medidas e/ou

solucionar as questões apresentadas pelos usuários, conforme descrições abaixo.  
 

 

1) As denúncias de assédio moral, após verificação dos elementos mínimos na análise
 

preliminar efetuada pela Ouvidoria, serão encaminhadas à Comissão de Ética. Dependendo da

gravidade, caberá a opção, a critério do Ouvidor Geral, pelo encaminhamento direto à Gerência

de Procedimentos Disciplinares - GPD/PROGEPE;
 

 

2) As denúncias de assédio sexual, verificada a veracidade e a relação de subordinação entre os

envolvidos, serão encaminhadas ao órgão de correição, a Gerência de Procedimentos

Disciplinares - GPD/PROGEPE; 
 

Você sabe como fazer uma reclamação ou elogio aqui na UFF?



 

3) Denúncias de constrangimento de cunho sexual entre agentes públicos que não tenham

relação de subordinação serão tratados pela ouvidoria como descumprimento de normas

regulamentares. Deverão ser encaminhadas para as unidades técnicas mais adequadas,

conforme a gravidade apresentada;
 

 

4) Denúncias que envolvam erros, falhas ou corrupção no trato com os recursos públicos serão

encaminhadas à Auditoria Técnica da UFF.
 

 

Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria da UFF, você pode fazer isso presencialmente no

endereço Rua Miguel de Frias, 9 (3º andar), em Niterói, pelos telefones (21) 2629-5225 / 5205/

5206, e-mail ouvidoria@uff.br, ou através do e-OUV. Caso precise fazer uma manifestação, não

deixe de utilizar estes canais de comunicação da Ouvidoria; ou oriente algum colega de trabalho,

se for o caso, e o estimule a usar as plataformas também. É seu direito como servidor da UFF e

cidadão.

Prefira utilizar o canal do e-OUV para fazer a sua manifestação: é prático e seguro!
 

O e-OUV é uma plataforma online que atende diferentes órgãos e entidades do Poder Executivo, 
incluindo instituições de ensino como a nossa. No portal, você, servidor, pode se manifestar 
anonimamente ou não, e sua identidade e todas suas informações pessoais são protegidas por 
lei. Caso escolha se identificar, a Ouvidoria da UFF tem o prazo de 30 dias para lhe enviar uma 
resposta de solução. 
 
Em se tratando especificamente de denúncias realizadas via e-OUV, é aconselhado que se 
explique o fato denunciado, além de procurar incluir provas e identificar o autor da irregularidade, 
além de, se possível, enviar documento ou imagem que ajude a comprovar os fatos denunciados. 
O servidor não pode ser penalizado por informar sobre a prática de crimes e uma denúncia 
também pode ser retirada pela própria pessoa que a fez no portal. Acompanhe todas as suas 
manifestações e seu andamento no site.

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

FAPERJ divulga Edital de Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa

UFF convida para Semana do Servidor 2019

Funcionamento do serviço telefônico da UFF

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 21/07/2019

Edital para seleção de docente tutor para o grupo PROPET FONOAUDIOLOGIA.

PET de Engenharia Agrícola da UFF e CLIN plantam mais de 50 mudas na Ilha do Pontal

 

Acesse esses e outros informes aqui.

 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/ConsultarManifestacaoLogin.aspx
http://www.uff.br/minhauff


Pesquisa da UFF sobre preservação de tubarões é publicada na revista Nature e

ganha projeção internacional
 

Iniciativa do curso de Enfermagem, um ônibus equipado do Hemocentro estará coletando

sangue para doação | 22 de agosto, entre 9h e 15h, no campus UFF de Rio das Ostras;

O Café com RH e o Viva Lagos apresentam o evento 

"Relações interpessoais, ética e empregabilidade". O evento será fechado, e para

participar deve-se entrar em contato por e-mail | 28 de agosto, às 18h, no Viva Lagos, em

Macaé;

A PROEX, em parceria com a Prefeitura de Niterói, divulga o evento 

“UFF e Comunidade: Ações Extensionistas Transformadoras”, que abordará o tema sobre

atenção à saúde da gestante | 23 de agosto, entre 10h às 17h, na Praça Araribóia, em

Niterói.

Acesse aqui todos os eventos
 

O docente Marcus Wagner de Seixas, chefe do 

departamento de Direito em Volta Redonda, foi um dos 

premiados com o mérito “Parceiro da Juventude”, 

entregue pela atual gestora da Secretaria Nacional da 

Juventude (SNJ), em Brasília. Parabéns, professor!

 

Imagem: Divulgação

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

O projeto de extensão Espaço Aberto de

Aprendizagem em Gestão, oferecido pelo

Departamento de Empreendedorismo e Gestão, estará

oferecendo uma série de cursos até o fim do mês

de setembro. Entre eles o 

"Workshop: Design de Apresentações", a ser realizado

no dia 29 de agosto, às 18h. Os certificados serão

emitidos pela PROEX.

http://www.uff.br/?q=noticias/21-08-2019/pesquisa-da-uff-sobre-preservacao-de-tubaroes-e-publicada-na-revista-nature-e
http://www.uff.br/?q=events/doacao-de-sangue-no-campus-uff-de-rio-das-ostras
http://www.uff.br/?q=events/cafe-com-rh-no-viva-lagos-apresenta-relacoes-interpessoais-etica-e-empregabilidade
http://www.uff.br/?q=events/uff-e-comunidade-acoes-extensionistas-transformadoras
http://www.uff.br/?q=eventos
https://diariodovale.com.br/politica/professor-da-uff-vr-e-homenageado-em-brasilia/
http://www.uff.br/newsletter
http://mbaexecutivo.sites.uff.br/espaco-aberto/


Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense
 

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

