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2 1. Apresentação  
 

O Programa de Integridade (PI) consiste em um conjunto estruturado de 

medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e 

remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos 

e de conduta. A ação está prevista no Decreto nº 9.203/2017, que estabelece a 

Política de Governança na Administração Pública, Decreto nº 10.756, de 27 de 

julho de 2021, que Institui o Sistema de Integridade Pública do Poder 

Executivo Federal (Sipef), e nas Portarias da Controladoria-Geral da União nos 

1.089/2018 e 57/2019. 

Segundo as citadas normas, o Programa deve ser estruturado nos 

seguintes eixos: 

 comprometimento e apoio da alta administração; 

 existência de unidade responsável pela implementação do 

programa na entidade; 

 análise, avaliação e gestão dos riscos associados à integridade; e 

 monitoramento contínuo do programa de integridade. 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab) instituiu a sua Unidade de Gestão da Integridade (UGI), a partir da 

criação da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência, por meio 

Portaria Reitoria nº 333, de 13 de agosto de 2020, publicada  no Diário Oficial 

da União (DOU), em 17 de agosto de 2020, sendo responsável pela  

elaboração, revisão e acompanhamento do Plano de Integridade (PI) e 

composta pelos seguintes membros: Adriana Gonçalves – Secretária 

Executiva/ Chefe de Secretaria; e Larissa Albuquerque dos Santos –  Assistente 

em Administração. 
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O Plano de Integridade da Unilab foi aprovado através da Portaria GR nº 

131, de 28 de março de2019. Por meio  deste documento a Alta Administração 

aprovou e declarou formalmente o compromisso com o Programa de 

Integridade.  

A previsão para realização deste relatório de acompanhamento é 

semestral, contudo, excepcionalmente, para o exercício de 2021, foi 

apresentado um relatório anual.  

Assim, a UGI da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira apresenta o Relatório de Acompanhamento Anual do 

Programa de Integridade referente ao exercício de 2021, com o objetivo de 

monitorar a aplicação do PI e servir como base para atualização e revisão do 

plano de integridade. 

Ressalte-se que este relatório de acompanhamento não possui objetivo 

de recomendar ou sugerir qualquer alteração no funcionamento, estrutura ou 

atividades desenvolvidas pelas instâncias de integridade previstas no art. 6º 

da Portaria CGU nº 59/2019, pois a Unidade de Gestão da Integridade não 

possui ascendência hierárquica perante as demais unidades que são 

reguladas por sistemas que possuem órgão central específico de supervisão: 

controle interno, corregedoria, ouvidoria. 

O Relatório é composto de quatro partes. Na primeira consta esta 

introdução e na segunda são apresentadas as unidades de integridade. Em 

seguida, temos a terceira parte abordando a gestão de riscos da entidade e 

por fim, estão as considerações finais. 

 

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/Plano-de-integridade.pdf
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2. Instâncias de Integridade Previstas no Art. 6º da Portaria CGU nº 
57/2019 
 

2.1. Promoção da Ética e Regras de Conduta 

 

A Comissão de Ética Pública, de criação obrigatória para todos os órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e 

fundacional, é encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional 

do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, 

competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento 

susceptível de censura. 

Na Unilab, a Comissão de Ética foi instituída por meio da Portaria GR nº 

686, de 21 de agosto de 2015, e teve sua composição alterada pela Portaria 

Reitoria nº 314, de 14 de setembro 2021. Atualmente é composta pelos 

seguintes membros: José Maria Silva Nogueira – Presidente (1º Titular); 

Georgia Maria Feitosa e Paiva (1ª Suplente); Marcus Vinnicius Soares Dias (2º 

Titular); Carlos Subuhana (2º Suplente); Cleber Daniel Labert da Silva (3º 

Titular); pela Secretária Executiva Josely de Sousa Alves e por Jairlanda Sousa 

Pereira, como apoio administrativo.  

A Comissão de Ética Pública na Unilab, em consonância com a Resolução 

CEP nº 10, de 29 de setembro 2008, define e aprova as normas de 

funcionamento e de rito processual:  

I - Processo Preliminar (PP)  

 As denúncias são recebidas em sua maioria através da plataforma 

Fala.BR (principal canal de denúncias), pelo e-mail da comissão 

(comissaodeeticapublica@unilab.edu.br), podendo ainda, ser 

mailto:comissaodeeticapublica@unilab.edu.br
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presencialmente;  

 Ao receber a denúncia, é iniciado um processo no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI, resguardando-o sob a classificação sigilosa até o final 

da apuração dos fatos;  

 A análise de denúncias sobre falhas de conduta ética podem ocorrer em 

duas fases. A primeira fase, trata-se do Procedimento Preliminar (PP), 

onde são analisados os elementos de materialidade da denúncia, 

conforme o art. 21, da Resolução CEP nº 10/2008, a representação, a 

denúncia ou qualquer outra demanda deve conter os seguintes 

requisitos:  

a) descrição da conduta; 

b) indicação da autoria, caso seja possível; e  

c) apresentação dos elementos de prova ou indicação de onde 

podem ser encontrados.  

