Ouvidoria Itinerante no CSTR
No dia 28 de maio de 2014, no Auditório Paulo Facin, às 8:00h, ocorreu um evento de duplo
objetivo: recepção aos calouros e demais alunos dos cursos do CSTR/UFCG e a apresentação da
“Ouvidoria Itinerante no CSTR”. Os coordenadores de todas as unidades e especialmente os alunos
ingressantes em 2014.1 foram convidados, marcando o inicio do período letivo 2014.1.
Após a abertura oficial e boas vindas dadas pela diretora do CSTR, Profa Ana Célia Rodrigues
Athayde, o evento foi dividido em três partes, sendo a primeira palestra intitulada “Perfil do jovem
na universidade: novos caminhos em busca de um mundo melhor”, ministrada pela Profª Ivonete
Alves Bakke. Em seguida, a Profª Alana Candeia de Melo abordou o tema “O processo de adaptação
do aluno ingressante ao contexto universitário” e na terceira etapa, o Prof. Adriano Fernandes
Ferreira realizou a apresentação sobre a Ouvidoria Universitária, enfatizando a importância do
papel de toda a comunidade acadêmica na realização de denúncias, reclamações, críticas, elogios e
sugestões à Ouvidoria, por meio de contato presencial (no Centro de Extensão José Farias Nóbrega
– Campus Central da UFCG), pelo e-mail (ouvidoria@ufcg.edu.br), pelo “Fale conosco” do Site da
Ouvidoria (http://www.ufcg.edu.br/~ouvidoria/) ou telefone (83) 2101-1585.
De forma inovadora, foi apresentada a “Ouvidoria Itinerante”, que se instalará uma vez ao
mês nos diversos Campi da UFCG, para prestar atendimento presencial a toda comunidade
acadêmica. No CSTR, as datas encontram-se no quadro abaixo e o atendimento será das 08:00 às
21:00, no prédio Administrativo do CSTR.
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ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

INÍCIO DAS PALESTRAS

PALESTRA: “Perfil do jovem na universidade: novos caminhos em busca de um mundo melhor”
Profª Ivonete Alves Bakke

PALESTRA: “O processo de adaptação do aluno ingressante ao contexto universitário”
Profª Alana Candeia de Melo

PALESTRA: “Ouvidoria Universitária”
Prof. Adriano Fernandes Ferreira
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