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Apresentamos o Boletim da Ouvidoria UNILAB
Como parte das ações planejadas para 2022, apresentamos a primeira edição do Boletim
da Ouvidoria Unilab, uma publicação de periodicidade trimestral.
É mais um espaço ocupado pela Ouvidoria, objetivando a disseminar informações e a
discussão de temas que permeiam o cotidiano dessa unidade e de suas ações, impulsionando
a participação e o controle social por todos aqueles e aquelas que utilizam os serviços
prestados pela UNILAB.
É também uma ferramenta de diálogo com todos os segmentos que compõem a UNILAB,
compartilhando conhecimento e colocando o trabalho da Ouvidoria a serviço da
transparência, da integridade e da busca constante pela excelência nos serviços prestados à
comunidade.
Para saber mais sobre o plano de ação da Ouvidoria para 2022, acesse aqui.
Ouvidoria em números

Palavra do Reitor
A ouvidoria universitária é um indutor de mudanças
estruturais, pois garante, de um modo geral, o controle de
qualidade de todos os serviços que prestamos. Na
ouvidoria temos um olhar constante para que a ordem
legal seja aplicada a fim de que um membro da
comunidade acadêmica tenha como evocar uma violação
de qualquer direito de caráter coletivo ou individual.
A UNILAB vive uma fase importante na qual procura
promover a garantia do direito de todos os membros da
comunidade universitária. Trata-se de um órgão que
necessita de sua independência a fim de que nenhum viés
político partidário a impeça de atender da melhor forma
possível aqueles que buscam nela a garantia de seus
direitos.
A gestão superior tema a honra de apresentar uma
ouvidoria cidadã, democrática e comprometida com a
comunidade interna e externa e esse Boletim é apenas
mais um dos frutos desse compromisso.

0

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Pedidos de
Acesso à
Informação

23

Denúncias

05

Reclamações

Solicitações

Elogios

Comunicações

09
01

Recomendações
emitidas

01

06
06

Acionamentos
por e-mail

37

Processos SEI
gerados
44
tramitados 93

encerrados 44
documentos 129

Roque Albuquerque - Reitor da UNILAB

EXPEDIENTE
Ouvidoria UNILAB e Serviço de Acesso à Informação - SIC
Campus da Liberdade - Av. da Abolição, 03
CEP: 62.790-000 – Redenção – CE – Brasil
e-mail: ouvidoria@unilab.edu.br
telefone: (85) 3332-6181 / 6146
Equipe da Ouvidoria, elaboração e edição do Boletim:
Monica Saraiva Almeida
Adriana de Melo Barros

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às
12h e das 13h às 17h (Obs.: tendo em vista as medidas
para o retorno gradual e seguro às atividades na
UNILAB, os atendimentos presenciais devem ser
previamente agendados por e-mail ou telefone)

Afinal, qual o papel da Ouvidoria?
A ouvidoria pública deve ser
compreendida como uma instituição
que auxilia o cidadão em suas relações
com o Estado. Deve atuar no processo
de interlocução entre o cidadão e a
administração pública, de modo que as
manifestações decorrentes do exercício
da cidadania provoquem contínua
melhoria
dos
serviços
públicos
prestados.
Segundo o documento da Ouvidoria
Geral da União, o papel da ouvidoria
pública não é o de procurar e apontar
defeitos na ação da instituição, mas
funcionar como um controle social de
qualidade do serviço público , auxiliando
na busca de soluções para os
problemas identificados.
Assim, quando a Ouvidoria recebe
uma manifestação, ela não se limita a
encaminhar para que seja respondida
ou apurada. Além de buscar as
respostas solicitadas pelos cidadãos, a
Ouvidoria se utiliza das informações
que chegam até ela para recomendar
às unidades gestoras a tomada de
providências, a mudança de fluxos e o

