
                              

                OUVIDORIA GERAL EXTERNA 

Plano de trabalho de Janeiro  de 2012 a Julho de 2012 

Principais Atividades JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

1) Apresentação   Plano de trabalho para  Defensora Pública Geral X

2) Aprovação e oficialização  do Conselho Consultivo da Ouvidoria X

3) Pesquisa de opinião na sociedade  civil sobre a Defensoria Pública  X X X X

4) Visita técnica aos núcleos da Defensoria ( interior e capital)  e também algu-
mas cidades polos que não possuam Defensorias. 

X X X X

5) Construção e lançamento do site, blog e informativo da Ouvidoria X X X

6)  Divulgação da Defensoria Pública e Ouvidoria Geral em massa X X X

7) Formação da equipe da Ouvidoria X X X X X X X
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8) Participar de atividades e eventos que sejam pertinentes ao trabalho da Ouvido-
ria; 

X X X X X X X

9) Elaboração  do relatório semestral de atividades X

10) Formação popular (cursos, seminários, encontros, rodas de conversa etc) X X X

11) Estabelecer uma Ouvidoria itinerante nos bairros X

                                                         
Objetivo Geral:  Atuar enquanto instrumento de mediação dentro do processo de participação popular brasileiro, criando novos espaços e ampliando os que já 

existem para que o cidadão possa manifestar por meio de sugestões, elogios, reclamações e críticas sua contribuição em relação ao trabalho da 
Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, tornando-a mais eficiente e eficaz na defesa dos vulneráveis e na luta por uma sociedade mais 
igualitária. 

Objetivos específicos:  

1. Apresentar a proposta de trabalho da Ouvidoria Geral Externa da DPGE, ao futuro Conselho Consultivo e a Defensora  Pública Geral da DPGE para 
análise, sugestão e criticas;

2. Criar órgão auxiliar  da Ouvidoria formado por entidades da sociedade civil organizada afim de ter auxilio técnico e político nas atividades da Ouvidoria 
Geral; 

3. Elaborar diagnóstico da opinião pública em relação a DPGE-CE, no intuito de usá-lo como base para o desenvolvimento de um trabalho eficiente e eficaz 
da Ouvidoria; 

4. Conhecer a realidade de todos os núcleos da DPGE na capital e no interior do Ceará, através de visitas e conversas com os defensores;
5. Criar e fomentar politica de comunicação da Ouvidoria da DPGE- CE, através de meios de comunicação eletrônica e via-internet; 
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6. Tornar  público e de conhecimento da  mais ampla  população cearense, o que é a DPGE e a sua Ouvidoria Geral, quais serviços ela oferece, dentre outras  
informações pertinentes; 

7. Trabalhar para constituir um corpo técnico mínimo para a Ouvidoria Externa da DPGE- CE;
8. Participar de atividades inerentes ao trabalho da Ouvidoria: reuniões, seminários, eventos dentre outros. 
9. Prestar conta das atividades da Ouvidoria, afim de perceber as falhas e corrigi-las; 
10. Proporcionar formação popular jurídica gratuita e acessível a população cearense;
11. Visitar os bairros que a Defensoria Pública possui atuação, com a Ouvidoria itinerante, afim de oferecer os serviços mais próximo ao povo;

                           
OBJETIVO METAS ATIVIDADES METODOLOGIA INDICADOR DE 

CUMPRIMENTO DE 
META 

PRAZO 

1) Apresentação   Plano de 
trabalho para  Defensora 
Pública Geral ;

1) Construir um  plano de 
trabalho coletivo com todos 
interessados possíveis.

1) Reuniões/ Rodas de 
conversa.

1) Recebimento de 
propostas, sugestões e 
críticas para inclusão no 
plano de trabalho. 

1) Plano de trabalho feito 
coletivamente.

1) Janeiro/2012

2)  Aprovação e 
oficialização  do Conselho 
Consultivo da Ouvidoria;

2) Montar um conselho com 
o quantitativo de 20 a 30 
membros da capital e 
interior.

2) Lançamento de edital 
( capital e interior) de 
convocação para compor o 
conselho, nos moldes da 
eleição para ouvidor geral;
2.1) Realização de 
audiências públicas (capital 
e interior) para debater o 
tema; 
2.2) Reuniões com 
entidades da sociedade civil 
(capital e interior) 
organizada para debater o 
tema.
 

2) Debates abertos, rodas de 
conversas, reuniões etc. 

