Ouvidoria Pública

Pós-Graduação em Ouvidoria
Pública
Objetivo:
Capacitar o aluno para o desenvolvimento da gestão estratégica nas
ouvidorias públicas do Brasil, através da aplicação das normas legais
que regem a atuação das ouvidorias, de forma ética, transparente e
com excelência no atendimento ao cidadão. Formar profissionais
comprometidos com o aprimoramento do controle e da participação
social aptos para estabelecer uma comunicação interpessoal clara,
respeitosa e proveitosa para a solução de problemas. Dotar os
egressos de instrumentos de resolução de conflitos que possam ser
aplicados no aprimoramento do atendimento ao usuário do serviço
público e dar condições para que os egressos conduzam e
participem de iniciativas de avaliação dos serviços públicos.

Público de Interesse:
Profissionais de nível superior que atuam ou pretendem atuar nas
áreas relacionadas às ouvidorias públicas, em especial:
a. Agentes Públicos de Ouvidorias do Sistema de Ouvidorias do Poder
Executivo Federal;
b. Agentes Públicos de Ouvidorias de Estados, Municípios, Distrito
Federal de todos os Poderes;
c. Gestores de Serviços Públicos;
d. Agentes Públicos da Controladoria-Geral da União.

Duração e Carga Horária:
O calendário acadêmico, sujeito à alteração, tem previsão de
início letivo em agosto de 2021 e término letivo em dezembro de
2022.
 02 semestres letivos
 Carga horária mínima de 380 horas/aula

Metodologia e Avaliação:
O curso será oferecido na modalidade de educação à distância,
de forma assíncrona. Baseado em ambiente virtual de
aprendizagem, na internet. As aulas serão disponibilizadas
através de plataforma própria da Instituição de Ensino e o
acesso será restrito aos alunos devidamente matriculados.
O conteúdo programático será abordado através de aulas
expositivas que contarão com tutoria para cada disciplina.
Composto por 15 disciplinas obrigatórias a serem cursadas em
até 12 meses, de acordo com as normas e diretrizes da
Instituição de Ensino e observados os termos da Resolução n° 1,
de 6 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Educação (CNE),
e respectivos normativos do MEC para emissão de certificados de
conclusão e históricos escolares.
Para fins de efetiva aprovação e certificação no curso, o aluno
deverá cumprir os requisitos estabelecidos no Plano Pedagógico
do Curso (PPC), cabendo destacar:
1. Será realizada avaliação individual a cada disciplina, a qual deverá
ocorrer em no máximo 30 dias contados a partir da
disponibilização integral dos conteúdos previstos na ementa,
sendo indispensável que o aluno tenha atingido setenta e cinco
por cento (75%) de frequência na disciplina para realização de
cada atividade avaliativa;
2. A avaliação da disciplina "Avaliação de Serviços Públicos" se dará
pela entrega de Artigo Científico, elaborado conforme normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e orientações
apresentadas na disciplina de Metodologia da Pesquisa;

3. Será oferecida uma prova de recuperação para cada disciplina, a
qual poderá ser realizada pelo aluno que não obtenha a nota
mínima para aprovação, observada a necessidade de frequência
mínima;
4.

Serão aprovados nas avaliações os alunos que obtiverem notas
iguais ou superiores a sete (7,0).
A instituição de ensino acompanhará o desempenho de todos os
discentes, em todas as disciplinas e apresentará regularmente ao
contratante relatório de frequência e notas, que também será
liberado para acesso dos inscritos junto à plataforma de ensino.

Palestrantes:
Dra. Ana Paula Santoro Pires de Carvalho Almeida
Dr. Aragón Érico Dasso Jr.
Dra. Cristiane Pereira
Dra. Cristina Ayoub Riche
Dra. Estefani Deus
Dr. Fabiano Angélico
Dra. Íris Pereira Guedes
Dra. Mônica Bragaglia
Dr. Nazareno Ferreira
Dr. Rafael Schleicher
Dra. Simone Tassinari
Dra. Telma Djanira Maciel
Dra. Thaís Recoba
Dr. Thiago José Tavares Ávila

Entre outros
*Nominata sujeita a alterações.

Organização curricular:
INTRODUÇÃO À OUVIDORIA PÚBLICA
Introdução à história Administrativa Brasileira. História de
Ouvidoria Pública no Brasil. Modelos Institucionais. Experiências
Internacionais.

DEFESA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
-

Fundamentos da Defesa do Usuário.

-

Lei n. 13.460/2017 e experiências anteriores.

-

Direitos e Deveres dos Usuários.

Manifestações dos Usuários. Papel da Ouvidoria Pública da
Defesa do Usuário.

ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
-

Concepções clássicas: público versus privado.

-

Diferenças entre privacidade e publicidade.

-

Origens e concepções do direito à privacidade.