 Nesta etapa, estabelece-se o juízo de admissibilidade, conforme o fluxo 

abaixo: 

 

 Comunica-se ao denunciante todos os passos do processo e ao 

denunciado, quando possível, sobre o juízo positivo de admissibilidade 

da denúncia ou do arquivamento da denúncia;  
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 Após todas as etapas, a CEP fará um relatório. Em termos gerais, pode-

se dizer que o relatório irá contar a história resumida do processo até o 

momento; 

 Ao final, com base no relatório será proferida decisão pela Comissão de 

Ética do órgão ou entidade determinando: a conversão em Processo de 

Apuração Ética (PAE), a proposição do acordo de conduta pessoal e 

profissional (ACPP) por no máximo 2 anos ou o arquivamento.  

 
II - Processo de Apuração Ética (PAE) 

 O Processo de Apuração Ética é instaurado a partir do relatório de 

conversão do Processo Preliminar (PP) em Processo de Apuração Ética 

(PAE).  

 Instaurado o PAE, inicia-se a instrução complementar, momento em 

que a CEP vai reunir todas as provas possíveis e suficientes para a 

formação do seu convencimento sobre os fatos.  

 A Comissão de Ética notificará o investigado para, no prazo de dez dias, 

apresentar defesa prévia, por escrito, listando eventuais testemunhas, 

até o número de quatro, e apresentando ou indicando as provas que 

pretende produzir (documentos, promoção de diligências, convocação 

de testemunhas e solicitação de parecer de especialistas).  

 Concluída a instrução processual complementar é elaborado o relatório 

parcial, onde o investigado será notificado para apresentar as alegações 

finais no prazo de dez dias.  

 Apresentadas ou não as alegações finais, a Comissão de Ética proferirá 

decisão, conforme art. 30 da Resolução CEP nº 10/2008. 
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 Cópia da decisão definitiva que resultar em penalidade a detentor de 

cargo efetivo ou de emprego permanente na Administração Pública, 

bem como a ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, 

será encaminhada à unidade de gestão de pessoal, para constar dos 

assentamentos do agente público, para fins exclusivamente éticos.  

 O registro acima será cancelado após o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício, contados da data em que a decisão se tornou 

definitiva, desde que o servidor, nesse período, não tenha praticado 

nova infração ética.  

 Em se tratando de prestador de serviços sem vínculo direto ou formal 

com o órgão ou entidade, a cópia da decisão definitiva deverá ser 

remetida ao dirigente máximo, a quem competirá a adoção das 

providências cabíveis.  

 A decisão será, ainda, encaminhada à CEP e a Ementa será divulgada 

internamente no site específico.  

O processo de apuração de desvio ético não se confunde com o processo 

disciplinar, são searas distintas, com objetivos distintos.  

A Unidade dispõe de um Formulário de Apresentação e 

Encaminhamento de Denúncia, conforme modelo do apêndice A. 

 

2.1.2. Comissão de Ética em números  

 

No ano de 2021, a Comissão apurou 6 (seis) atos que demonstravam 

situações passíveis de estarem em desacordo com as normas éticas 

estabelecidas, estando o quantitativo descrito no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Quantitativo de atos movimentados pela Comissão de Ética 

Fonte: Banco de dados CEP/Unilab (2021). 

 

Os resultados dos 9 (nove) processos gerados/recebidos pela Comissão 

de Ética Pública da Unilab, no ano de 2021, seguem distribuídos da seguinte 

forma: 

 2 (duas) consultas de conflito de interesse;  

 1 (uma) consulta sobre o uso de dados pessoais;  

 6 (seis) processos contendo denúncias de supostos desvios éticos. Após 

análise pela Comissão, não foram identificados elementos suficientes 

para configuração da denúncia, conforme previsto na Resolução CEP nº 

10, de 2008. Os processos foram devolvidos à origem, para o devido 

conhecimento;  

 No ano de 2021, nenhum processo ficou sem análise.  

 
2.2. Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação 

 

A área que conduz o Acesso à Informação é a Ouvidoria. A transparência 

ativa também fora deslocada para o rol de atribuições da titular da Ouvidoria 

a partir da publicação da Portaria Reitoria nº 465, de 22 de dezembro de 2021, 

que passa a figurar também como Autoridade de Monitoramento da LAI. 

A equipe que compõe o Setor de Ouvidoria, responsável pelas duas 

tarefas, é composta pelas seguintes servidoras: 

 Monica Saraiva Almeida – Assistente em Administração/ 

Saldo em  
01/01/2021 

Entrada  
em 2021 

Análise  
em 2021 

Saldo em 
31/12/2021 

3 9 12 0 
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Ouvidora; e 

 Adriana de Melo Barros – Assistente em Administração. 

