


Introdução

A Ouvidoria-Geral da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro apresenta seu relatório 
de atividades relativamente ao ano de 
2011 e reforça seu compromisso com a 
transparência, a participação cidadã e, 
consequentemente, com o aprimoramento 
dos serviços da Universidade, dando voz ao 
cidadão para identificação dos pontos críticos. 

Partindo-se da premissa de que a 
Universidade deve ser o local da promoção do 
conhecimento transformador, do experimento, 
do novo, da civilidade e da cidadania, tem-se 
a percepção que a existência da Ouvidoria 
na instituição também configura a vontade 
de ousar e se modificar, de fortalecer o 
processo de contínua renovação de uma 
universidade que se quer pública, inclusiva 
e de qualidade. Dentre as principais funções 
da Ouvidoria destacamos o atendimento 
das pessoas vulneráveis, a promoção dos 
direitos humanos como valores universitários 
e a consciência crítica da Universidade, 
fazendo das  demandas recebidas uma 
contribuição permanente para a realização 
de diagnóstico de situação, sugerindo 
melhorias aos gestores de forma a aperfeiçoar 
continuamente os serviços da Universidade.

A Ouvidoria é um órgão independente 
submetido ao Estado Democrático de Direito. 
Direito concebido como um produto social para 
se alcançar a ordem e a segurança de 
pessoas e bens, com a prevalência do 
respeito aos Direitos  Humanos, o que 
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garante uma convivência harmônica e 
democrática como modo de vida em que a 
vigência e observância da lei possam garantir 
a liberdade, a igualdade e a legalidade.

No Brasil os organismos independentes 
protetores de direitos humanos têm intensificado 
o seu trabalho para alcançarem, de acordo 
com o projeto constitucional, o cumprimento e 
respeito aos direitos fundamentais, difundindo 
sua atuação juntamente à sociedade, visando 
à promoção de uma cultura e consciência de 
conhecimento e de respeito a esses direitos.

Em 2011 a UFRJ passou por um processo 
eleitoral e de mudança de gestão na 
Administração Central; foram criadas a Pró-
Reitoria de Gestão e Governança, duas novas 
superintendências gerais: de Atividades Fora 
da Sede e de Políticas Estudantis, ligadas 
diretamente ao Gabinete do Reitor, e a Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
foi transformada em Pró-Reitoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e Finanças. 
Além disso, criou-se a Coordenadoria de 
Relações Institucionais e Articulações com 
a Sociedade (CRIAR), todas essas ações 
visam melhor aproveitar o potencial da 
UFRJ e utilizá-lo em prol da sociedade.

A Ouvidora-Geral, professora Cristina Ayoub 
Riche, foi convidada a dar continuidade ao seu 
trabalho. A Ouvidoria, então, tem reforçado o 
processo de sensibilização e conscientização, 
junto a essa nova equipe de gestores, 
disseminando a importância do instituto para 

A serenidade é uma disposição de espírito que somente resplandece 
na presença do outro: o sereno é o homem de que o outro necessita 
para vencer o mal dentro de si. 

                 (Norberto Bobbio)
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a Universidade; além disso, a Ouvidora tem 
investido na continuação de apresentação de 
palestras nos diversos Órgãos e Unidades 
da UFRJ, e, também, participando, quando 
necessário, das instâncias consultivas da 
Universidade, com direito a voz, como, por 
exemplo, Conselho Universitário, Conselho 
Superior de Coordenação Executiva, 
Conselho de Ensino de Graduação 
e  Plenária de Decanos e Diretores.

A insistência nesse tipo de tarefa se dá porque 
é uma forma de difundir o trabalho realizado, 
alcançando um maior número de pessoas para 
esclarecê-las sobre as atividades da Ouvidoria 
e ampliar as parcerias internas, tão necessárias 
para a concretização de direitos humanos 
fundamentais como o direito de petição 
administrativa, o direito de acesso à 
informação e o de liberdade de expressão.