-

Regulação e políticas públicas e privadas e transparência.

-

Governo aberto e dados abertos.

MARCOS NORMATIVOS DA ATIVIDADE DE OUVIDORIA
PÚBLICA NO BRASIL
-

Constituição Federal e democracia participativa.

- Lei 12.527/2011. Decreto 7.724/2012, Decreto 7.845/2012,
Decreto 8.777/2016.

-

Lei 13.460/2017.

Análise
municipais.

comparada

-

Decreto 9.094/2017.

-

Decreto 9.429/2018.

de

regulamentações

estaduais

e

METODOLOGIA DA PESQUISA
Fundamentos da metodologia científica; normas para
elaboração de trabalhos acadêmicos; métodos e técnicas de
pesquisa; a comunicação entre os orientados/orientadores; o
projeto preliminar de pesquisa; o projeto de pesquisa; o
experimento; a comunicação científica; a organização do texto
científico (normas ABNT/UTFPR).

COMUNICAÇÃO
INTERPESSOAL
CONVERSACIONAIS

E

COMPETÊNCIAS

-

Fundamentos da comunicação.

-

Elementos da comunicação.

-

Interatividade e ruídos no processo comunicacional.

-

Habilidades sociais e competências conversacionais.

-

Comunicação aplicada ao Setor Público.

Atendimento a pessoas com necessidades especiais, em
situação de vulnerabilidade e com transtornos psicológicos.

GESTÃO DE CRISES, NEGOCIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS
Negociação e resolução de conflitos: principais métodos e
escolas.
-

Fundamentos da comunicação não violenta.

Ferramentas de mediação de conflitos aplicadas ao contexto
das ouvidorias públicas.

PROTEÇÃO AO DENUNCIANTE E COMBATE À CORRUPÇÃO
-

Mecanismos de proteção ao denunciante no Brasil e mundo.

-

Legislação relacionada à repressão de ilícitos.

-

Regime Disciplinar do Servidor Público Federal.

-

Lei Anticorrupção.

-

Lei de Conflito de Interesses.

-

Lei de Improbidade Administrativa.

Noções de Direito Criminal, com enfoque nos Crimes contra a
Administração Pública.
A função dos órgãos de controle interno, corregedoria e outras
unidades de integridade organizacional.

ENGAJAMENTO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO
BRASIL
Conceito de cidadania, inclusão política, sociedade civil e
democracia no pensamento político contemporâneo.
Análise das formas de interação entre
mecanismos de participação e controle social.

os

principais

Relação entre Estado e atores sociais nos espaços públicos
contemporâneos.
-

Processo histórico-epistemológico da Psicologia Social.

Enfoques teóricos e metodológicos em casos concretos da
Psicologia Social à luz dos processos participativos democráticos.
-

Construção social de realidades e subjetividades humanas.

-

Movimentos sociais no Brasil.

-

Atuação em redes.

OUVIDORIA E GOVERNO ABERTO
Governo aberto, dados abertos e mecanismos abertos de
participação e controle social no Brasil e no mundo.
Experiências de ouvidoria como mecanismos de Governo
Aberto.
Crowdsourcing e Crowdsensing como mecanismos de
participação social e aprimoramento da gestão por meio de
ouvidorias.

INOVAÇÃO CÍVICA E OUVIDORIA PÚBLICA
-

Contexto e conceitos de inovação.

-

Estado e inovação.

Construção de capacidades inovadoras na Administração
Pública.
-

Tendências e métodos de inovação.

Design Thinking e metodologia de formulação de projetos
focados no usuário.
-

Disrupção digital aplicada à relação Estado-Sociedade.

-

Estudos de caso.

ELEMENTOS DE FORMULAÇÃO
SERVIÇOS PÚBLICOS

E

SIMPLIFICAÇÃO

DE

Marcos normativos e teóricos da formulação e da simplificação
de serviços públicos.
Metodologias
públicos.

aplicadas

para

a

formulação

de

serviços

-

Elementos de gestão de serviços.

-

Design thinking aplicado à formulação de serviços.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
-

Conceituação. Objetos, tipos e metodologias de avaliação.

Sistemas de informação e bases de dados sobre políticas e
serviços públicos.
-

Análise e avaliação de projetos e programas públicos.

Pesquisas de avaliação de tipo quantitativo e de tipo
qualitativo.
-

O gerenciamento de resultados.

Avaliação por resultados intermediários: produtos e serviços
prestados.
-

Avaliação por impactos finais.

-

Instrumentos de avaliação.

A avaliação de resultados como instrumentos de ampliação da
participação cidadã e da accountability do serviço público.

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE OUVIDORIA PÚBLICA
Parâmetros internacionais de excelência no exercício das
atribuições dos modelos de ombudsman existentes no mundo, com
foco no Modelo de Maturidade de Ouvidoria Pública.

