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Acesso à PlataformaAcesso à Plataforma11..
Acesse o site Acesse o site falabr.cgu.gov.brfalabr.cgu.gov.br e clique no tipo de manifestação que e clique no tipo de manifestação que
deseja realizar:deseja realizar:

http://falabr.cgu.gov.br/


Após selecionar o tipo de informação, será necessário preencher um
cadastro , exceto quando o usuário selecionar a opção "continuar
sem me identificar", que pode ser usado apenas para denúncias.
São dados de preenchimento obrigatório: nome, e-mail, senha, tipo
de pessoa e país. Quando se tratar de pedido de acesso à
informação, também será obrigatório o campo "documento". Clique
em "avançar".
Você receberá um e-mail informando o cadastro do Fala.BR e um
link para conclusão. Clique no link e finalize seu cadastro.

2. Realizando o cadastro:2. Realizando o cadastro:



3. Tipos de login:3. Tipos de login:

Você pode entrarVocê pode entrar
usando o loginusando o login
do Fala.BR, umdo Fala.BR, um
login tradicional,login tradicional,
conformeconforme
explicado noexplicado no
item 2item 2

Você tambémVocê também
pode entrarpode entrar
usando o loginusando o login
único gov.br,único gov.br,
com o qual vocêcom o qual você
pode acessarpode acessar
todos os serviçostodos os serviços
digitais dodigitais do
governo federal.governo federal.



4. Encaminhando uma manifestação:4. Encaminhando uma manifestação:
- No campo "destinatário" digite UNILAB e selecione a primeira opção
(Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira).



- Selecione o assunto sobre o qual deseja falar e no campo "fale aqui"
descreva o conteúdo de sua manifestação de forma clara e objetiva. Você
também pode incluir anexos à sua manifestação.
- Clique em avançar"", revise sua manifestação e clique em "concluir".



5. Acompanhando a manifestação:5. Acompanhando a manifestação:  
Após a finalizar a manifestação, será aberta uma página contendo o númeroApós a finalizar a manifestação, será aberta uma página contendo o número
do protocolo e o respectivo código de acesso, que permitirá a consulta àdo protocolo e o respectivo código de acesso, que permitirá a consulta à
manifestação sem realização de login. Também será possível acompanhá-lamanifestação sem realização de login. Também será possível acompanhá-la
entrando no sistema com usuário e senha e visualizando as manifestaçõesentrando no sistema com usuário e senha e visualizando as manifestações
protocoladas.protocoladas.

IMPORTANTE! denúncias realizadas de forma totalmenteIMPORTANTE! denúncias realizadas de forma totalmente
anônima são consideradas "comunicações". Nesse caso, oanônima são consideradas "comunicações". Nesse caso, o
usuário não realiza qualquer tipo de cadastro e, justamente porusuário não realiza qualquer tipo de cadastro e, justamente por
isso, não tem como acompanhar os trâmites da apuração.isso, não tem como acompanhar os trâmites da apuração.



Não deixe de registar a sua manifestação.Não deixe de registar a sua manifestação.
Fale com a Ouvidoria da UNILAB:Fale com a Ouvidoria da UNILAB:

Campus da Liberdade - Redenção - CE
      ouvidoria@unilab.edu.br
      ouvidoria.unilab
      unilab.edu.br/ouvidoria

Neste tutorial você tem acesso às funções básicasNeste tutorial você tem acesso às funções básicas
do Fala.Br. A CGU disponibiliza um manualdo Fala.Br. A CGU disponibiliza um manual
completo, o completo, o Manual do Fala.BR - Guia do UsuárioManual do Fala.BR - Guia do Usuário,,
que pode ser acessado emque pode ser acessado em
https://www.gov.br/cgu/pt-br/falabr/orientacaoeshttps://www.gov.br/cgu/pt-br/falabr/orientacaoes . .

https://www.gov.br/cgu/pt-br/falabr/orientacaoes
https://www.gov.br/cgu/pt-br/falabr/orientacaoes