Promover o entendimento de o que é a 
Ouvidoria, como trabalha e qual a sua função, 
também permanece como prioridade e se 
aprimora nesse quarto ano de atividade: a 
Ouvidoria é – e deve ser – o local aberto 
a qualquer pessoa, seja da comunidade 
universitária, ou não, para recebimento de 
sugestões, elogios, pedidos de informação, 
reclamações e denúncias e não tem atribuição 
executiva, de gestão, ou judicativa. Não 
tem papel de polícia, nem exerce atividade 
de auditoria ou corregedoria. Busca atuar 
em cooperação com a Procuradoria-Geral 
da UFRJ e com a Auditoria-Interna da 
UFRJ visando a promoção dos princípios 
que regem a administração pública.

A Ouvidoria consolida-se, assim, como 
o local do acolhimento, da humanização 
e da mediação de conflitos, e seu papel 
intermediador, em diversas e distintas 
situações, vem contribuindo para a diminuição 
das situações de confrontação ou litígio 
interpessoal e institucional, consequentemente 
uma ferramenta facilitadora para o alcance 

de saídas consensuais e construídas 
de acordo entre partes, que estimulam 
sempre a reflexão, o respeito ao outro, 
o diálogo e a justiça com equidade. 
Nesse ano, a Ouvidoria-Geral desenvolveu 
projetos relativos à visibilidade do instituto 
na UFRJ e satisfação dos usuários, sob 
orientação da Profa. Cristina Riche, 
juntamente com as servidoras Ísis Greice 
de Oliveira e Lilian da Silva Chagas, 
da Superintendência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (SuperTIC), e 
Tereza Benezath e Sônia Baptista da Cunha, 
do Departamento de Métodos Estatísticos 
do Instituto de Matemática da UFRJ. Foi 
realizada uma pesquisa de Visibilidade da 
Ouvidoria voltada à comunidade universitária, 
e uma pesquisa de satisfação dos usuários 
no período compreendido entre janeiro 
de 2009 (início da utilização do sistema 
informatizado) até novembro de 2010.

Foi realizado, também, com as servidoras 
acima mencionadas, Tereza Benezath e 
Sônia Baptista da Cunha, um projeto visando 
à análise e organização do Banco de Dados 
do sistema informatizado da Ouvidoria-Geral 
da UFRJ, desde a entrada das manifestações 
até sua conclusão; as sugestões para a 
nova organização resultantes do projeto 
foram adotadas pela Ouvidoria em 2011.

Ainda em 2011, entendendo ser de 
fundamental importância conhecer o nível de 
satisfação com o serviço da Ouvidoria e com 
os distintos órgãos da UFRJ destinatários 
das demandas, a Ouvidoria-Geral solicitou 
à empresa responsável pelo sistema 
informatizado que incluísse uma pesquisa 
de satisfação online, atualizando, desse 
modo, o sistema utilizado, e disponibilizando, 
no momento do recebimento da resposta 
final pelo demandante, essa ferramenta de 
avaliação, que tem, também, um caráter 
qualitativo. Está em fase de conclusão, 
ainda na SuperTIC, outra ferramenta 



que ficará disponível, de forma online, 
referente à pesquisa de satisfação que será 
aplicada independentemente do sistema 
que vem sendo utilizado pela ouvidoria.

Conheça o resultado da pesquisa de 
visibilidade acessando o endereço 
eletrônico da Ouvidoria (www.ouvidoria.ufrj.
br) “A Ouvidoria/Pesquisa de Visibilidade” 
ou diretamente no link (http://www.
ouvidoria.ufrj.br/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=77&Itemid=32).

O resultado da pesquisa de satisfação será 
disponibilizado em breve, neste mesmo portal.

Como nos outros anos, apesar do crescimento 
do número de demandas, verificamos a 
importância do tratamento qualitativo das 
manifestações: todo assunto é julgado como 
importante para análise. Conforme recebidas 
pela Ouvidoria, as manifestações foram 
trabalhadas e, geralmente, transformadas em 
sugestões e recomendações aos gestores, 
visando à melhoria permanente dos serviços 
oferecidos pela UFRJ. Em 2011 foram 
registradas no sistema informatizado 1996 
manifestações, sem contar os atendimentos 
pessoais e telefônicos realizados 
cotidianamente que, apesar do número 
ser considerável, não são contabilizados.

