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Resumo 

 

 Compreende-se por ‘Ouvidorias’ virutais
1
 (SCROFERNEKER, 2007) as diferentes 

formas de interação virtual disponibilizadas pelas Instituições nos sites/portais para com seus 

diferentes segmentos de públicos, geralmente identificadas por ‘Ouvidoria’, ‘Fale Conosco’, 

‘Contato’, ‘Contatos’, entre outros. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os 

resultados parciais da pesquisa realizada no ano de 2010. 

A pesquisa envolve duas amostras. A amostra inicial do projeto com 69 IES, 

selecionadas a partir de três critérios: ser cadastrada no CRUB (Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras) e/ou ABO (Associação Brasileira de Ouvidores) e possuir licença 

para ministrar EAD (Educação à distância); e as Instituições filiadas ao Fórum Nacional de 

Ouvidores Universitários (FNOU) (SCROFERNEKER, 2010) 

Em relação ao método, a pesquisa ancora-se no Paradigma da Complexidade 

(MORIN, 2001). Quanto à metodologia trata-se de uma pesquisa exploratória (GIL, 1999), 

utilizando técnicas de levantamento bibliográfico, pesquisa de campo e exploração dos 

recursos disponíveis na Web.  

 Os sites/portais de ambas amostras foram analisados, mensalmente, quanto à presença 

[ou não] de ‘ouvidorias’ virtuais, a nomenclatura utilizada para designar os canais de diálogo 

virtual das instituições com os seus públicos, bem como a acessibilidade a esses canais. 

 No que diz respeito a nomenclatura, 39 (84, 78%) das instituições filiadas ao FNOU 

utilizam do termo Ouvidoria. Porém, somente 6 (13,64%) usam exclusivamente o termo. Na 

amostra de 69 IES, a palavra Ouvidoria aparece em 45 IES(65,21%). Mas, o uso exclusivo 

ocorre em 6 (8,23%). 
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 Em relação a acessibilidade, das 69 IES analisadas, 41 (63,08%) tem seus links à 

ouvidoria virtual de fácil acesso.  É importante ressaltar que são considerados de fácil acesso 

aqueles que são apresentados antes da barra de rolagem. Na segunda amostra, 23 (53.27%) 

sites/portais das IES disponibilizam links de fácil acesso à ouvidoria virtual.  

 Com o objetivo de conhecer os ouvidores e a estrutura das Ouvidorias enviou-se um 

questionário a alguns ouvidores. Em um primeiro momento foram selecionados 12 IES sendo 

uma de cada região. As questões foram enviadas no corpo do e-mail. Obteve-se 8 retornos. 

Foram identificadas fragilidades e um novo envio foi realizado. Nesse segundo momento, 8 

questionários foram enviados. Foi disponibilizado por e-mail um link para a ferramenta do 

Google Docs, onde as questões foram disponibilizadas. Apenas 4 IES responderam.  

 

                                                                                                                                        
1 Termo cunhado pela Profª. Dr. Cleusa Scroferneker.  
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