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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 566, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022

  
Aprova o Plano de Integridade - vigência de
2022 a 2024 da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei no 12.289, de 20 de julho de 2010,
publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado no
DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

 Considerando o que consta no processo nº 23282.013227/2022-15, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar o Plano de Integridade - vigência de 2022 a 2024 da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
16/09/2022, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0535893 e
o código CRC E845203E.

 

Referência: Processo nº 23282.013227/2022-15 SEI nº 0535893
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“...conjunto de medidas  
e estratégias que a instituição  

se propõe a desenvolver, com  
a finalidade de prevenir, detectar  

e remediar as ocorrências  
de quebra, de integridade,  

irregularidades e desvios  
éticos e de conduta.”
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MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Após um longo trajeto percorrido por nossa instituição, 
no ano de 2021 tivemos o nosso Estatuto aprovado 
 no âmbito do Ministério da Educação e, a partir de sua 
publicação, realizamos a primeira eleição para Reitor(a) 
e Vice-Reitor(a) da Universidade, ações essas que 
contribuíram para o fortalecimento da instituição  
e de sua institucionalidade. No atual ano de 2022,  
a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab) comemora o 12º aniversário de 
sua Lei de Criação (Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010). 

Somos uma universidade nova e celebramos cada vitória 
rumo à nossa consolidação como Universidade Federal 
Internacional que busca promover o desenvolvimento 
regional, o intercâmbio cultural, científico e educacional, 
formando cidadãos com competência acadêmica, 
científica e profissional para atuar no Maciço de Baturité, 
no Ceará, no Brasil e na Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).

É neste espírito que apresentamos à comunidade 
universitária e à população a segunda edição do nosso 
Plano de Integridade. Este instrumento é o resultado do 
trabalho coordenado pela Secretaria de Governança, 
Integridade e Transparência (SGIT), que contou com 
a colaboração das demais unidades que compõem a 
Unilab.  Sua publicação demonstra o amadurecimento 
da Universidade e reafirma o nosso compromisso com a 
integridade, a ética e a transparência.

Ainda que a Unilab seja reconhecida perante a sociedade 
através do ensino público e gratuito, com qualidade 
acadêmica e pertinência social, por meio deste documento, 
esperamos o reconhecimento de nossos valores 
institucionais, estabelecendo, assim, a imagem de uma 
instituição forte e garantindo aos cidadãos um serviço 
público que trabalha e empenha-se em seu interesse.

Ao traçarmos um comparativo com sua última 
edição, podemos observar que o Plano de Integridade 
contempla a evolução da Unilab ao longo dos anos e 
todas as complexidades que envolvem uma instituição 
com estrutura multicampi e em constante expansão. 
Considerando as peculiaridades de nossa Instituição, cabe 
destacar que foi realizado um trabalho minucioso quanto à 
identificação e avaliação de riscos e, como resultado, foram 
apresentadas medidas de prevenção e gerenciamento 
que visam a segurança das rotinas administrativas da 
Universidade.  

Registramos nossos agradecimentos a todos os en- 
volvidos na elaboração deste documento e solicitamos 
o apoio dos nossos servidores, discentes, colaboradores, 
parceiros e toda a comunidade em geral para a execução 
deste plano, ao passo que nos comprometemos em dar 
continuidade ao aprimoramento de nossas ações de 
enfrentamento à corrupção e a zelar pela transparência, 
integridade e o compromisso para com a sociedade,  
promovendo excelência administrativa e qualidade 
dos serviços prestados, como preceitua nosso objetivo 
institucional.

Prof. Dr. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
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APRESENTAÇÃO

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab) apresenta à Comunidade 
Acadêmica e à Sociedade Civil a segunda edição do seu 
Plano de Integridade para os exercícios de 2022 a 2024. 
Este documento-orientador torna público e transparente 
o compromisso da Unilab com a gestão pautada nos 
princípios éticos e apresenta o conjunto de medidas e 
estratégias que a instituição se propõe a desenvolver, com 
a finalidade de prevenir, detectar e remediar as ocorrências 
de quebra de integridade, irregularidades e desvios éticos 
e de conduta.

O Plano de Integridade foi coordenado pela Unidade de 
Gestão de Integridade e construído com a participação das 
instâncias de integridade da Unilab, tendo sido elaborado 
tomando por base as orientações constantes na Portaria 
nº 57 de 4 de janeiro de 2019 da Controladoria-Geral da 
União (CGU), que estabelece orientações para que os 
órgãos e as entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos 
para a estruturação, a execução e o monitoramento de 
seus programas de integridade, além de guias e manuais 
sobre a temática. 

A Unilab conta com instâncias devidamente instituídas para 
atuação no Programa de Integridade. Neste documento 
elas são abordadas de acordo com seus respectivos papéis 
como instâncias de Integridade, sendo elas: a Secretaria 
de Governança, Integridade e Transparência, a Comissão 
de Ética Pública, a Ouvidoria, a Corregedoria, a Auditoria 
Interna e a Superintendência de Gestão de Pessoas.

O documento está estruturado em seis partes, a saber: 
informações sobre a instituição; unidade responsável pelo 
plano de integridade; riscos prioritários; e-Prevenção; 
monitoramento e atualização periódica; ações de ca-
pacitação e promoção da integridade.

Por fim, espera-se que este plano seja uma ferramenta 
importante na consolidação de uma cultura de integridade 
na Unilab e no fortalecimento da boa governança pública. 

Informações sobre a Instituição

Riscos prioritários

Monitoramento e atualização periód.

Unidade responsável

E-prevenção

Ações de capacitação e promoção
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INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO

1.1. Principais competências e serviços prestados

Criada sob o ideal da interiorização do ensino superior, a Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) busca construir vínculos estreitos 
com a realidade específica das regiões onde está localizada: Maciço de Baturité 
(Ceará) e Recôncavo Baiano (Bahia), com atuação por meio de 3 campus: Liberdade, 
Auroras e Malês, dois no Estado do Ceará e um na Bahia, respectivamente, e 1 
unidade acadêmica, Palmares, localizada no Ceará. Atualmente a Unilab oferta 25 
(vinte e cinco) cursos de Graduação; 9 (nove) mestrados; e 8 (oito) especializações.