Visando atender à Lei de Acesso à Informação e ao Decreto nº 7.724, de 

16 de maio de 2012, estão divulgados em transparência ativa (sítio eletrônico) 

os itens a seguir: 

1. Estrutura Organizacional; 

2. Competências; 

3. Principais cargos e respectivos ocupantes; 

4. Relatórios e certificados de auditoria; 

5. Processos de auditorias anuais de contas; 

6. Relatório anual de atividades de auditoria interna – RAINT; 

7. Repasses e transferências de recursos financeiros; 

8. Informações sobre receita pública; 

9. Execução orçamentária de despesas; 

10. Execução financeira de despesas; 

11. Despesas com diárias e passagens; 

12. Informações sobre Licitações (parcialmente); 

13. Contratos firmados (parcialmente); 

14. Informações sobre servidores; 

15. Relação de empregados terceirizados; 

16. Rol de informações classificadas; 

17. Informações classificadas no período de 01/06 a 31/05 em cada grau 

de sigilo; 

18. Formulário de pedido de desclassificação e recurso referente a 

pedido de desclassificação; 
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19. Possibilidade gravação de relatórios em diversos formatos 

eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários; 

20. Ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente e clara; e 

21. Outras informações em transparência ativa – Unilab em números. 

 

A quantidade de pedidos de acesso à informação em 2021 está disposta 

no Quadro 2 e a Entidade utiliza a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso 

à Informação (Fala.BR). 

 

Quadro 2 – Quantitativo de pedidos de acesso à informação 
 

Fonte: Ouvidoria/Unilab, 2021. 

 

O tempo médio de atendimento às solicitações de informações em 2021 

foi de 13,93 dias e o tempo médio do conjunto de órgãos/entidades do Poder 

Executivo Federal foi de 12,2 dias. A colocação da entidade no ranking do 

Painel da Lei de Acesso à Informação em 2021 foi 181º em relação aos 306 

órgãos/entidades. 

A Entidade criou um fluxo para atendimento às solicitações de 

informações, descrito no apêndice B. 

Em 2021 não foram realizadas campanhas relativas ao atendimento à 

Lei de Acesso à Informação, contudo, a Ouvidoria vem buscando estreitar o 

diálogo com gestores para conscientização sobre a importância do 

atendimento tempestivo aos pedidos de informação e nesse sentido, algumas 

Saldo em  
01/01/2021 

Entrada  
em 2021 

Análise  
em 2021 

Saldo em 
31/12/2021 

4 126 128 2 
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reuniões têm acontecido, na modalidade virtual. 

 

2.3. Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo 

 

A área responsável por atender às consultas de conflito de interesses é 

a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), sendo responsável pela 

mesma o servidor Antônio Adriano Semião Nascimento, Superintendente de 

Gestão de Pessoas.  

A Unidade utiliza o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de 

Interesses (SeCI) e possui o fluxo para verificação das consultas disponível no 

sítio eletrônico da instituição, aba "Normas e Procedimentos" da página da 

Superintendência de Gestão de Pessoas/Unilab (http://unilab.edu.br/textos-

informativos-sgp/)  . 

O quantitativo de consultas de conflito de interesses em 2021 está 

disposto no Quadro 3.  

 
Quadro 3 – Quantitativo de consultas de conflito de interesses 
 

Fonte: SGP/Unilab, 2021. 

 

Observa-se que com novos normativos e melhoria nas fiscalizações, 

através de ampliação de campanhas de atualização de dados, será possível 

identificar conflitos de interesses, bem como, alterações no Regimento 

Interno, visando a preservação da independência e imparcialidade, 

esclarecendo sobre a necessidade de abster-se em casos de conflito de 

Saldo em  
01/01/2021 

Entrada  
em 2021 

Análise  
em 2021 

Saldo em 
31/12/2021 

0 1 1 0 

http://unilab.edu.br/textos-informativos-sgp/
http://unilab.edu.br/textos-informativos-sgp/


 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA  
 
 

 

 
 13 

interesses.  

A área responsável pela verificação de situações de nepotismo também 

é a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), sendo responsável pela 

mesma o servidor Antônio Adriano Semião Nascimento, Superintendente de 

Gestão de Pessoas.  

A instituição criou um fluxo, que é vinculado também via SIGEPE, no qual 

o servidor indicado para assumir Cargo de Direção ou Função Gratificada, 

precisa obrigatoriamente preencher uma declaração de existência ou não de 

parentesco, conforme definido nos arts. 21 e 23 da Instrução Normativa 

SGP/Unilab nº 4, de 2 de setembro de 2019, disponível em: 

http://unilab.edu.br/instrucoes-normativas-sgp/.  