Nossa atuação é reflexiva, dinâmica e 
multidisciplinar, atendemos, todos os dias, 
desde gestor até paciente das unidades 
hospitalares da UFRJ, pessoalmente e 
por telefone; esse trabalho cotidiano não é 
contabilizado em números, já que é realizado 
com base no princípio da informalidade e 
da oralidade, e tem por finalidade prestar 
esclarecimento e orientação imediatos 
às pessoas, desse modo, é inegável a 
efetividade desse serviço para quem 
procura a Ouvidoria-Geral da UFRJ. 

Os diversos atendimentos presenciais que 

fazemos a gestores, docentes, técnico-
administrativos, alunos e à comunidade 
externa, se traduzem em orientação 
administrativa, buscando sempre analisar 
a  legislação interna da UFRJ à luz da 
Constituição Federal, indicando, entre outros, 
os procedimentos normativos adequados às 
situações apresentadas, visando, também, 
a solução de conflitos, entre as partes, de 
forma conciliatória, de modo a estimular a 
possibilidade de se desenvolver uma cultura 
de paz, civilidade, dignidade, de respeito às 
diferenças. Temos trabalhado, por exemplo, 
no sentido de promover ações pedagógicas 
que tornem mais horizontal as relações 
entre docentes, técnicos e discentes.

A Ouvidoria tem atuado, também, para 
sensibilizar os interlocutores externos, quando 
a matéria recebida envolve a competência 
e atribuição de outros agentes públicos ou 
atores sociais para a solução dos problemas, 
tais como, segurança, ônibus adaptados para 
cadeirante, linhas de ônibus para atenderem os 
usuários do Fundão, trânsito, endividamento, 
animais nos campi. Isso porque os problemas 
individuais, muitas vezes, têm impacto coletivo 
e difuso, desse modo a sua análise não pode 
ser fragmentada e restrita a um único olhar, 
a um único cenário; esses problemas, muitas 
vezes, ultrapassam os muros da Universidade. 
A importância desse processo de cooperação 
está vinculada à possibilidade de, com base 
numa manifestação individual, se concretizar 
um direito difuso que alcançará não somente 
o demandante mas uma coletividade 
que se encontra na mesma situação.  

Parcerias com esses agentes externos 
garantem à Universidade certos avanços, 
como por exemplo: a atuação junto à 
Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro 
na defesa dos direitos humanos fundamentais 
dos cidadãos, na defesa do direito humano 
à educação, dos direitos universitários e na 
defesa dos cidadãos vulneráveis, o que, em 



algumas ocasiões, evitou que a Universidade 
se onerasse com a  judicialização, pois 
saídas alternativas foram encontradas para 
solucionar os potenciais conflitos, assim 
se concretizam os princípios da dignidade 
humana, da razoabilidade e da economicidade.

A constante troca de experiência com a 
Ouvidoria-Geral da União e outras ouvidorias 
públicas tem contribuído para transformar em 
realidade o princípio da cooperação e a busca 
de mecanismos para diminuir os déficits de 
autoestima, de conhecimento, de sabedoria e 
de comunicação daqueles que nos procuram, 
variáveis que afetam a participação efetiva da 
população demandante. A Ouvidoria-Geral 
da UFRJ, inclusive, foi escolhida para avaliar 
e contribuir com a edição de um questionário 
da Ouvidoria Geral da União a ser enviado a 
todas as ouvidorias públicas federais, com o 
intuito de realizar amplo diagnóstico de estrutura 
e atuação desses Órgãos de participação 
cidadã no Poder Executivo Federal. 

É bastante reduzido o número de  profissionais 
e estagiários que integram a equipe da 
Ouvidoria, entretanto  a dedicação e a vocação 
do grupo para o atendimento exclusivo, 
unipessoal, tem construído a credibilidade 
do público demandante e apontado a 
possibilidade de uma participação efetiva,  
seja da comunidade interna ou externa à 
UFRJ.  Temos buscado, juntamente aos 
gestores, diminuir o prazo para as respostas 
das manifestações, visando uma duração 
razoável da análise e solução dos problemas, 
de forma a garantir respostas efetivas e 
ações concluídas em menor tempo.  Isso 
porque a demora na resposta administrativa 
e a ausência de uma análise holística 
sobre a demanda individual que nos chega 
gera, muitas vezes, a apatia do usuário e, 
consequentemente, a  descrença na efetividade 
do serviço público que lhe deve ser prestado.