Dentre suas competências e atribuições destacam-se como essenciais:  
a oferta de ensino superior público de qualidade; o desenvolvimento de pesquisas nas 
diversas áreas de conhecimento; a promoção da extensão universitária; a formação 
de recursos humanos para o Brasil, bem como para os países da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP); e a promoção do desenvolvimento regional e 
o intercâmbio cultural, científico e educacional. 

1.2. Estrutura regimental

Instituída por meio da Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) possui natureza 
jurídica de autarquia e está vinculada ao Ministério da Educação (MEC), integrando 
a rede federal de ensino superior. 
A Unilab é regida administrativa e juridicamente de acordo com seu Estatuto, 
Regimento Geral e Regimento Interno de suas diversas unidades. A administração 
e coordenação das atividades universitárias são exercidas em dois níveis:
• Administração Superior
• Administração Acadêmica

1
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Quanto ao organograma, consideram-se as “Unidades Administrativas” e os “Órgãos 
Auxiliares” como unidades de nível estratégico; as suas respectivas coordenações, 
de nível tático; e os demais setores, de nível operacional.

1.3. Setor de atuação e principais parcerias

Negócio:  
Educação superior de excelência pública e universal.

PARCERIAS 
PRINCIPAIS

• Prefeituras dos municípios de Redenção, Acarape 
e São Francisco do Conde
• Países do CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
•  Outras organizações públicas e privadas, tais como Enel,
Centro Cultural Banco do Nordeste, Governo dos Estados 
do Ceará e da Bahia.

1. 

Atividades-
-chave

• Ensino
• Pesquisa
• Extensão2.

Propostas
de Valor

• Formação de cidadãos com competência acadêmica, científica 
e profissional.
• Estimulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo.
• Enfrentamento de problemas comuns entre o Brasil e os países
de língua portuguesa, com ênfase nos países africanos.
• Incentivo à pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, 
da tecnologia, do processo criativo e da difusão da cultura.
• Promoção da divulgação de conhecimentos culturais, científicos
e técnicos que constituem patrimônio da humanidade.
• Promoção da cooperação, da mobilização acadêmica 
e do intercâmbio com diversas instituições científicas, acadêmicas
e culturais (nacionais e internacionais), ampliando e 
potencializando o avanço do conhecimento e da cultura.

3.

Recursos
Humanos
Principais

• Docentes
• Técnicos Administrativos em Educação
• Colaboradores Terceirizados4.

Relacionamento
com a Sociedade

• Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv), 
desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU)
• Carta de Serviços ao Cidadão
• Comissão Própria de Avaliação

6.

Partes 
Interessadas

• Sociedade
• Estudantes
• Regiões do Maciço Baturité e São Francisco do Conde
• Países Membros da CPLP

Estrutura
de Custo

• Pesoal e Encargos Sociais
• Outras despesas correntes
• Investimentos

7.

8.

Canais
• Graduação
• EAD
• Cursos, Seminários, Oficinas e Eventos de Extensão
• Pós-graduação, Lato Sensu e Strictu Sensu

5.
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PARCERIAS 
PRINCIPAIS

• Prefeituras dos municípios de Redenção, Acarape 
e São Francisco do Conde
• Países do CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
•  Outras organizações públicas e privadas, tais como Enel,
Centro Cultural Banco do Nordeste, Governo dos Estados 
do Ceará e da Bahia.

1. 

Atividades-
-chave

• Ensino
• Pesquisa
• Extensão2.

Propostas
de Valor

• Formação de cidadãos com competência acadêmica, científica 
e profissional.
• Estimulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo.
• Enfrentamento de problemas comuns entre o Brasil e os países
de língua portuguesa, com ênfase nos países africanos.
• Incentivo à pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, 
da tecnologia, do processo criativo e da difusão da cultura.
• Promoção da divulgação de conhecimentos culturais, científicos
e técnicos que constituem patrimônio da humanidade.
• Promoção da cooperação, da mobilização acadêmica 
e do intercâmbio com diversas instituições científicas, acadêmicas
e culturais (nacionais e internacionais), ampliando e 
potencializando o avanço do conhecimento e da cultura.

3.

Recursos
Humanos
Principais

• Docentes
• Técnicos Administrativos em Educação
• Colaboradores Terceirizados4.

Relacionamento
com a Sociedade

• Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv), 
desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU)
• Carta de Serviços ao Cidadão
• Comissão Própria de Avaliação

6.

Partes 
Interessadas

• Sociedade
• Estudantes
• Regiões do Maciço Baturité e São Francisco do Conde
• Países Membros da CPLP

Estrutura
de Custo

• Pesoal e Encargos Sociais
• Outras despesas correntes
• Investimentos

7.

8.

Canais
• Graduação
• EAD
• Cursos, Seminários, Oficinas e Eventos de Extensão
• Pós-graduação, Lato Sensu e Strictu Sensu

5.

1.4. Missão, Visão, Princípios, Valores e Planejamento Estratégico

             Missão

                Princípios e Valores

             Visão

Formar recursos humanos para contribuir 
com a integração entre o Brasil e os demais 
países membros da comunidade dos países 
de língua portuguesa - CPLP, especialmente 
os países africanos, bem como promover o 
desenvolvimento regional e o intercâmbio 
cultural, científico e educacional.

Inovação, Transparência, Internacionalização, Integração, Compromisso com a excelência, 
Ética e Integridade, Interiorização, Responsabilidade e Inclusão Social, Respeito à diversidade, 
Pluralismo Cultural.

