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OUVIDORIA



Preparação 

Converse com a OGDF para alinhar os
principais pontos:

Propostas de datas
Formato

ETAPAETAPA
OBRIGATÓRIAOBRIGATÓRIA

Depois das instruções repassadas pela
equipe da OGDF, instrua o processo 

2108-3313
ouvicom@cg.df.gov.br



Planejamento
da visita

Afinidade do trabalho
Querer conhecer uma nova ouvidoria
Localização

Escolha uma ouvidoria
integrante do SIGO/DF
para visitar por:

Elabore convite estabelecendo dia e
horário para a visitação e encaminhe por:

E-mail
Telefone
Sei

Agende no calendário

Reserve um carro oficial (se disponível)

Organize um lanche

Whatsapp
Presencialmente



A Ouvidoria que enviou
o convite

Pesquise na lista abaixo assuntos que
podem ser abordados durante sua
visita:

 Carta de serviços 

Assuntos em comum

Quais boas práticas de ouvidoria são
exercidas



Participação em algum Grupo de
Trabalho

Assuntos de caráter pessoal:
hobbies, viagens, família

Essa é uma lista de SUGESTÕES! Fique
bem à vontade para conversar sobre
outros assuntos!

Quais são os projetos em andamento

Plano de Ação

A Ouvidoria que enviou o
convite



A Ouvidoria 
visitada

Seja pontual
Limpe e organize o local
Repagine o ambiente para ficar o
mais agradável possível
Prepare um café
Sirva um pequeno lanche 

Cumpra bem o papel de anfitrião! 

Prepare tudo como se você estivesse
recebendo uma uma visita na sua casa.

Assim, não tem como a visita não se
sentir acolhida e bem-vinda!



Conte-nos como foi

A Ouvidoria que enviou o convite
deverá fazer um relatório contando
como foi sua visita em outra ouvidoria: 

Quais foram suas impressões

Qualquer outro assunto que
queira compartilhar da
experiência. 

Quais são as diferenças entre a
ouvidoria visitada e a sua

Quais são os projetos em
andamento

Qual iniciativa em ouvidoria está
sendo praticada



Conte-nos como foi

Enriqueça seu relatório inserindo:

Apresentação/slides/
materiais utilizados

Convite feito ou recebido

Fotos

Anexe seu relatório
no processo 
e envie para o
endereço

CGDF/OGDF/CIGOUV/DIPRO

Lembre-se de encaminhar o
processo para a Ouvidoria
visitada!

mailto:ouvicom@cg.df.gov.br