Apesar das deficiências estruturais que 

vivenciamos com a falta de pessoal, de 
infraestrutura tecnológica, e o aumento dos 
serviços prestados, podemos reafirmar o 
nosso otimismo e a nossa confiança na 
potencialidade desse novo instrumento de 
acessibilidade e de participação popular.

Para o ano de 2012 a equipe da Ouvidoria-
Geral da UFRJ já se antecipa preparando-
se para atender a novas demandas que, 
certamente, serão apresentadas com a 
entrada em vigor da Lei 12.527, de 18 
de novembro de 2011, Lei de Acesso à 
informação, um novo microssistema legal que 
viabiliza a cultura da participação e se traduz 
em um instrumento para a modernização 
do Estado, mudando o paradigma da 
relação com a sociedade, já que o acesso à 
informação passa a ser regra e o sigilo exceção. 

Apresentamos, a seguir, os gráficos relativos 
às manifestações recebidas em 2011.  Os 
gráficos comparativos com os dados dos anos 
anteriores (2009 e 2010) podem ser consultados 
acessando o endereço eletrônico da Ouvidoria 
(www.ouvidoria.ufrj.br) “A Ouvidoria/
Relatórios” ou diretamente no link (http://www.
ouvidoria.ufrj.br/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=67&Itemid=29).

A Ouvidoria-Geral recebeu, no ano de 
2011, 1996 manifestações. Cerca de 
50% das demandas foram respondidas 
direta e prontamente pela Ouvidoria, 
sem encaminhamento ao gestor, o que 
reafirma o compromisso da Ouvidoria 
com a promoção do acesso à informação 
como direito humano fundamental. 

Até a presente data, apenas 3% das 
manifestações continuam aguardando 
resposta. 

Os gráficos abaixo permitem a análise 
dos dados das manifestações recebidas 
na Ouvidoria sob diferentes ângulos. 





Não estão contabilizados numericamente os atendimentos feitos, pessoalmente e por telefone, 
referentes às orientações e esclarecimentos imediatos que a Ouvidoria-Geral da UFRJ 
presta no cotidiano aos usuários. Em média são efetuados, por mês, 280 atendimentos por 
meio de ligações telefônicas e 30 atendimentos presenciais. Entretanto esses números 
aumentam, substancialmente, quando a UFRJ promove ações de grande impacto social.











Recomendações e Sugestões aos 
Gestores

A seguir, apresentamos um rol, não exaustivo, 
de recomendações e sugestões enviadas 
sistematicamente aos gestores da UFRJ, em 
2011.

A Ouvidoria, através do sistema informatizado, 
vem propondo sugestões para assuntos 
que são recorrentes na Ouvidoria, como: 
animais nos campi, segurança, difusão 
da comunicação sobre o acesso aos 
cursos de graduação na UFRJ, publicação 
do Manual do Estudante nas páginas 
eletrônicas das Unidades, dentre outras. 

Nesse período de 2011, voltamos a reiterar 
juntamente à Alta Administração a necessidade 
de se institucionalizar a avaliação como uma 
prática rotineira na UFRJ, primeiramente, dando 
seguimento com os trabalhos da Comissão 
de Avaliação Permanente, além disso, com 
a criação de ferramentas que permitam a 
avaliação das disciplinas pelos discentes.

Essa é uma das primeiras demandas apontadas 
pelos gestores do Centro de Tecnologia/CT, 
na primeira reunião conjunta que realizamos 
quando da criação da Ouvidoria, julgavam 
oportuna a recuperação do sistema de 
avaliação de disciplina o COOPERA, tirado 
de circulação sem uma discussão prévia com 
a comunidade. Ressalte-se que a avaliação 
de disciplinas pelos discentes é um anseio 
apresentado à Ouvidoria, notadamente, dos 
alunos da Escola Politécnica, tal demanda 
tem o apoio do diretor da Escola Politécnica 
e foi por nós encaminhada à Pró-Reitoria de 
Graduação e apresentada, em reunião,  ao 
Conselho de Ensino de Graduação/CEG, 
juntamente, com o rol de recomendações 
relativamente às atividades de Graduação.

Outro assunto que não deixou a nossa pauta 
de recomendações é relativo à necessidade 

urgente de edição de um guia de direitos e 
deveres da comunidade universitária, isso 
porque somente é possível exercer os deveres 
e exigir os direitos quando os conhecemos. 