Ser, até 2026, uma instituição de referência 
em educação superior, voltada para a in-
teriorização e internacionalização, contri-
buindo, desta forma, para o desenvolvimento 
das regiões onde atua e dos países membros 
da CPLP.
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Planejamento Estratégico Institucional
 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
vigente da Unilab leva em conta sua história, valores, 
atribuições, compromissos, finalidades, missão e 
objetivos institucionais, e busca sua inspiração 
nas “Diretrizes Gerais da UNILAB”, documento que 
orientou a criação da universidade e lhe deu os 
primeiros rumos para implantação, organização e 
institucionalização.

Este PDI destaca objetivos que dizem respeito 
à formação de recursos humanos e à criação de 
novos conhecimentos para o desenvolvimento 
social, cultural e econômico das regiões do Maciço 
do Baturité e do Recôncavo da Bahia, bem como 
dos países integrantes da CPLP, especialmente dos 
países africanos e do Timor Leste, estes, doravante, 
referidos como países parceiros. 

Atualmente, a Unilab trabalha na finalização do 
plano seguinte, referente aos anos de 2022 a 2026, 
visando a desempenhar suas finalidades e cumprir 
sua missão institucional. 

No que se refere ao Projeto Pedagógico Institucional 
dos cursos de graduação, estes foram elaborados 
considerando os seguintes elementos: as 
diretrizes curriculares, o processo da globalização, 
o desenvolvimento tecnológico acelerado e a 
necessidade de envolvimento do profissional nas 
questões culturais, sociais, econômicas, políticas e 
internacionais dos países da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP).

O perfil do egresso a ser formado na Unilab agregará 
tais elementos e adicionalmente buscará fortalecer 
o desenvolvimento da sociedade e em especial das 
ações voltadas para a integração entre o Brasil e 
os demais países da CPLP.

Considerando os princípios e objetivos da 
Universidade, o profissional formado nesta 
instituição deverá: possuir sólido conhecimento 
filosófico, científico, cultural e técnico, visando ao 
desenvolvimento de soluções e ações direcionados 
para a superação das desigualdades sociais; 
contribuir para o desenvolvimento social, cultural 
e econômico do Brasil e dos países de língua 
portuguesa; promover o avanço da integração 
entre o Brasil e os países de língua portuguesa, 
especialmente os africanos, desenvolvendo 
conhecimento e habilidades para a resolução de 
problemáticas sociais, econômicas, políticas, 
culturais, científicas, tecnológicas e ambientais, 
visando à equidade e à justiça social; atuar em 
áreas estratégicas de interesse das regiões  
e comunidades de língua portuguesa, em especial 
 dos países africanos, de modo a possibilitar  
a produção de conhecimentos comprometida com 
a integração solidária, fundada no reconhecimento 
mútuo e na equidade; estar apto a enfrentar 
problemas comuns entre o Brasil e os países de língua 
portuguesa, com ênfase nos países africanos, com 
base na pluralidade de temáticas e enfoques, por 
meio da produção e do acesso livre ao conhecimento; 
e contribuir para que o conhecimento produzido 
no contexto da integração acadêmica entre as 
instituições de países de língua portuguesa seja 
capaz de se transformar em políticas públicas de 
superação das desigualdades.
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Conforme previsto no Art. 6º da Portaria nº 57/2019/
CGU os órgãos e entidades do Poder Executivo federal 
deverão constituir instâncias responsáveis por cada 
processo e função da integridade organizacional 
(promoção da ética, funcionamento de controles  
 
 

internos, procedimentos de responsabilização, 
canais de denúncias etc.).
Abaixo apresentamos os principais instrumentos 
relativos a cada função da integridade existente 
na Unilab:
 

1.5. Principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade

Função de Integridade Instrumento Normativo Finalidade

Unidade de Gestão da Integridade

Portaria Reitoria Nº 333, de 13 de agosto 
de 2020.

Instituição da Secretaria de Governança, 
Integridade e Transparência da Unilab.

Resolução Complementar CONSUNI/ 
UNILAB Nº 11, de 18 de agosto de 2022.

Criação da Secretaria de Governança, 
Integridade e Transparência (SGIT) da 
Unilab.

Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 90, de 
18 de agosto de 2022.

Aprovação do Regimento Interno da 
Secretaria de Governança, Integridade e 
Transparência (SGIT) da Unilab.

Designação da SGIT como Unidade de 
Gestão de Integridade (UGI).

Adesão à plataforma e-Prevenção

Plataforma de autosserviço para auxiliar 
as organizações públicas a diagnosti-
carem sua suscetibilidade à corrupção e 
a melhorarem seus sistemas institucio-
nais de prevenção. A Unilab aderiu a 
utilização da plataforma em junho/2021.

Promoção de ética

Portaria GR Nº 686, de 21 de agosto de 
2015.

Instituição da Comissão de Ética da 
Unilab.

Portaria GR Nº 686, de 21 de agosto de 
2015.

Designação dos membros da Comissão 
de Ética da Unilab.

Portaria GR Nº 1.299, de 13 de dezembro 
de 2018.

Portaria Reitoria Nº 314, de 14 de setem-
bro de 2021.

Portaria Reitoria Nº 150, de 12 de maio 
de 2022.

Conflitos de interesse / nepotismo  
e tratamentos de pessoal

Portaria GR Nº 534, de 10 de maio de 
2018.

Criação da Superintendência de Gestão 
de Pessoas da Unilab.

Adoção da Portaria Interministerial MP/
CGU nº 333, de 19 de setembro de 2013, 
no seu artigo 5º.

Estabelece as competências das uni-
dades de Recursos Humanos acerca do 
conflito de interesses. 

Tutorial de orientações acerca do conflito 
de interesses

Orientações gerais acerca do conflito de 
interesses, bem como a forma de se fazer 
consulta e pedido de autorização e a 
tramitação das solicitações por meio do 
sistema SECI.
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Conflitos de interesse / nepotismo  
e tratamentos de pessoal

Instrução de Serviço Nº 04, de 02 de 
setembro de 2019.