empenho na superação da insatisfação
eventualmente percebida pelo público
usuário.
Ainda segundo a OGU, o propósito
da Ouvidoria é “buscar soluções para as
demandas dos cidadãos; oferecer
informações gerenciais e sugestões ao
órgão em que atua, visando ao
aprimoramento da prestação do serviço,
além de contribuir para a formulação de
políticas públicas”.
Nesse sentido, a Ouvidoria ganha
uma dimensão transformadora, quando
aposta na cultura da participação, no
lugar da cultura da reclamação. Busca
incentivar o público usuário a se
manifestar, sugerir, conhecer e ser
efetivamente sujeito da política pública,
não apenas no seu acesso, mas não sua
efetiva construção.
Assim, “a ouvidoria pública é
considerada um dos instrumentos de
participação cidadã e de possibilidade
do controle social, de forma direta, na
Administração Pública, na medida em
que possibilita à sociedade expressar as
suas necessidades”.

Como acessar a Ouvidoria?
Para fazer uma manifestação (solicitação,
reclamação, sugestão, denúncia ou elogio)
ou um pedido de acesso à informação,
acesse o FALABR.
A Ouvidoria recebe sua manifestação e
encaminha aos setores responsáveis para
solução. Você recebe a resposta no seu email, dentro dos prazos legais.
Você também pode contatar a Ouvidoria
pelos seguintes meios:
e-mail: ouvidoria@unilab.edu.br
telefone: (85) 3332.6181
unilab.edu.br/ouvidoria
Siga o Instagram da Ouvidoria e acesse

Sua manifestação é fundamental para conteúdos e informações:
a melhoria dos serviços da UNILAB.
@ouvidoria.unilab

Por dentro da Legislação: Lei de Improbidade Administrativa
A Lei de improbidade administrativa (LIA), Lei 8.429/92, foi recentemente alterada pela
Lei 14.230/2021, que promoveu mudanças significativas no entendimento e aplicação da
legislação. Uma dessas mudanças diz respeito ao dolo, a vontade livre e consciente do
sujeito, que passou a ser elemento fundamental para caracterizar a conduta improba, ou
seja, danos causados por negligência, imprudência ou imperícia não configuram, a priori,
improbidade administrativa.
Mas o que pode ser considerado improbidade? Podemos definir a improbidade
administrativa como um ato ilegal ou contrário aos princípios da Administração Pública,
quando praticado por agente público, durante o exercício de função pública. Também está
sujeito a sofrer as penalidades da lei o particular que participe ou mesmo se beneficie da
prática do ato. A lei estabelece três espécies de atos de improbidade, são eles: os que
importam enriquecimento ilícito; os que causam prejuízo ao erário; e os que atentam contra
os Princípios da Administração Pública.
Atos que importem enriquecimento ilícito são aqueles estabelecidos no artigo 9º da lei,
para esta modalidade basta que se caracterize o acréscimo de bens ao patrimônio do
agente público de forma indevida, independente de causar lesão ao erário. Nessa
modalidade temos, dentre outras, o caso do servidor que se utiliza em obra ou serviço
particular de qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição do órgão, bem como se
utiliza do trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por esse
órgão (inciso IV), é o caso, por exemplo, do servidor que utiliza o transporte oficial da
entidade para assuntos particulares.
Quanto aos atos que causam prejuízo ao erário, conforme artigo 10, são os que
acarretam perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres dos órgãos públicos. Como exemplo podemos citar a questão de frustrar a
licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda
patrimonial efetiva.
Já os atos que atentam contra os Princípios da Administração Pública, estabelecidos no
artigo 11, tipificam a violação aos princípios que regem a Administração Pública, atingindo
toda e qualquer conduta que revele um desvio ético do agente, nesse sentido, destacamos
como exemplo a conduta de negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses
instituídas em lei.
Se for comprovada a prática de improbidade administrativa, além do ressarcimento
integral do dano e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e
administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade
está sujeito, entre outras, à sanção de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de
multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial.
É importante ter em mente que, apesar de estabelecer sanções, a Lei 8.429/92, tem
caráter cível, ou seja, condutas que, porventura, também sejam consideradas crimes na
legislação penal podem ser apurados nas duas esferas, já que essas são independentes. O
mesmo ocorre com a apuração administrativa que pode ocorrer de maneira independente.
Na UNILAB casos envolvendo condutas de improbidade administrativa devem ser
denunciadas por meio da Plataforma Fala.br! A Ouvidoria é a unidade responsável por
receber essas manifestações, realizar a análise preliminar e, se for o caso, o
encaminhamento para a instância correcional.

