
 

 

 



 

 

 

OBJETIVO 

Ouvidoria é o organismo que representa os legítimos interesses dos 

participantes no ambiente em que atua, na busca de soluções 

definitivas 

FUNCIONAMENTO 

Assim, deve ser percebida como agente de realização dos direitos do 

participante dentro da entidade, atuando por meio da mediação e do 

diálogo aberto. 

ATUAÇÃO 

O exercício da atividade de Ouvidoria deve estar pautado pelos 

princípios básicos da transparência, imparcialidade, senso crítico e 

discrição em defesa dos interesses dos participantes, observando-se 

as normas e os regulamentos que possibilitam o equilíbrio nas 

relações do negócio da entidade, ainda, garantindo que o 

participante tenha um atendimento atencioso, digno e com padrão 

adequado de qualidade.  

Para que a Ouvidoria possa efetivamente cumprir o seu papel, deve 

estar norteada por valores que representam a sua razão de existir.  



 

 

Tais valores, podem ser classificados como: 

• Atuar fundamentada em um conjunto de valores morais e legais e 

em princípios éticos capazes de garantir conduta imparcial e senso 

de justiça que possibilitem identificar oportunidades de melhorias, 

recomendar mudanças nos processos de trabalho e nos 

procedimentos e, assim, contribuir para a credibilidade da instituição 

e a perenidade do negócio; 

• Transformar as manifestações legítimas dos participantes, em 

melhorias para os processos de trabalho e mais qualidade para o 

atendimento ao público; 

• Trabalhar pautada em fatos, seguindo o princípio da igualdade, que 

possibilite efetuar recomendações que agreguem valor ao cidadão, à 

organização e à sociedade; 

• Acolher o participante com atenção, respeito e atuar com 

transparência, pautando-se em uma conduta de coerência, 

imparcialidade e compromisso na busca de uma solução efetiva; 

• Ser detentora da autonomia necessária para que possa transitar 

tanto internamente como externamente, bem como ter acesso às 

informações necessárias para a formulação de proposições de 

melhorias. 



 

 

ATENDIMENTO 

A Ouvidoria presta atendimento em dias úteis de segunda à sexta, 

das 8h às 17h. 

No exercício de suas atividades, os Ouvidores, devem defender uma 

cultura de respeito aos direitos humanos, balizando suas ações por 

princípios éticos, morais e legais.  

São eles: 

• Preservar e respeitar os princípios da “Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, da Constituição Federal e das Constituições 

Estaduais”, bem como o Estatuto da Entidade e seu Código de Ética; 

• Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, honesta e 

objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as informações; 

• Agir com transparência, integridade e respeito; 

• Atuar com agilidade e precisão; 

 

• Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e 

identidade; 



 

 

• Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando o direito de livre 

expressão e julgamento de cada pessoa; 

• Exercer suas atividades com independência e autonomia; 

• Ouvir o participante com respeito, paciência, compreensão, 

ausência de pré-julgamento e de todo e qualquer preconceito; 

• Resguardar o sigilo das informações; 

• Facilitar o acesso à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos, 

agindo com imparcialidade e justiça; 

• Responder ao participante no menor prazo possível, com clareza e 

objetividade; 

• Atender com cortesia e respeito; 

• Buscar a constante melhoria das suas práticas, utilizando de forma 

eficaz e eficiente os recursos colocados à disposição; 

• Atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e 

responsabilidades; 

• Buscar a correção dos procedimentos errados, evitando a sua 

repetição e estimulando, persistentemente, a melhoria da qualidade 

na administração em que estiver atuando; 



 

 

• Promover a justiça e a defesa dos interesses legítimos dos 

participantes; 

• Jamais utilizar a função de Ouvidor para atividades de natureza 

político-partidária ou auferir vantagens pessoais e/ou econômicas.  

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Correspondência: 

Fundação de Previdência do IDR 

Rua da Bandeira, 500 – 3º andar – Cabral – CEP 80035-270 – Curitiba 
– Paraná 

A/C Ouvidor 

 Email: ouvidoria@fapa.org.br 

Formulário no site: https://fapa.org.br/ouvidoria/ 
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