Orienta as unidades administrativas e 
acadêmicas, quanto aos procedimentos 
relativos à investidura do servidor no 
exercício de Função Gratificada, Cargo 
de Direção e Função de Coordenador de 
Curso integrante do quadro da Institu-
ição, prevenindo o conflito de interesses 
e possíveis casos de nepotismo.

Portaria Reitoria nº 409, de 7 de outubro 
de 2019 Instituição da Comissão de Acumulação 

de Cargos, Empregos e Salários (CACES) Portaria Reitoria Nº 201, de 30 de junho 
de 2021 

Portaria Reitoria Nº 202, de 30 de junho 
de 2021 

Designação de servidores para a 
Comissão Permanente de Acumulação de 
Cargos, Empregos e Salários (CACES).

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 4, 
de 08 de junho de 2020

Dispõe sobre a definição dos fluxos 
administrativos da Comissão de Acu-
mulação de Cargos, Empregos e Salários 
(CACES), vinculada à Superintendência 
de Gestão de Pessoas (SGP), nos termos 
da Portaria Reitoria nº 409, de 7 de 
outubro de 2019.

Portaria Reitoria/ Unilab Nº 252, de 02 
de agosto de 2022.

Designa os servidores para comporem a 
Comissão Permanente de Acumulação de 
Cargos, Empregos e Salários (CACES), da 
Unilab. (Página 29 do Boletim)

Adoção do Sistema Eletrônico de Infor-
mações Patrimoniais e de Conflito de 
Interesses - e-Patri

Permite o preenchimento e entrega de 
sua declaração patrimonial e de conflito 
de interesses.

Acesso à Informação e Canais  
de Denúncia 

Portaria GR Nº 1.084, de 30 de novembro 
de 2015.

Criação da unidade de Ouvidoria da 
Unilab.

Serviço de Informação ao Cidadão na 
UNILAB 

Formas de atendimento na Ouvidoria/
SIC, cumprindo o que determina a Lei de 
Acesso à Informação.

Adoção do Sistema e-Ouv, que foi 
substituido pela Plataforma Fala.br. At-
ualmente a utilização é obrigatória pelos 
órgãos federais.

A Unilab aderiu ao sistema logo após sua 
criação, por meio do Ofício N° 33/2016 - 
GR/UNILAB.

Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 56, de 
16 de dezembro de 2021.

Aprovação do Regimento Interno da 
Ouvidoria da UNILAB, também desig-
nada como responsável do Serviço de 
Informação ao Cidadão.

Portaria Reitoria/Unilab Nº 235/2022 Designação de responsável pelo Serviço 
de Informação ao Cidadão – SIC.

Portaria Reitoria/Unilab nº 465, de 22 de 
dezembro de 2021

Indicação da Autoridade de Monitora-
mento da LAI.

Portaria Reitoria/Unilab Nº 262, de 04 de 
agosto de 2022.

Designação de encarregada de dados 
pessoais.

Funcionamento de Controle Interno Portaria GR Nº 528, de 18 de dezembro 
de 2012.

Criação da unidade de Auditoria Interna 
da Unilab.

Função de Integridade Instrumento Normativo Finalidade
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Funcionamento de Controle Interno

Adoção do Sistema e-Aud O sistema e-Aud, disponibilizado pela 
Controladoria Geral da União (CGU), 
é utilizado para monitoramento das 
recomendações emitidas pela auditoria 
interna. 

Resolução Nº 29/2013, de 25 de novem-
bro de 2013. Aprovação do Regimento Interno da 

unidade de Auditoria Interna da Unilab. Resolução CONSUNI/UNILAB Nº 20, de 
22 de abril de 2021.

Manual da Unidade de Auditoria Interna 
Governamental/ UNILAB

Padronizar as ações da Unidade de 
Auditoria Interna Governamental, bem 
como compilar informações gerais de 
auditoria que possam ser de interesse 
das unidades administrativas vinculadas 
à Unilab. 

Portaria AUDIN 01/2019 Impedir que os servidores lotados na 
auditoria interna  pratiquem atividades 
de gestão, evitando conflito de interesse 
e seguindo recomendações da CGU.

Procedimentos de responsabilização 
(PAD)

Portaria GR nº 490, de 18 de maio de 
2016.

Criação da unidade de Corregedoria da 
Unilab.

Adoção do Sistema CGU-PAD O sistema CGU-PAD, disponibilizado pela 
Controladoria-Geral da União [CGU], 
gerencia as informações dos processos 
disciplinares instaurados, em curso e 
encerrados. O seu uso foi adotado pela 
Corregedoria da Unilab desde a criação 
da Unidade.

Adoção do Sistema CGU-PJ O sistema CGU-PJ, disponibilizado pela 
Controladoria-Geral da União [CGU], é 
utilizado para consolidar os dados sobre 
o andamento dos processos adminis-
trativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal. O 
seu uso foi adotado na Corregedoria da 
Unilab desde a publicação da portaria 
que instituiu o CGU-PJ: 29/05/2017.

Adoção do Sistema e-PAD O sistema e-PAD, disponibilizado pela 
Controladoria-Geral da União [CGU], 
é responsável por gerar peças proces-
suais a partir da sistematização de 
informações relacionadas à admissibi-
lidade correcional e aos procedimentos 
disciplinares instaurados. O seu uso foi 
adotado na Corregedoria da Unilab desde 
a publicação da portaria que instituiu o 
e-PAD: 20/10/2020.

Portaria Reitoria nº 223, de 28 de maio 
de 2020.

Dispõe sobre a ordem de tratamento de 
denúncias pela Corregedoria.

Portaria Reitoria nº 297, de 11 de julho de 
2019. Instituição do Banco de Servidores Dis-

poníveis para Composição de Comissões 
Disciplinares (BSDCCD).Portaria Reitoria nº 340, de 07 de out-

ubro de 2021.