Tem sugestão de pauta para o Boletim da Ouvidoria?
Envie pra gente: ouvidoria@unilab.edu.br

Entendendo mais sobre a DENÚNCIA na Ouvidoria
Em essência, a denúncia é o pronunciamento do Usuário de serviço público que
informa suposta irregularidade ou prática ilícita, seja na prestação dos serviços, na
conduta de agentes públicos na sua prestação ou na fiscalização dos mesmos. Assim, a
denúncia é um importante instrumento no combate e na punição de atos irregulares e
da corrupção contra a Administração Pública.
Existem, contudo, muitas dúvidas sobre a utilização da denúncia e como os processos
são conduzidos. Vamos tirar algumas delas?
Quem pode fazer a denúncia?
Qualquer pessoa, física ou jurídica. Quando a denúncia é encaminhada por servidor
público que tem conhecimento de irregularidade, ela é chamada de
"representação".
A denúncia pode ser feita de maneira anônima?
Sim, e nesse caso a chamamos de "comunicação". O Decreto 9.942/2018 garante
que as ouvidorias públicas devem receber comunicações de origem anônima, tratálas e dar-lhes encaminhamento desde que existam elementos mínimos que
permitam a apuração. É importante destacar que a denúncia anônima não é
passível de acompanhamento pelo denunciante.
Que garantia posso ter de que minha identidade será protegida ao fazer uma
denúncia anônima?
É ampla a legislação brasileira que tem a finalidade de proteger o denunciante. A
Resolução 03/2019 da Rede Nacional de Ouvidorias estabelece a norma modelo
sobre medidas gerais de salvaguarda à identidade de denunciantes de ilícitos e de
irregularidades praticados contra a administração pública federal. A exceção para
isso são as hipóteses de denunciação caluniosa e má-fé do denunciante, onde não
caberá a proteção de identidade.
Como essa proteção ocorre na prática?
As denúncias feitas por meio do Fala.br! já restringem os dados do denunciante
automaticamente pelo sistema. A Ouvidoria não tem acesso de imediato ao nome
do denunciante. Caso a apuração dependa da identificação, a Ouvidoria deve
solicitar a abertura dos dados à CGU, com a devida justificativa. Além disso, as
denúncias que contêm, em seu corpo, possíveis dados pessoais ou que de alguma
forma levem à identificação são pseudonimizados pela Ouvidoria por meio de
desconfiguração de caracteres, tarjamentos, supressões e outros métodos que se
fizerem necessários. O encaminhamento de denúncia com elementos de
identificação do denunciante será precedido de solicitação de consentimento do
mesmo. As Unidades por onde tramitam esses processos também são advertidas
para a responsabilidade com dados pessoais, tanto pela proteção ao denunciante
quanto pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
É a Ouvidoria que apurará a denúncia?
Não. A Ouvidoria é o órgão mediador entre o usuário e a Administração Pública. Ela
faz a análise preliminar da denúncia, coleta o máximo de informações para
assegurar a sua apuração e encaminha para os órgãos responsáveis pela apuração
(Corregedoria, Comissão de Ética, Auditoria, Comissão Disciplinar Discente).
Ainda tem dúvidas sobre denúncias ou outras manifestações?
Entre em contato com a Ouvidoria da UNILAB!
Realizar manifestações de Ouvidoria é exercer o direito à participação e ao controle social.