Havendo indicação de parentesco, somente ocorre a sequência ao 

trâmite quando há o parecer favorável da Comissão de Ética da Unilab. 

A declaração a ser feita pela pessoa indicada para assumir cargo de 

direção segue o tutorial “Declarações Legais”, disponível na página específica 

da SGP, acessível em: http://unilab.edu.br/textos-informativos-sgp/.  

Ressalta-se que esse procedimento também é realizado para verificar 

e/ou prevenir os casos de nepotismo no momento da posse de novos 

servidores.  

O quantitativo de processos para admissão de servidores em cargo de 

direção ou função gratificada em 2021, para fins de verificação de nepotismo, 

está disposto no Quadro 4.  

 
 
 
 
 

http://unilab.edu.br/instrucoes-normativas-sgp/
http://unilab.edu.br/textos-informativos-sgp/
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Quadro 4 – Quantitativo de processos de admissão de servidores em Cargo de 

Direção ou Função Gratificada 

Fonte: SGP/Unilab, 2021. 

 

Dentre os processos analisados, constatou-se nenhuma indicação de 

nomeação para Cargo de Direção com possível situação de nepotismo. 

Portanto, não havendo necessidade de reportar à Comissão de Ética da 

Unilab. 

A SGP passou a incluir nos cursos de integração de novos servidores 

técnico-administrativos em educação o assunto referente à nepotismo no 

serviço público, cuja proposta é que os ingressantes recebam o conhecimento 

necessário sobre o tema para sua vida funcional que se inicia.  

 

2.3.1  Outros levantamentos  

 

No que tange à admissão de pessoal efetivo, também sob 

responsabilidade da Superintendência Gestão de Pessoas, foram admitidos 8 

(oito) novos servidores efetivos em 2021. Dentre os processos de admissão, 

em 6 (seis) processos constatou-se o acúmulo de cargos públicos ou na 

iniciativa privada e em 2 (dois) processos não se verificou quaisquer vínculos. 

Estas admissões só ocorreram quando da regularização da situação pelos 

candidatos.  

A Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), órgão vinculado 

Saldo em 
01/01/2021 

Entrada 
em 2021 

Análise 
em 2021 

Saldo em 
31/12/2021 

0 71 71 0 
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diretamente à Reitoria da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi instituída em 10 de maio de 2018, 

conforme a Portaria GR nº 534/2018, publicada no Diário Oficial da União, de 

11 de maio de 2018, e é responsável pelo planejamento, organização, 

gerenciamento e acompanhamento das políticas de gestão de pessoas da 

Universidade, dando suporte técnico e de legislação em matéria de pessoal 

aos servidores públicos em prol do desenvolvimento institucional.  

Em suma, a SGP realiza as atividades de gerenciamento de entrada e 

saída de pessoal, além das movimentações financeiras, concursos e seleções 

públicas e benefícios; bem como as atividades inerentes às progressões, 

capacitações, dimensionamento e afastamentos e da execução das políticas 

de atenção à saúde do servidor no que tange à prevenção e promoção à 

saúde, campanhas de conscientização, gerenciamento de perícias e avaliação 

das condições ambientais da organização visando o bem-estar dos servidores. 

 

2.4. Tratamento de Denúncias 

 

A área responsável por realizar a análise preliminar (triagem) de 

denúncias é a Ouvidoria, sendo composta pelos seguintes membros: 

 Monica Saraiva Almeida – Assistente em Administração – 

Ouvidora; 

 Adriana de Melo Barros – Assistente em Administração. 

A Ouvidoria utiliza a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à 

Informação (Fala.BR) e possui um fluxo para tratamento das denúncias, 

conforme descrito no apêndice C. 

Além do Fala.BR, porta de entrada para qualquer manifestação, a 
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Ouvidoria também dispõe de formulários divulgados no site 

(https://unilab.edu.br/atendimento-ouvidoria/), e-mail 

(ouvidoria@unilab.edu.br), telefone - (85) 3332-6146, atendimento 

presencial ou por web conferência. 

O tempo médio das análises preliminares de denúncias em 2021 foi de 

28,38 dias, sendo que 100% foram atendidas dentro do prazo. 

O quantitativo de denúncias recebidas em 2021 está disposto no Quadro 

5. 

Quadro 5 – Quantitativo de denúncias recebidas 
 

Fonte: Ouvidoria/Unilab, 2021. 

 

A Ouvidoria abriu ainda, o Processo SEI nº 23282.016036/2021-24, onde 

está desenvolvendo uma proposta de Instrução Normativa dedicada 

especificamente ao tratamento e encaminhamento de denúncias, a partir de 

reunião realizada em conjunto com a Corregedoria e a Comissão de Ética 

Pública. 