Função de Integridade Instrumento Normativo Finalidade
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1.6. Estruturas de gestão da integridade

A Estrutura de Integridade da Unilab conta com a Secretaria de Governança, 
Integridade e Transparência, como Unidade de Gestão da Integridade (UGI) e 
o Conselho Administrativo (Conad), como instância colegiada deliberativa das 
ações relativas ao Programa de Integridade da Unilab. Além disso, contamos com 
áreas administrativas responsáveis pelo desenvolvimento das ações e funções do 
Programa de Integridade conforme preconiza o Art. 6º da Portaria CGU nº 57, de 
4 de janeiro de 2019.

A seguir, apresentaremos cada uma dessas instâncias com suas respectivas 
competências e responsabilidades:

1.6.1. Comissão de Ética Pública 

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 suscetível de censura.

Na Unilab, a Comissão de Ética Pública (CEP) foi instituída por meio da Portaria 
GR nº 686, de 21 de agosto de 2015, e tem por finalidade zelar pela aplicação do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, orientar sobre conduta ética 
dos servidores e analisar conflitos de interesse de servidores não contemplados 
nos casos de altas autoridades (DAS 5 e 6). 
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1.6.2. Ouvidoria

A Ouvidoria da Unilab é um órgão de assessoramento da Reitoria, que funciona como 
interlocutor entre a comunidade universitária, a sociedade e a Unilab. Realiza ações 
para promover a participação social por meio da execução de ações em conformidade 
com os princípios da transparência, da eficiência, da economicidade, da efetividade, 
da autonomia e da isonomia, a fim de garantir o trabalho da unidade de forma isenta 
e imparcial.

A Ouvidoria recebe, trata, encaminha e faz as devolutivas das manifestações dos 
usuários, sejam elas denúncias, solicitações, reclamações, comunicações, sugestões, 
elogios ou pedidos de acesso à informação. As manifestações enviadas à Ouvidoria 
devem ser encaminhadas prioritariamente pela Plataforma Integrada de Ouvidoria 
e Acesso à Informação – o Fala.Br. É após esse registro que as manifestações são 
analisadas e direcionadas às Unidades competentes para solução, de acordo com os 
fluxos processuais e os prazos legais. 

A Ouvidoria busca acompanhar as providências adotadas primando pelo caráter 
resolutivo da demanda e informando ao manifestante o seu resultado. Também aproveita 
as informações e sugestões viáveis e pertinentes recomendando e intermediando ações 
que venham a melhorar fluxos, processos e serviços.

A Ouvidoria, que também abriga o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, possui 
unidade física no Campus da Liberdade, em Redenção, onde pode realizar atendimentos 
presenciais com sigilo.
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1.6.3. Corregedoria

A Corregedoria (CRG) da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), 
um dos órgãos de controle dessa Universidade, 
instituída mediante a Portaria GR nº 490, de 18 
de maio de 2016, integra o Sistema de Correição 
do Poder Executivo Federal como unidade setorial. 
E, como unidade setorial desse sistema, sujeita-se 
à orientação normativa e à supervisão técnica do 
Órgão Central do Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal: a Corregedoria-Geral da União 
(CGU).

A Corregedoria da Unilab tem como missão 
a prevenção e a apuração de irregularidades 
administrativas praticadas por servidores da 
Unilab, por meio da instauração e condução de 
procedimentos correcionais, por meio do uso dos 
seguintes instrumentos: da inspeção, do processo 
administrativo geral, da investigação preliminar, da 
sindicância, do termo de ajustamento de conduta e 
do processo administrativo disciplinar.

O processo de apuração de um desvio de conduta e/
ou de uma irregularidade pode ser feito, por exemplo, 
por meio de investigação preliminar, sindicância e/
ou processo administrativo disciplinar.

A Corregedoria da Unilab, geralmente, apura casos 
eivados de desvio de conduta e/ou de irregularidades 
previstos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990. O processo disciplinar pode resultar em 
arquivamento da representação e/ou denúncia; ou, 
na celebração de termo de ajustamento de conduta; 
ou, na aplicação de penalidade, como: advertência, 
suspensão, demissão, cassação de aposentadoria 
ou destituição de cargo comissionado ou função 
comissionada.

1.6.4. Auditoria Interna

A Auditoria Interna faz parte do Sistema de Controle 
Interno, previsto na Constituição Federal de 1988, 
segundo a qual “prestará contas a qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada que utilize, 
arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou 
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária”.

Instituída em 2012, a Unidade de Auditoria Interna 
Governamental (UAIG) da Unilab é um órgão técnico 
de assessoramento da gestão com subordinação 
hierárquica ao Conselho Universitário, e técnica ao 
Órgão Central do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal. 

Ademais, a auditoria interna da Unilab possui 
importância estratégica para a Universidade, 
auxiliando-a a alcançar seus objetivos por meio de 
abordagem sistemática de avaliação e proposta 
de melhorias em seus processos, gerenciamento de 
riscos, controles e governança corporativa, visando à 
utilização de seus recursos de forma eficiente, eficaz 
e efetiva. Os trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna tratam-se de atividades independentes, 
objetivando a avaliação dos controles, agregando 
valor às operações realizadas no âmbito da gestão, 
bem como assessorando e prestando consultoria, 
no que lhe couber, quanto a assuntos relacionados. 

1.6.5. Superintendência de Gestão de Pessoas

A Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), 
órgão vinculado 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, de 10 de maio 
de 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. 

A SGP é a área responsável por atender às consultas 
de conflito de interesses e pelas verificações de 
situações de nepotismo. A Unidade utiliza o Sistema 
Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses 
(SeCI) e possui fluxos para verificação das consultas 
disponíveis no sítio eletrônico da instituição. 

2
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A Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT) da Unilab, instituída 
inicialmente pela Portaria Reitoria nº 333, de 13 de agosto de 2020 e referendada a 
sua criação pela Resolução Complementar CONSUNI/UNILAB nº 11, de 18 de agosto 
de 2022, é um órgão de assessoria vinculado à Reitoria e tem como finalidade 
prestar assessoramento técnico e consultivo à alta administração da Unilab nas 
áreas de governança, integridade, gestão de riscos e transparência, e é responsável 
em propor ações e políticas institucionais em temas de sua competência.

