
FÓRUM NACIONAL DE OUVIDORIAS UNIVERSITÁRIAS – (FNOU)

II ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIAS UNIVERSITÁRIAS

CARTA DE SÃO PAULO

Os Ouvidores universitários brasileiros, reunidos em São Paulo,

considerando a importância das Ouvidorias como instrumento de
participação do cidadão no aprimoramento das Instituições de
Ensino Superior (IES);

considerando que a disseminação acelerada das Ouvidorias no
país ainda não alcançou a grande maioria das IES;

considerando a necessidade de assegurar aos Ouvidores
autonomia, status funcional e garantias correspondentes ao nível
de responsabilidade e à qualificação inerente à sua função;

considerando que, para estes e outros fins, necessários à
definitiva implantação das Ouvidorias no serviço público
brasileiro, urge a consolidação de um intercâmbio permanente
entre os Ouvidores públicos brasileiros,

RESOLVEM:

1 – apoiar as experiências em curso nas IES, respeitando as
peculiaridades e o estágio de desenvolvimento de cada uma das
Ouvidorias universitárias atualmente existentes;

2 – conclamar os dirigentes das IES a criarem Ouvidorias e
recomendar que estas se constituam em unidades administrativas
dotadas de autonomia funcional sendo seus titulares eleitos pelo
colegiado deliberativo máximo da instituição, com mandato certo
e que tenham por finalidade o aprimoramento da democracia e o
estímulo à participação do cidadão na gestão universitária.



3 – manifestar-se em prol da inserção da função de Ouvidor, no
plano de cargos e salários das Instituições Federais de Ensino
Superior e nas demais IES que os possuem, com as características
acima definidas.

4 – promover uma articulação orgânica entre os Ouvidores
públicos brasileiros, se possível, no âmbito da Associação
Brasileira de Ouvidores (ABO) e discutir a eventual criação de
um Fórum Nacional de Ouvidorias Públicas;

5 – reconduzir o Prof. Rubens Pinto Lyra, Ouvidor Geral da
Universidade Federal da Paraíba, à Presidência do FNOU;

6 – escolher os professores Maria de Fátima Veras Vilanova,
Ouvidora da Universidade Estadual do Ceará e Humberto Viana
Filho, Ouvidor Geral da Universidade Salvador - BA, para
ocuparem  as funções, respectivamente, de Vice-Presidente e de
Secretário do FNOU.

São Paulo, 30 de Maio de 2000