Sugerimos, mais uma vez, à Pró-Reitoria 
de Pessoal a aplicação de um questionário 
para identificação da satisfação e adaptação 
dos servidores com necessidades especiais, 
que entraram por cotas, nas unidades 
em que desenvolvem os seus trabalhos.

As recomendações gerais propostas 
pela Ouvidoria, desde 2009, podem ser 
consultadas na página (www.ouvidoria.
ufrj.br) “A Ouvidoria/Recomendações” 
ou diretamente no link (http://www.
ouvidoria.ufrj.br/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=79&Itemid=33). 

• divulgação do andamento dos concursos 
da UFRJ e apresentação de listagem de 
aprovados com a devida indicação da data 
de validade dos mesmos;

• fiscalização efetiva do contrato referente 
ao fornecimento de café da manhã para a 
Residência Estudantil;

• edição de protocolo ou convênio entre o 
Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB) e a 
Divisão de Assistência ao Estudante (DAE), 
da Superintendência Geral de Políticas 
Estudantis (SuperEst), para atendimento 
dos alunos beneficiários dos serviços dessa 
divisão;

• implementação do Regimento Interno da 
Residência Estudantil, já aprovado pelo 
Conselho de Ensino de Graduação (CEG);

• criação de um posto médico na Residência 
Estudantil e adoção de um programa 
multidisciplinar de cunho pedagógico e 
assistencial;



• adoção de uma política geral e permanente 
de recepção aos calouros da UFRJ, nos 
moldes da realizada pela Escola Politécnica;

• cadastro e acompanhamento online da 
relação de servidores da universidade cedidos 
a outras instituições;

• planejamento e desenvolvimento de ações 
que viabilizem o pagamento das bolsas nas 
datas aprazadas e adoção de mecanismos 
para informar aos usuários quando e o porquê 
do atraso;

• adoção de mecanismos para o controle 
permanente e fiscalização de execução dos 
contratos de serviços da UFRJ;

• adoção de mecanismos procedimentais 
mais céleres e eficientes quanto à autorização 
de funcionamento dos cursos lato sensu e, 
consequentemente, com previsão razoável 
de entrega dos respectivos certificados;

• inclusão no Termo de Responsabilidade 
assinado pelo aluno que recebe o benefício 
moradia das possíveis consequências não 
somente no campo administrativo e civil, mas 
também penal;

• edição de um manual do estudante a ser 
amplamente divulgado;

• intensificação da comunicação institucional, 
difundindo as informações sobre a 
Universidade de forma mais ampla;

• adoção de mecanismos para aferir a inclusão 
dos servidores que ingressaram na UFRJ 
pela cota;

• otimização da utilização da intranet;

• melhoria da navegabilidade do portal, 
organizando as informações por assuntos 
temáticos afins;

• implementação de uma política de 
ambientação para receber os novos servidores 
da UFRJ;

• edição de um guia de direitos e deveres dos 
estudantes, dos técnico-administrativos e dos 
docentes;

• acompanhamento e fiscalização dos serviços 
terceirizados;

• adoção de mecanismos que impeçam o 
abando de animais nos campi da UFRJ; 

• providências para manter em pleno 
funcionamento os elevadores do Centro 
de Tecnologia e do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho;

• edição da Carta de Serviços ao Cidadão das 
Unidades Hospitalares da UFRJ;

• regulamentação que normatize a cessão 
de espaços físicos nos campi e prédios da 
UFRJ;

• criação de ferramentas institucionais que 
viabilizem a avaliação, pelo corpo discente, 
das disciplinas oferecidas.

Atividades da Ouvidoria

Em 2011, a Ouvidora-Geral ministrou, na 
UFRJ e em outras instituições públicas, 
palestras de sensibilização e conscientização 
sobre a ouvidoria como instituto jurídico 
da democracia participativa e instrumento 
de gestão. Foram abordados temas sobre 
direitos humanos; relações interpessoais no 
ambiente de trabalho e suas consequências; 
acesso à informação como direito humano 
fundamental, dever de solidariedade do 
Estado; meios alternativos de solução 
de conflitos; responsabilidade social e 
humanização no serviço público. Além disso 



é contínuo o  trabalho de orientação e de 
capacitação para as ouvidorias das unidades 
hospitalares da UFRJ.