 

2.5. Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de 

Recomendações de Auditorias 

 

Na Unilab, a área responsável pelo acompanhamento das 

recomendações de auditoria da CGU é a Auditoria Interna, utilizando o 

Sistema da Controladoria Geral da União  (CGU) – e-AUD, em apoio à gestão.  

Saldo em  
01/01/2021 

Entrada  
em 2021 

Análise  
em 2021 

Saldo em 
31/12/2021 

0 26 24 2 

https://unilab.edu.br/atendimento-ouvidoria/
mailto:ouvidoria@unilab.edu.br
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A Auditoria Interna é composta pelos seguintes membros:  

 Marcondes Chaves de Souza –  Auditor Interno;  

 Raimundo Aristeu dos Santos Maia – Auditor Interno; e 

 Maira Cristina Amorim – Chefe da Auditoria Interna.  

A Auditoria Interna possui diversos fluxos de controles internos, dentre 

os quais destacam-se o fluxo de resposta à CGU via sistema e-Aud:  

1. A Unidade de Auditoria Interna monitora nova recomendação ou 

posicionamento da CGU, via recebimento de e-mail do e-Aud;  

2. A Unidade de Auditoria Interna envia para os setores pertinentes as 

recomendações, através de processo interno utilizando o Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI);  

3. Se a unidade auditada apresenta resposta plausível ou solicitação de 

prorrogação de prazo, segue o fluxo;  

4. Caso não, o processo interno é enviado para outro setor ou para a 

Reitoria se manifestar;  

5. Caso seja necessário, a UAIG, se reúne com o setor; e 

6. Por fim, a Unidade de Auditoria Interna insere as respostas no sistema 

e-Aud e aguarda o posicionamento da CGU.  

O quantitativo de recomendações da Entidade, em 31/12/2021, 

extraídos do sistema e-Aud, está disposto nos quadros abaixo:  

 
Quadro 6 – Recomendações emitidas/monitoradas pela Audin/Unilab 

 

Fonte: Auditoria/Unilab, 2021. 

Unidade 
N° de 

recomendações 
Canceladas Atendidas Pendentes 

Unilab 163 30 63 70 
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Quadro 7 – Quantitativo de recomendações emitidas/monitoradas pela 

Audin/Unilab Pendentes 

 
 
 
 

                               
 
 
 

        Fonte: Auditoria/Unilab, 2021. 
 

 
Quadro 8 – Recomendações emitidas/monitoradas pela CGU 

 

Fonte: Auditoria/Unilab, 2021. 

 

Das 19 (dezenove) recomendações pendentes, 9 (nove) encontram-se 

aguardando manifestação da Unidade Auditada (Unilab) e 10 (dez) estão 

aguardando análise da CGU, entre envio de providências e solicitação de 

prorrogação e prazo. 

Quadro 9 – Quantitativo de recomendações emitidas/monitoradas pela CGU 

pendentes 

 
 
 
 
 
 
 

                               Fonte: Auditoria/Unilab, 2021. 

 

Recomendações 
Assunto: 

Monitoramento 

Pessoal 7 

Diversos 63 

Total 70 

Unidade 
N° de 

recomendações 
Canceladas Atendidas Pendentes 

Unilab 49 0 30 19 

Recomendações 
Assunto: 

Monitoramento 

Pessoal 2 

Diversos 17 

Total 19 
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Em 2021, foram inseridas mudanças no fluxo de realização das 

auditorias, acrescentando reuniões iniciais para abertura da ação e 

alinhamento com a unidade auditada, bem como reunião final de busca 

conjunta de soluções.  

Informamos ainda que, em 2021, realizamos a implantação do sistema 

e-Aud para monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria 

Interna da Unilab.  

Ademais, foram realizadas campanhas relativas ao funcionamento dos 

controles internos e ao cumprimento das recomendações, com prazo 

estabelecido em até 31/12/2021. 

Em 01/09/2021, foi realizado um treinamento acerca de 

recomendações e do uso do sistema e-Aud, divulgado pela Assessoria de 

Comunicação via e-mail institucional. Além disso, 03/12/2021 realizamos 

nova campanha, que foi comunicada via OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2021/AI-

UNILAB.  

Por fim, sempre que qualquer unidade auditada solicita, a Auditoria 

Interna se reúne com o setor para o esclarecimento de dúvidas acerca das 

recomendações, entre outras. 

 

2.6. Implementação de Procedimentos de Responsabilização   

 

Na Unilab, a unidade responsável pelas atividades de correição é a 

Corregedoria, sendo essa unidade atualmente composta pelos seguintes 

integrantes, todos servidores pertencentes ao quadro efetivo desta 

Instituição:  

 George Gondim Gomes – Corregedor;  
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 Arnaldo Fernandes Nogueira – Assistente em Administração; e 

 Sara Suhett Camelo – Assistente em Administração.  

