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APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) institui sua Ouvidoria, por 

meio da DECISÃO n° 43, de 24 de junho de 2015, no âmbito da Ouvidoria-Geral do 

Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) com a finalidade de ouvir, acompanhar e 

responder as demandas apresentadas pelos profissionais de Enfermagem e cidadãos 

paranaenses, a partir da compreensão que:  

“A Ouvidoria pública deve ser entendida como um 

instrumento promovedor e articulador da cidadania 

e da ética, integrada ao Sistema de Controle da 

Administração Pública, aos programas de 

qualidade e de desburocratização.” 
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A Ouvidoria é, portanto, um instrumento do regime democrático que atua como veículo 

de informação, visando o fortalecimento da cidadania e a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados.  

É uma unidade de serviço de natureza mediadora, sem caráter administrativo, 

executivo, deliberativo ou decisório, que tem por finalidade melhorar a comunicação 

entre os profissionais de Enfermagem com todo Sistema COFEN/Conselhos Regionais.  

A Ouvidoria é independente o suficiente para levar a termo a solução da questão, em 

caráter mediador, pedagógico, instrumental e estratégico. Ou seja: o Ouvidor deve 

receber a demanda, analisar à luz dos direitos envolvidos, buscar soluções adequadas, 

identificar tendências que envolvem a questão, propor e orientar a direção da Autarquia 

no sentido de resolver problemas recorrentes, fomentar a melhoria do processo de 

trabalho e buscar sempre soluções efetivas.  

Assim, a Ouvidoria é hoje um poderoso canal por meio do qual o cidadão pode participar 

de forma efetiva do controle social, promovendo também uma mediação eficaz na busca 

de soluções de conflitos extrajudiciais.  

Embora não haja previsão legal expressa sobre Ouvidoria na Constituição Federal, nem 

em lei complementar ou ordinária, é suficiente considerar o disposto na Emenda 

Constitucional nº 19/1998, em seu Art. 37, § 3º:  

“A lei disciplinará as formas de participação do 

usuário na administração pública direta e indireta, 

regulando especialmente:  

  

I -as reclamações relativas à prestação dos 

serviços públicos em geral, asseguradas a 



 
 
 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário 

e a avaliação periódica, externa e interna, da 

qualidade dos serviços. ”  

Para reforçar a institucionalização de Ouvidorias no poder público, surgiu o Decreto nº 

3.507/2000, que estabeleceu as diretrizes normativas para a fixação de padrões de 

qualidade do atendimento prestado pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, indireta e fundacional que atendem diretamente aos cidadãos. No § 2º 

do Art. 4º do Decreto encontra-se presente a obrigatoriedade da aferição do grau de 

satisfação dos usuários com o atendimento recebido, indicando a necessidade da 

instituição de uma unidade administrativa ou metodologia para realizá-la.  

 

PÚBLICO ALVO  

 

A Ouvidoria do Coren/PR atenderá tanto o público interno quanto o externo.  

O público interno são os empregados, colaboradores e conselheiros do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais que utilizam os serviços da Ouvidoria como canal 

democrático para manifestar seus anseios, sejam eles denúncias, elogios, críticas ou 

sugestões.  

Já o público externo pode ser entendido como pessoas ou grupos de pessoas que 

demandam os serviços oferecidos pela Autarquia e utilizam a Ouvidoria como canal 

para se manifestarem.  

Assim, qualquer cidadão, seja interno ou externo, pode apresentar, sem ônus, 

manifestação à Ouvidoria.  

 

A OUVIDORIA NA ESTRUTURA DO COREN/PR  

 

A Ouvidoria no organograma funcional do Coren/PR está subordinada diretamente à 

Diretoria, com ligação direta com a Presidência, gestora máxima da Autarquia, e recebe 

o suporte necessário para o exercício de suas funções, de forma que possa agir com 

autonomia, imparcialidade e legitimidade junto às demais áreas.  

Com isso, a Ouvidoria implantada e funcionando regularmente conquistará 

credibilidade, exibindo autoridade no serviço e poder de resolução imediata às 

demandas vindas da sociedade.  

Torna-se importante que todos os envolvidos entendam que a função do Ouvidor é 

baseada nos princípios constitucionais, consagrados no Art.37, que são: legalidade, 

legitimidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

 



 
 
 

COMPETÊNCIA E ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

A definição da competência e da área de atuação evitam o equívoco de que as 

atividades da Ouvidoria concorrem com as demais atividades do Coren/PR, além de 

afastar a ameaça de que a mesma, no futuro, possa se transformar em um centro de 

coerção ou fiscalização.  

Sua competência é identificar os principais tipos de manifestações potencialmente 

geradoras de demanda: reclamações, denúncias, sugestões, informações, elogios, e 

dar o devido tratamento a cada uma delas.  