A Unilab instituiu a sua Unidade de Gestão da Integridade (UGI), a partir da criação 
da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência. Como UGI, o principal 
objetivo da SGIT é a coordenação da estruturação, execução e monitoramento 
do Programa de Integridade no âmbito institucional, sendo responsável ainda 
pela elaboração, revisão periódica e acompanhamento do Plano de Integridade. 
Em articulação com as demais instâncias e com apoio de órgãos externos, a UGI 
também tem como missão: promover a orientação e treinamento dos servidores 
com relação aos temas atinentes ao Programa de Integridade. 

No nível estratégico temos o Conselho Administrativo (Conad) que é órgão de 
assessoria executiva da administração superior, como instância colegiada 
deliberativa, a quem compete “deliberar sobre os assuntos relacionados às questões 
de governança, controles internos, gestão de riscos e integridade, gestão de 
competências” (Estatuto da Unilab, art.37, inciso VII). 

2
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RISCOS PRIORITÁRIOS

Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no 
cumprimento dos objetivos de uma organização.

De acordo com a Portaria CGU nº 57 de 4 de janeiro de 2019, considera-se risco 
para a Integridade, a vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência 
de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, 
podendo comprometer os objetivos da instituição. 

A gestão de riscos para a integridade, por sua vez, consiste em uma ferramenta 
que permite o mapeamento dos processos organizacionais, de forma a identificar 
fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de corrupção. A partir 
disso, implementam-se mecanismos preventivos que minimizem as vulnerabilidades 
e evitem quebras de integridade.

Pontua-se que a estrutura de governança, integridade e gestão de riscos da 
Universidade está em fase de estruturação e elaboração dos seus instrumentos 
normativos, inclusive da política de gestão de riscos. 

Como instrumento norteador do processo de identificação e avaliação dos riscos 
para a integridade utilizamos as orientações apresentadas no Guia Prático de 
Gestão de Riscos para a Integridade da CGU.

Neste guia encontramos uma lista em que temos as correlações de áreas de risco e 
potenciais processos de risco. A partir da análise da lista e de informações coletadas 
das auditorias internas já realizadas na Unilab, procedemos com a identificação 
e avaliação de riscos.

De modo geral, atos relacionados a quebras de integridade compartilham as 
seguintes características:

• É um ato quase sempre doloso, à exceção de certas situações envolvendo conflito 
de interesses, nepotismo etc.;
• É um ato humano – praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas;
• Envolve uma afronta aos princípios da administração pública: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas se destaca mais 
fortemente como uma quebra à impessoalidade e/ou moralidade; e
• Envolve alguma forma de deturpação, desvio ou negação da finalidade pública 
ou do serviço público a ser entregue ao cidadão.
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Para auxiliar na identificação dos potenciais riscos, catalogamos os principais 
tipos de eventos de riscos para a integridade: 

• Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados;
• Nepotismo;
• Conflito de interesses;
• Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público;
• Solicitação ou recebimento de vantagem indevida;
• Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados;
• Comportar-se de forma incompatível com a função pública/ desvio de conduta; 
• Utilização/vazamento de informação privilegiada/ restrita; e
• Fraude. 

Para o levantamento dos riscos para integridade, optou-se pela utilização de uma 
matriz 4x4, composta por quatro níveis de probabilidade (1 a 4) e quatro níveis de 
impacto (1 a 4).

ESCALA DE PROBABILIDADE
Muito baixa (1) – baixíssima possibilidade de o evento ocorrer. 
Baixa (2) – o evento ocorre raramente. 
Média (3) – o evento já ocorreu algumas vezes e pode voltar a ocorrer. 
Alta (4) – o evento já ocorreu repetidas vezes e provavelmente voltará a ocorrer 
muitas vezes.

ESCALA DE IMPACTO
Muito baixo (1) – consequências insignificantes caso o evento ocorra. 
Baixo (2) – consequências menores em processos e atividades secundários. 
Médio (3) – consequências relevantes em processos e atividades secundários ou 
consequências menores em processos e atividades prioritárias.
Alto (4) – consequências relevantes em processos e atividades prioritárias.

Classificação do Grau de Exposição

NÍVEL DO RISCO EXPOSIÇÃO (P x I)

BAIXO  < ou = 3

MODERADO > 3 e < ou = 6

ELEVADO > 6 e < ou = 12

EXTREMO > 12
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Mapa de Calor

Adaptado de Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade, CGU 2018.

Opções de Tratamento de Riscos

A partir do Mapa de Calor foi estabelecida uma ordem de prioridade para  
o tratamento dos riscos, considerando as tipologias abaixo:

Adaptado de Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade, CGU 2018.

A partir da utilização destes instrumentos e da metodologia apresentada, foram 
identificados e selecionados os riscos prioritários (os de nível elevado e extremo) da 
instituição e construído nosso Mapa de Riscos para a Integridade (Anexo A), com 
a proposição de medidas para tratamento de cada evento de risco identificado.

IMPACTO

MUITO BAIXO 1 BAIXO 2 MÉDIO 3 ALTO 4

PROBABILIDADE

ALTA 4 Risco Moderado Risco Elevado Risco Elevado Risco Extremo

MÉDIA 3 Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Elevado

BAIXA 2 Risco Baixo Risco Moderado Risco Moderado Risco Elevado

MUITO 
BAIXA 1 Risco Baixo Risco Baixo Risco Baixo Risco Moderado

ACEITAR

A organização decide não atuar em relação ao risco. A sua  
probabilidade e impacto são tão baixos que não justificam a criação 
de controles para mitigação, ou os controles existentes já resguardam 
boa parte de suas consequências. 

TRANSFERIR O risco possui probabilidade e impacto tão altos que a organização  
não pode suportar e decide transferi-los a outra entidade. 

MITIGAR

O órgão/entidade decide atuar para reduzir a probabilidade e/ou 
 impacto do risco. Um risco normalmente é mitigado quando  
é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação  
de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado.