No ano de 2021, a Corregedoria da Unilab sofreu alterações no 

quantitativo de seu quadro de pessoal, com a redução de um servidor e a 

remoção de outro. Tais mudanças, impactaram, mesmo que ligeiramente, de 

forma negativa no andamento das atividades da unidade correicional, pois 

não é somente o servidor que é perdido para a unidade, mas também, todo 

conhecimento e experiência acumulados, que a unidade deixa de contar na 

sua equipe, sendo necessário novamente verter dedicação e gasto de energia 

para restituir o conhecimento e experiência perdidos.  

Em 2021, a unidade também contou com a atuação de 2 (duas) 

estudantes de Direito como estagiárias, selecionadas mediante o Edital SGP 

Unilab nº 13, de 21 de setembro de 2020: Lays Silva Oliveira e Ruth Raquel 

Martins de Sousa Damasceno. 

A Corregedoria da Unilab utiliza o Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares (CGU-PAD), desenvolvido pelo Governo Federal para gerenciar 

informações disciplinares instaurados no âmbito dos órgãos e entidades, 

inclusive Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, do Poder 

Executivo Federal.  

É por meio desse sistema que a Corregedoria dispõe do serviço de 

consulta, podendo emitir relatórios consolidados, quantitativos e qualitativos 

para uso gerencial.  

A Unidade Correicional mantém mapeado o fluxo para apuração de 

responsabilidades, a saber:  

 Investigação Preliminar;  
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 Sindicância Investigativa; 

 Sindicância Patrimonial;  

 Sindicância Acusatória;  

 Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário; e  

 Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário.  

No entanto, a publicização do acesso desses fluxos pelo público em geral 

ainda não foi, até o presente momento, executada, seguindo, ainda, como 

meta a ser alcançada pela Corregedoria da Unilab. 

O quantitativo de sindicâncias realizadas pela Unilab em 2021 está 

disposto no Quadro 10. E o tempo médio para realização de uma sindicância 

em 2021 foi de 118 (cento e dezoito) dias. 

 

Quadro 10 - Quantitativo de sindicâncias realizadas 

Fonte: Corregedoria/Unilab, 2021. 

 

No tocante aos processos administrativos disciplinares, a quantidade 

realizada pela Unilab em 2021 está disposta no Quadro 11. E o tempo médio 

para realização de um processo administrativo disciplinar em 2021 foi de 197 

(cento e noventa e sete) dias. 

Quadro 11 - Quantitativo de processos administrativos disciplinares 

Fonte: Corregedoria/Unilab, 2021. 

Saldo em 
01/01/2021 

Entrada 
em 2021 

Análise 
em 2021 

Saldo em 
31/12/2021 

5 0 3 2 

Saldo em 
01/01/2021 

Entrada 
em 2021 

Análise 
em 2021 

Saldo em 
31/12/2021 

5 2 4 3 
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Destaca-se que por meio da Portaria Reitoria Unilab nº 340, de 07 de 

outubro de 2021 - publicada no Boletim de Serviço da Unilab, Ano V, nº 258, 

de 15 de outubro de 2021 - a Corregedoria da Unilab fez revisão da Portaria 

Reitoria Unilab nº 297, de 11 de julho de 2019, que instituiu o Banco de 

Servidores Disponíveis para Composição de Comissões Disciplinares 

(BSDCCD).  

O intuito da revisão foi de atualizar a Portaria Reitoria Unilab nº 297, de 

11 de julho de 2019, conforme o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 

2019.  

Esse banco, que pode ser renovado a cada 2 (dois) anos, formou uma 

equipe capacitada, para compor comissões de processos de natureza 

disciplinar, a ser gerido pela Corregedoria da Unilab, mas sem constituir órgão 

administrativo com atribuições próprias, atuando os servidores dele 

integrantes apenas quando designados por ato específico para integrar 

comissão disciplinar de qualquer natureza.  

Ainda, foi por meio da Portaria Reitoria Unilab nº 341, de 7 de outubro 

de 2021 – publicada no Boletim de Serviço da Unilab, Ano V, nº 258, de 15 de 

outubro de 2021, com alteração pela Portaria Reitoria Unilab nº 444, de 7 de 

dezembro de 2021, publicada no Boletim de Serviço da Unilab, Ano V, nº 273, 

de 10 de dezembro de 2021 – que a Corregedoria da Unilab obteve a primeira 

renovação dos integrantes do Banco de Servidores Disponíveis para 

Composição de Comissões Disciplinares (BSDCCD).  

A nova composição do Banco de Servidores Disponíveis para 

Composição de Comissões Disciplinares (BSDCCD) e as diretrizes que regem o 

banco podem ser visualizadas nos seguintes endereços eletrônicos: 
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https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Boletim-de-Servico-da-

Unilab-I-N%C2%B0-273-10-de-dezembro-de-2021.pdf; e 

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/10/Boletim-de-Servico-da-

Unilab-I-N%C2%B0-258-15-de-outubro-de-2021.pdf. 