O cargo de Ouvidor, pela natureza das suas atividades, pode ser ocupado por 

profissional do quadro funcional da Autarquia ou por comissionado. A gestão 2015/17 

decidiu designar como Ouvidor um profissional de carreira.  

Compete ao Ouvidor do Coren/PR:  

 Cumprir com o disposto no Regimento Interno do Coren/PR e no Regimento 

Interno das Atividades da Ouvidoria-Geral do Cofen (Resolução Cofen Nº 

373/2011 e Decisão Cofen Nº 064/2011);  

 Praticar atos de sua competência, nos termos estabelecidos no Manual de 

Ouvidoria/ Orientações para Implantação de Ouvidorias do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais;  

 Agir com empatia junto ao público externo e interno;  

 Adotar postura pedagógica e propositiva;  

 Manter conduta compatível com a dignidade da função;  

 Desempenhar suas atividades com acerto e imparcialidade.  

 

É importante ressaltar que não cabe ao Ouvidor rever decisões ou tomar diretamente 

qualquer medida corretiva. Sua autoridade é, sobretudo, moral. Quando conclui no 

sentido de que realmente existe injustiça a reparar ou outro erro a corrigir, limita-se a 

transmitir essa conclusão à Presidência/Diretoria, criticando implícita ou expressamente 

o ato que deu origem à reclamação.  

  

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO OUVIDOR DO COREN/PR  

 

 Elaborar plano anual de trabalho da Ouvidoria;  

 Receber, registrar, analisar e instruir as manifestações dos inscritos, 

encaminhando-as às áreas competentes para adoção de providências;  

 Assegurar aos usuários resposta às manifestações;  

 Interpretar o conjunto das manifestações recebidas dos inscritos e contribuir, a 

partir  



 
 
 

 delas, para a melhoria dos serviços prestados pela instituição;  

 Produzir relatórios que expressem expectativas, demandas e nível de satisfação 

da sociedade e sugerir mudanças, tanto gerenciais como procedimentais, a partir 

da análise e interpretação das manifestações recebidas;  

 Guardar sigilo referente a informações levadas ao seu conhecimento, no 

exercício de suas funções;  

 Avaliar a satisfação do inscrito;  

 Planejar, a partir das diretrizes estabelecidas, coordenar e supervisionar ações, 

monitorando resultados e fomentando políticas de mudanças;  

 Manifestar suas percepções a partir de uma visão sistêmica, identificando 

eventuais pontos de conflitos e propondo soluções;  

 Divulgar a Ouvidoria e as formas de acesso aos seus serviços, por meio dos 

diversos canais de comunicação da Instituição;  

 Organizar e manter atualizado o acervo documental relativo às manifestações 

recebidas, resguardando o sigilo das informações;  

 Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Presidência.  

 

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS  

 

A Ouvidoria do Coren/PR conta com uma sala no 4º andar do Regional para que o 

Ouvidor, sempre que necessário, possa atender com privacidade, e com as seguintes 

instalações, equipamentos e materiais: mobiliário adequado; material de escritório; 

computador, impressora, acesso à Internet e endereço eletrônico; telefone e fax; 

sistema de informática capaz de gerenciar as demandas e produzir relatórios gerenciais 

(Sistema Vox de Ouvidoria).  

 

PRAZOS PARA RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS  

 

1) Urgente: de 01 a 05 dias (para informações e orientações)  

2) Alta: de 06 a 15 dias (para solicitações)  

3) Média: de 16 a 45 dias (para sugestões e elogios)  

4) Baixa: de 46 a 90 dias (para denúncias e reclamações)  

  

 

 

 

 



 
 
 

FLUXO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO  
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CONTATOS  

 

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR  

Tel: (41) 3301-8400  

ouvidoria@corenpr.gov.br  

 

Conselho Federal de Enfermagem -Cofen  

Tel: (61) 3329-5800  

www.cofen.gov.br  

 

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE OUVIDORIAS  

 

Associação Brasileira de Ouvidores – ABO  

Tel: (11) 3289-9300  

abonacional@abonacional.org.br  

 

Atendimento pela internet: 

www.corenpr.gov.br 

Telefone: (41) 3301-8418 

Atendimento Presencial: 

Das 08h às 12h e  

das 13h às 17h 

Na Sede do Coren/PR 

Rua Professor João Argemiro 

Loyola, nº 74 - Bairro 

Seminário 

Curitiba - PR 



 
 
 

Associação Nacional de Ouvidores Públicos – ANOP  

faleconosco@anop.com.br  

 

Ouvidoria Geral do SUS  

www.saude.gov.br/ouvidoria  

 

Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS – DOGES  

Endereço para correspondência: SAF Sul, Trecho 2, lotes 5 e 6 Edifício Premium, Torre 

I, 3º andar, sala 305 Brasília-DF CEP: 70070-600 Tel: (61) 3306-7457  

DISQUE SAÚDE 136  
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