EVITAR

Envolve alterar o processo visando a evitar a ocorrência do risco. Um 
risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou 
“Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito 
elevado, inviabilizando sua mitigação.
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E-PREVENÇÃO

Em 2021, o Tribunal de Contas da União (TCU) lançou a plataforma e-Prevenção 
para apoiar o desenvolvimento das ações contempladas no Programa Nacional  
de Prevenção à Corrupção (PNPC). 

Ainda em 2021, a Unilab aderiu ao uso da plataforma e realizou sua autoavaliação. 
A partir das respostas ao questionário do Sistema e-Prevenção, foi gerado um 
relatório de diagnóstico que apresenta o desempenho da Instituição quanto  
à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção.

Abaixo apresentamos o resultado do diagnóstico da Unilab:

4

Muito 
Alto

Poder  
de Compra (PCI)  

ou Poder de 
Regulação (PR)

SUA  
INSTITUIÇÃO

Grau de Aderência às Boas Práticas (GA)

Alto

Médio

Baixo

Muito 
Baixo

Avançado Aprimorado Intermediário Básico Inicial
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O gráfico apresenta o nível de suscetibilidade à corrupção ao qual se encontra  
a Unilab que mostram o grau de aderência às boas práticas, em função do seu 
poder de compra ou de regulação, conforme a metodologia adotada.

Para o TCU, o ideal é que todas as organizações públicas estejam localizadas dentro 
da faixa verde - nível aceitável de suscetibilidade.

Para se alcançar o nível aceitável de suscetibilidade é necessário que sejam adotadas 
as boas práticas que integram os mecanismos de prevenção, detecção, investigação, 
correção e monitoramento.

O gráfico abaixo apresenta os detalhes da situação da Unilab em cada mecanismo 
e componente avaliado, e ajudará na priorização dos esforços:

Prevenção 

P1 - Gestão da Ética e Integridade 

P2 - Controles Preventivos 

P3 - Transparência 

Detecção 

D1 - Controles Detectivos 

D2 - Canal de Denúncias 

D3 - Controle Interno/Auditoria Interna 

Investigação 
I1 - Pré-Investigação 

I2 - Execução da Investigação 

Correção
C1- Ilícitos Éticos e administrativos 

C2 - Ilícitos cíveis e Penais

Monitoramento 
M1 - Monitoramento Contínuo 

M2 - Monitoramento Geral

Inicial (até 20%)

Aprimorado (de 61% a 80%) Avançado (de 81% a 100%)

Básico (de 21% a 40%) Intermediário (de 41% a 60%)
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A partir do diagnóstico, foi gerado pelo próprio sistema do TCU, um roteiro de 
atuação para as questões que não foram apresentadas evidências de atendimento 
pela Unilab. 

Considerando os resultados apresentados e o roteiro de atuação disponibilizado 
pelo TCU será feito um plano de melhorias da Unilab, a ser monitorado em paralelo 
com o Plano de Integridade.

Apresentamos a seguir o cronograma de ações para o e-Prevenção:

Ação Responsável Prazo

Análise do roteiro de atuação 
e mapeamento das unidades 
envolvidas

SGIT Agosto/2022

Designação dos responsáveis 
pela implementação das  
medidas de melhorias

Reitoria Agosto/2022

Seminário sobre e-Prevenção 
com foco na implementação de 
melhorias

SGIT Até outubro/2022

Elaboração dos Planos  
de melhorias Unidades designadas Até dezembro/2022

Monitoramento das ações SGIT Contínuo

Alimentação da plataforma 
e-Prevenção SGIT Contínuo

Boletim de Serviço da Unilab Extra Nº 68 - 19 Set 2022
32



27 • Plano de Integridade 2022-2024

Boletim de Serviço da Unilab Extra Nº 68 - 19 Set 2022
33



Plano de Integridade 2022-2024 • 28

MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA

O monitoramento contínuo é essencial para garantir a efetiva execução do Plano de 
Integridade, e consiste no acompanhamento das ações propostas, de modo a fornecer 
informações tempestivas verificando o alcance e cumprimento dos objetivos e metas 
propostas e, possibilitar a reavaliação das medidas adotadas e das prioridades.

No quadro abaixo apresentamos as competências das unidades relacionadas ao 
monitoramento do Plano de Integridade:

5

Ação Responsável Prazo

Executar e acompanhar as ações  
e medidas de controle/  
tratamento de riscos a serem  
implementadas nos processos  
sob sua responsabilidade. 

Unidades selecionadas  
na gestão de riscos de 
integridade

Contínuo

Monitorar a execução das  
medidas de tratamento dos  
riscos que estão sendo 
 implementadas pelas Unidades  
responsáveis e apresentar relatório 
à alta administração sobre  
os resultados do período. 

Secretaria de  
Governança, Integridade  
e Transparência

Semestral

Executar e acompanhar,  
no âmbito de sua atuação,  
as ações de promoção da  
integridade decorrentes  
da implementação do Plano  
de Integridade. 

Instâncias de Integridade Contínuo

Consolidar os resultados das áreas  
e apresentar Relatório  
de Acompanhamento do  
Programa de Integridade (RAPI)

Unidade de Gestão de 
Integridade Semestral

Avaliar os resultados das  
ações previstas no Plano  
de Integridade 

Conselho Administrativo Anual

Atualizar o Plano de Integridade Unidade de Gestão de 
Integridade

Bienal ou  
de acordo com  
a necessidade
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As instâncias de Integridade da Unilab deverão fornecer à UGI, sempre que solici-
tado, quaisquer informações acerca das atividades executadas pela Unidade no 
âmbito do Programa de Integridade, inclusive relatórios periódicos. A falta de 
execução dentro do prazo das ações previstas no plano deverá ser devidamente 
justificada pela instância de integridade responsável pela ação e será reportada 
à Gestão Superior por meio de Relatórios de Monitoramento. 