 Aponta-se que a criação do Banco de Servidores Disponíveis para 

Composição de Comissões Disciplinares (BSDCCD) mitigou o risco assinalado 

no Mapa de Risco do Plano de Integridade da Unilab, quando registra como 

proposta de solução para a ausência de preparo e indisposição dos servidores 

em geral para atuarem em comissões disciplinares a criação de comissão 

permanente de processo administrativo disciplinar com mandato de longa 

duração e capacitação de seus membros.  

Também foi no ano de 2021 que a Unilab nomeou, por meio da Portaria 

Reitoria Unilab nº 62, de 26 de fevereiro de 2021 - publicada no Diário Oficial 

da União em 13 de março de 2021, na Seção 2, página 34, da Edição nº 47 - 

para o cargo de Corregedor, por mandato de 2 (dois) anos consecutivos, o 

servidor George Gondim Gomes, técnico-administrativo em educação e 

ocupante de cargo efetivo na Unilab. Esse evento teve como resultado a 

diminuição da criticidade do risco de possível conflito de interesse invocado 

no Mapa de Risco do Plano de Integridade da Unilab.  

E, ainda no ano de 2021, a Unilab designou uma servidora, Adriana de 

Melo Barros, também técnico-administrativo em educação e ocupante de 

cargo efetivo na Unilab, com experiência em gestão de Corregedoria e 

formação jurídica, como substituta legal e eventual do Corregedor da Unilab, 

para assumir funções de Corregedor nos impedimentos legais e regulares do 

Corregedor titular. Essa ação também resultou na diminuição da criticidade 

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Boletim-de-Servico-da-Unilab-I-N%C2%B0-273-10-de-dezembro-de-2021.pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Boletim-de-Servico-da-Unilab-I-N%C2%B0-273-10-de-dezembro-de-2021.pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/10/Boletim-de-Servico-da-Unilab-I-N%C2%B0-258-15-de-outubro-de-2021.pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/10/Boletim-de-Servico-da-Unilab-I-N%C2%B0-258-15-de-outubro-de-2021.pdf
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do risco apontado no Mapa de Risco do Plano de Integridade da Unilab. 

Informa-se, ainda, que não foram realizadas campanhas publicitárias 

relativas à apuração de responsabilidades em 2021, mas que essa ideia ainda 

permanece como meta da Corregedoria da Unilab nos anos que vindouros, 

devida a importância dessa ação para toda a Unilab.  

Por fim, é válido registrar que na Unilab ainda tem-se uma quantidade 

de pelo menos 40 (quarenta) processos a instaurar – oriundos de diferentes 

anos, que vão desde 2014 a 2021 – ainda pendentes de análise da 

Corregedoria da Unilab. Esse acúmulo de processos se deveu, sobretudo, ao 

fato de que, historicamente, a unidade correcional experimentou situações 

de dificuldade em termos de estrutura física, de pessoal e de capacitação, 

além do fato, é claro, da emergência sanitária decorrente da pandemia de 

COVID-19, a qual se agravou desde o primeiro semestre de 2020 e continuou 

persistindo mesmo no ano de 2021.  

É certo que a Corregedoria da Unilab ainda tem muito para realizar, 

aprender, corrigir e amadurecer. E é com essa certeza que a unidade 

correicional da Unilab segue compromissada no ano de 2022. 

 

3. Execução das Ações de Tratamento dos Riscos de Integridade 

 

Na Unilab, a Secretaria de Governança,  Integridade e Transparência 

(SGIT), instituída por meio da Portaria Reitoria n° 333, de 13 de agosto de 

2020, é a área que dentre outras atividades, é responsável por coordenar as 

ações de gestão de riscos. 

Embora sua criação date de 2020, a Secretaria passou por alguns 

http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/PORTARIA-REITORIA-N%C2%BA-333-DE-13-DE-AGOSTO-DE-2020.pdf
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processos de mudança na equipe de trabalho, fato que impactou fortemente 

na consolidação da unidade e no desenvolvimento de algumas atividades. 

Uma nova equipe de trabalho entrou em atuação em dezembro de 2021.  

Atualmente a Secretaria de Governança,  Integridade e Transparência é 

composta pelas seguintes servidoras: 

 Adriana Gonçalves – Secretária Executiva/ Chefe de Secretaria; e 

 Larissa Albuquerque dos Santos –  Assistente em Administração.  