Participou, ainda, de eventos fora do Rio de 
Janeiro e do país, como palestrante convidada:

Discorreu sobre os temas recorrentes 
em Ouvidoria, tais como,  Relações 
Interpessoais, Instrumento de Gestão, 
Participação Cidadã e Assédio Moral, na 
Universidade Federal de Goiás (GO), na 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Combustíveis (RJ), na Secretaria de Saúde 
de Resende (RJ), no Tribunal de Contas do 
Estado do Pará (PA) e no HEMORIO (RJ);

Apresentou a palestra “Defensa de los 
Derechos Humanos de las Mujeres – Relatos 
de Experiencias”, no Seminario Internacional 
de Derechos Humanos, Jujuy, Argentina;

Participou como palestrante no 2º Seminario 
Internacional sobre Derechos Humanos y 
Derechos Universitarios en las Universidades, 
Red de Defensores, Procuradores y Titulares 
de Organismos de Defensa de los Derechos 
Universitarios (REDDU), Cidade do México, 
México;

Participou como palestrante dos cursos 
de capacitação em Ouvidorias do 
SUS promovidos pela Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro, sobre o 
tema ouvidoria e mediação de conflitos;

I Oficina de Ouvidorias e a Lei de Acesso à 
Informação, Controladoria Geral da União, 
Brasília – DF;

Participação na Mesa “A Ouvidoria como 
canal da Democracia Participativa: Ouvidoria 
e as dimensões dos Direitos Fundamentais”, 
no 9º Seminário Desafios da Ouvidoria do 
Estado Democrático, em Salvador, Bahia.

Participação na 1ª Reunião Geral de 
Ouvidorias Públicas e no Seminário 

Internacional sobre Acesso à Informação: 
Desafios de Implementação, Controladoria 
Geral da União e Representação da UNESCO 
no Brasil, Brasília – DF. 

Na UFRJ destacamos, entre outras, as 
seguintes atividades:

Apresentação da Pesquisa de Visibilidade 
e de Satisfação no Conselho Superior de 
Coordenação Executivo (CSCE), nas diversas 
Decanias da UFRJ:  Centro de Ciências  
Matemáticas e da Natureza (CCMN), no 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), no Centro de Ciências Econômicas e 
Jurídicas (CCJE), no Centro de Letras e Artes 
(CLA) e na Plenária de Decanos e Diretores;

Apresentação da Ouvidoria no Programa 
de Ambientação dos novos servidores;

Palestra sobre Ouvidoria  e sua relação com 
os direitos humanos no Seminário promovido 
pela Pró-Reitoria de Pessoal;

Apresentação da Ouvidoria para as equipes 
da Pró-Reitoria de Pessoal, da Pró-Reitoria 
de Gestão e Governança, da Pró-Reitoria de 
Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, 
da Pró-Reitoria de Graduação e da Direção da 
Faculdade Nacional de Direito, apresentação 
no evento “Conhecendo a UFRJ”, e no 
Conselho de Ensino de Graduação/CEG;

Apresentação do Relatório de Atividades 
da Ouvidoria-Geral em diversos Centros e 
Unidades da UFRJ;

Palestra Ouvidoria Pública: Instrumento de 
Participação Cidadã e de Gestão, Programa 
de Graduação em Gestão Pública para 
o Desenvolvimento Econômico e Social.



Projeto Gráfico
www.ouvidoria.ufrj.br

Entre outras visitas, para conhecer o 
trabalho da Ouvidoria-Geral da UFRJ, 
listamos as seguintes:

Ouvidora do Centro Médico Assistencial da 
Marinha  para conhecer o sistema informatizado 
da Ouvidoria-Geral da UFRJ e sua gestão;

Representantes da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, 
para orientação e consultoria relativamente 
à implementação da Ouvidoria naquela 
instituição;

Ouvidora do Conselho Regional dos Corretores 
de Imóveis do Rio de Janeiro – CRECI-RJ, 
para conhecer o trabalho da Ouvidoria-Geral 
da UFRJ e trocar experiências no campo do 
direito do consumidor;

Representantes da Universidade Federal 
Fluminense - UFF, para orientação e 
consultoria sobre a criação da Ouvidoria 
naquela Universidade.