2) Conselho  escolhido e 
formalizado até o prazo; 

2) Abril/2012
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3)   3) Pesquisa de opinião na 
sociedade civil  sobre a 
Defensoria Pública ;

3) Entrevistar em média 10 
mil cidadãos assistidos pela 
a DPGE-CE- capital e 
interior; 

3) Aplicação de 
questionário para assistidos 
nos locais de atendimento, e 
locais de grande 
aglomeração de cidadãos: 
centro da cidade, terminais 
de ônibus etc; 

3) Aplicação de 
questionários; 

3) Pesquisa realizada com 
satisfação e dados coletados 
com sucesso;

3) Maio/2012

4) Visita técnica aos 
núcleos da Defensoria 
( interior e capital)  e 
também algumas cidades 
pólos que não possuam 
Defensorias; 

4) Visitar todas as casas da 
DPGE-CE, capital e 
interior; 

4) Visitas técnicas; 4) Agendamento com os 
defensores responsáveis , 
reuniões , roda de conversa, 
coleta de dados; 

4) Todas as visitas 
realizadas; 

4)  Maio/2012 

5)  Construção e 
lançamento do site, blog e 
informativo da Ouvidoria; 

5) Criar o site, Facebook, 
blog, informativo trimestral 
e outras mídias da 
Ouvidoria da DPGE-CE; 

5) Solicitar apoio da 
comunicação e da 
informática para realização 
da atividade; 

5) --------------------- 5) Atividade realizada; 5) Abril/2012 

6) Divulgação da 
Defensoria Pública e 
Ouvidoria Geral em massa ; 

6) Atividades em locais de 
grande aglomeração de 
pessoas: terminais de 
ônibus, praças,   locais de 
atendimento dos assistidos- 
capital e interior;   

6) Panfletagens, mutirão, 
apresentação de esquetes 
sobre a defensoria e sua 
ouvidoria etc. 

6) Através das atividades 
proporcionar informação 
nos diversos locais da 
população; 

6) DPGE e Ouvidoria 
divulgada para um 
contingente razoável da 
população cearense. 

6) Julho/2012 

7) Formação da equipe da 
Ouvidoria ; 

7) Constituir um corpo 
técnico para auxiliar o 
trabalho da Ouvidoria 
Geral; 

7)  Solicitar a administração 
da DPGE-CE e trabalhar 
para aumentar o quadro de 
funcionários da instituição; 

7) Realizar campanhas para 
o fortalecimento da 
instituição;

7) Ter um quadro mínimo 
de funcionários para a 
Ouvidoria;  

7) Até o final do mandato; 

8)  Participar  de  atividades 
inerentes  ao  trabalho  da 
Ouvidoria:  reuniões, 
seminários,  eventos  dentre 

8)  Atividade inerente ao 
trabalho; 

8)  Participação nas 
atividades; 

8) ----------------------- 8) ------------------ 8) Todo o mandato; 
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outros.

9) Elaboração  do relatório 
semestral de atividades 

9) Apresentar resultados e 
tarefas realizadas pela a 
Defensoria; 

9) Confeccionar o relatório; 9) ---------------------- 9) Aprovação do relatório; 9) Fevereiro/ 2012

10) Formação popular 
( cursos, seminários, 
encontros, rodas de 
conversa etc)

10)  Realizar  três eventos 
de formação até o final do 
primeiro semestre; 

10.1) Construir uma rede de 
apoiadores para a DPGE e 
Ouvidoria; 

10)   I Encontro de 
Ouvidores – na DPGE/CE

Seminário : Tema: 
Discriminalização da 
pobreza 

Mais uma palestra ou 
seminário 

10)  Metodologia adequada 
ao tipo de evento; 

10)  Evento realizado e uma 
rede de apoiadores da 
Ouvidoria construída; 

10) Julho/2012

11) Estabelecer uma 
Ouvidoria itinerante nos 
bairros 

11)  Criar o vínculo com o 
maior número de 
comunidades possíveis, 
levando atendimento da 
DPGE e da Ouvidoria; 

11)  Visitas guiadas, 
atendimento, mutirão etc; 

11)  Visitas técnicas, 
acompanhadas de pessoa da 
comunidade, apresentação 
dos serviços da DPGE e da 
Ouvidoria; 

11)  Visitas concretizadas 
até o prazo; 

11) Até o final do mandato; 
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PROPOSTAS PRINCIPAIS DO SEMINÁRIO, MAIS E MELHOR, JUSTIÇA PRA TODOS : 

1) Campanha permanente de divulgação da DPGE e da Ouvidoria;
2) Buscar parcerias com escolas, CRA's e outras entidades para iniciar um trabalho de formação juridica juvenil; 
3) Campanha em defesa da Defensoria Pública, lutando pelo o aumento do quadro de defensores, quadro de funcionários técnicos e fortalecimento político da 

entidade, Campanha Organizada pela a sociedade civil organizada: “ Movimento em defesa da Defensoria Pública!” 
4) Descentralização dos núcleos das defensorias nos bairros; 
5) Construção compartilhada com a sociedade civil  do planejamento  estratégico da DPGE-CE; 
6) Estruturação mínima da Ouvidoria Geral; 
7) Formação de novos mediadores para atendimento em  outras comunidades;  
8) Descentralização do trabalho da Ouvidoria Geral através de formação de multiplicadores; 
9) Fortalecer as experiências já existentes na DPGE com as comunidades; 

Fortaleza, 04 de janeiro de 2012

Ana Virginia Ferreira Carmo 
Ouvidoria Geral da DPGE-CE
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