Na Unilab, as primeiras ações em gestão de riscos foram iniciadas em 

2019, pela Coordenação de Planejamento (Coplan), que instituiu uma 

metodologia que ocorreu em 4 (quatro) etapas e foram finalizadas no 

exercício de 2020: 

 Etapa 1: Seminário sobre Mapeamento de Processos – 

apresentação do conteúdo às unidades para conhecimento, 

explanando o manuseio da ferramenta que seria utilizada pelas 

unidades administrativas e acadêmicas para inserção e gestão dos 

riscos de suas respectivas unidades;  

 Etapa 2: Mapeamento dos principais processos internos por parte 

de cada uma das unidades;  

 Etapa 3: Seminário sobre Gestão de Riscos – apresentação teórica 

e prática (ferramenta Access) para as unidades; e 

 Etapa 4: Identificação por partes das unidades dos principais 

riscos de cada processo anteriormente mapeado. 

A partir de 2021, a condução, o acompanhamento e monitoramento do 

Gerenciamento de Riscos da Unilab passaram a ser efetivamente de 

responsabilidade da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência. 
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Em reunião ocorrida em 7 de maio de 2021, com instâncias dos órgãos 

externos de controle, o Reitorado e a SGIT foram orientados a criar um novo 

Plano de Integridade (vigência 2021-2023), haja vista que o plano vigente iria 

expirar no ano corrente (2021). Sendo assim, a SGIT iniciou os trabalhos de 

construção do documento, bem como a avaliação dos riscos à integridade 

indicados pelas unidades administrativas da Unilab que também exercem a 

função de instância de integridade. Em razão da elaboração do novo 

documento, ficou acertado na supracitada reunião que não seria enviado o 

relatório de acompanhamento referente ao primeiro semestre de 2021. 

Um esboço inicial do novo Plano de Integridade chegou a ser feito, e 

pode ser acessado em: 

https://docs.google.com/document/d/1ELzXnd0zNBVsiWahvXZJ_Jnh55U3Eo

Cz/edit e  tem-se o registro de duas reuniões realizadas (em 23/07/2021 e 

29/07/2021)  com as instância de integridade para tratar sobre as pautas de 

integridade. 

Apesar dos esforços iniciais, no curso das ações houve duas trocas 

consecutivas de gestão da Secretaria no ano de 2021, mudando inclusive todo 

o quadro de servidores, fato este que culminou no atraso das ações que 

estavam em andamento. 

A atual gestão da SGIT compreende a importância da conclusão do novo 

Plano de Integridade e do gerenciamento de riscos, e previu essas ações em 

seu planejamento anual de atividades, p. 10 a 12, que pode ser acessado em 

https://unilab.edu.br/transparencia-sgit/.  

  

https://docs.google.com/document/d/1ELzXnd0zNBVsiWahvXZJ_Jnh55U3EoCz/edit
https://docs.google.com/document/d/1ELzXnd0zNBVsiWahvXZJ_Jnh55U3EoCz/edit
https://unilab.edu.br/transparencia-sgit/
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4. Considerações Finais   

 

 Este relatório apresentou o resultado da execução do Programa de 

Integridade da  Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira referente ao exercício de 2021.   

 Diante das ações aqui apresentadas reconhece-se o esforço das 

áreas no sentido de organizar os fluxos, criar normativos e promover o diálogo 

e interação entre os setores. Porém, fica evidente as dificuldades e desafios 

que algumas áreas tiveram para desenvolver suas atividades.  

 Apesar dos impactos negativos e das dificuldades decorrentes das 

mudanças nos quadros de pessoal, especialmente nesses setores que atuam 

diretamente nas ações de integridade, espera-se que a médio prazo, essas 

mudanças se revertam em impactos positivos, com a consolidação e 

amadurecimento dessas equipes de trabalho. 

 O compromisso da alta gestão em apoiar, equipar, prover 

capacitação e fortalecer as instâncias de integridade é fundamental para a 

sustenção de um programa de integridade. 

 Assim, a Unilab segue contando com a soma de esforços conjuntos e 

o compromisso das áreas para fomentar e dar sustenção a uma Cultura de 

Integridade, através do desenvolvimento de ações institucionais voltadas à 

prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, 

fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. 

 Por fim, cabe informar que este relatório será atualizado no final do 

1º semestre de 2022. 
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5. APÊNDICES 

APÊNDICE A 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE DENÚNCIA 
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APÊNDICE B 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES 
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APÊNDICE C 

FLUXOGRAMA DE TRATAMENTO DE DENÚNCIAS (OUVIDORIA) 
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Declaração da Alta Administração e da Unidade de Gestão do 

Programa de Integridade da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

 

 

 Aprovamos o Relatório de Acompanhamento do Programa de 

Integridade referente ao exercício de 2021 e declaramos compromisso com a 

continuidade da execução das ações do Programa, as quais consideramos 

imprescindíveis para a prevenção, detecção e o enfrentamento à corrupção, 

fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. 

 
 
 
 

___________________________________ 

ADRIANA GONÇALVES 

Gestora da Unidade de Gestão da Integridade da Unilab 

Chefe da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência 
 
 
 
 

___________________________________ 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 

Vice-Reitora da Unilab, no exercício da Reitoria 
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