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PROTOCOLO DE DENÚNCIAS SOBRE IRREGULARIDADES NO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1°) Porta de Entrada: Ouvidoria/Unilab - Sistema “Fala.BR”

O/a denunciante poderá realizar a abertura da denúncia pelo seguinte canal “Fala.BR”, relatando

os fatos em conjunto com as devidas comprovações documentais.

A ouvidoria realiza a triagem da demanda, identifica os/as envolvidos/as, e envia pelo SEI aos

setores responsáveis para a apuração.

As denúncias poderão ser encaminhadas em dois formatos:

DENÚNCIA:

É um ato ilícito praticado contra a administração pública. Neste formato, o/a denunciante poderá

acompanhar o andamento do processo e obter a resposta final acerca do resultado da apuração.

A identificação neste caso é obrigatória.

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE:

É o comunicado de uma irregularidade praticada contra a administração pública. Neste formato, a

comunicação pode ser registrada de forma anônima pelo/a denunciante, mas não terá o retorno

do resultado da apuração.

Importante! Em ambos os casos, as denúncias serão devidamente apuradas e o sigilo do processo

é garantido.

Acesse aqui o tutorial de cadastro na plataforma.

2°)  Apuração dos fatos e ocorridos:

A Comissão de Seleção e Acompanhamento ao Estudante ( COSAPE)  averiguará a procedência dos

fatos mencionados para a emissão de parecer favorável ou desfavorável à denúncia.

Após conclusão de relatório social, o parecer de resposta é enviado, via SEI, à Ouvidoria.

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/04/Tutorial-de-Cadastramento-na-Plataforma-Integrada-de-Ouvidorias.pptx.pdf


Caso a denúncia seja procedente e envolva a devolução de recursos financeiros, o processo

também deverá tramitar pelo Núcleo de Informação e Documentação ao Estudante (NIDAE),

vinculado à Coordenação de Políticas Estudantis (COEST/PROPAE).

3°) Divulgação de resposta ao denunciante:

O prazo de resposta ao denunciante será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, a partir da abertura

do processo via Fala.BR.