A implementação e acompanhamento das medidas de tratamento dos riscos 
identificados é de incumbência do Gestor da Unidade responsável pelo processo, 
que deverá fornecer informações à Secretaria de Governança, Integridade  
e Transparência sempre que solicitado. 

O presente Plano de Integridade da Unilab tem vigência de dois anos, contados  
a partir da data de sua aprovação, podendo ser revisado a qualquer tempo, sempre 
que forem identificados novos riscos significativos que possam comprometer  
a cultura de integridade da Instituição. Após revisão, o Plano de Integridade deverá 
ser aprovado e publicado no site institucional da Unilab.
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AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE

Para que o programa de integridade se consolide na Unilab é indispensável o 
fortalecimento das instâncias envolvidas com o tema da integridade, bem como 
a ampla divulgação das ações e dos fluxos de processos adotados na Instituição 
relativos à temática de integridade, ações de capacitação dos servidores etc.

Nesta seção apresentaremos as principais ações a serem desenvolvidas pelas 
instâncias de Integridade durante a vigência deste plano:

Cronograma de ações

6

Eixo Ação Responsáveis Prazo/  
Periodicidade

Normativos e Fluxos

Aprovação do Regimento Interno da 
Secretaria de Governança, Integridade  
e Transparência

CONSUNI
ago/22

Elaboração e aprovação do Regimento 
Interno da Comissão de Ética

Comissão de Ética 
Pública 
CONSUNI

out/22

Elaboração e aprovação do Código de 
Ética da Unilab

Comissão de Ética 
Pública 
CONSUNI

mar/23

Planejar indicadores que avaliem  
o desempenho de ocorrências  
registradas na Comissão de Ética 

Comissão de Ética 
Pública 

mar/23

Elaboração e aprovação do Regimento 
Interno da Corregedoria

Corregedoria 
CONSUNI

mar/23

Elaboração do fluxo de comunicações do 
TCU (TCU) - Sistema ConectaTCU

Auditoria Interna 
Reitoria

dez/23

Elaboração do fluxo de atualização das 
recomendações emitidas pela  
Controladoria-Geral da União (CGU) - 
Sistema e-Aud

Auditoria Interna 
Reitoria

dez/23

Elaboração e aprovação da Política de 
Gestão de Riscos da Unilab

SGIT 
CONAD

mai/24

Elaboração e aprovação do Regimento 
Interno da Superintendência de Gestão 
de Pessoas

SGP 
CONSUNI

dez/24

Elaboração e aprovação de disposições 
normativas que estabeleçam os critérios 
para caracterização de variação signifi-
cativa de patrimônio dos colaboradores 
(conforme diagnóstico do e-Prevenção)

SGP dez/24
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Eixo Ação Responsáveis Prazo/  
Periodicidade

Normativos e Fluxos

Aprovação do Regimento Interno da 
Secretaria de Governança, Integridade  
e Transparência

CONSUNI
ago/22

Elaboração e aprovação do Regimento 
Interno da Comissão de Ética

Comissão de Ética 
Pública 
CONSUNI

out/22

Elaboração e aprovação do Código de 
Ética da Unilab

Comissão de Ética 
Pública 
CONSUNI

mar/23

Planejar indicadores que avaliem  
o desempenho de ocorrências  
registradas na Comissão de Ética 

Comissão de Ética 
Pública 

mar/23

Elaboração e aprovação do Regimento 
Interno da Corregedoria

Corregedoria 
CONSUNI

mar/23

Elaboração do fluxo de comunicações do 
TCU (TCU) - Sistema ConectaTCU

Auditoria Interna 
Reitoria

dez/23

Elaboração do fluxo de atualização das 
recomendações emitidas pela  
Controladoria-Geral da União (CGU) - 
Sistema e-Aud

Auditoria Interna 
Reitoria

dez/23

Elaboração e aprovação da Política de 
Gestão de Riscos da Unilab

SGIT 
CONAD

mai/24

Elaboração e aprovação do Regimento 
Interno da Superintendência de Gestão 
de Pessoas

SGP 
CONSUNI

dez/24

Elaboração e aprovação de disposições 
normativas que estabeleçam os critérios 
para caracterização de variação signifi-
cativa de patrimônio dos colaboradores 
(conforme diagnóstico do e-Prevenção)

SGP dez/24

Eixo Ação Responsáveis Prazo/  
Periodicidade

Divulgação  
e Comunicação

Divulgação do painel de correição da CGU Corregedoria 
SECOM ago/22

Divulgação de perguntas frequentes  
relativas à corregedoria

Corregedoria 
SECOM

ago/22

Divulgação de link onde o próprio 
servidor poderá emitir sua certidão  
negativa

Corregedoria 
SECOM

ago/22

Peças de comunicação para divulgação dos 
canais de manifestação

Ouvidoria 
SECOM

out/22

Elaborar e divulgar uma cartilha sobre 
conflito de interesses 

Comissão de Ética 
Pública 
SGP

nov/22

Minuto da Ética Comissão de Ética 
Pública 

Mensal

Reuniões dos órgãos de controle interno 
com a Reitoria

Reitoria e Instâncias 
de Controle Interno 
e Integridade

Mensal

Boletim Informativo de Ouvidoria Ouvidoria Trimestral

Realização de campanhas relativas  
ao funcionamento dos controles internos  
e ao cumprimento das recomendações

Auditoria Interna Semestral

Ciclos de visitas institucionais Ouvidoria Anual

Programação de passagem em sala Ouvidoria Anual

Elaboração de campanhas/cartilhas  
educativas sobre assuntos de interesse 
comum relativas a desvios disciplinares

Corregedoria 
Setores de interesse 
comum

Anual

Divulgação do canal de denúncia Ouvidoria Contínuo

Manutenção, atualização e divulgação  
dos itens de Transparência Ativa

Ouvidoria 
SECOM

Contínuo

Divulgação das peças de campanhas  
elaboradas pela CGU

SGIT De acordo com o 
cronograma de 
ações da CGU

Manter a divulgação dos relatórios  
de Auditoria Interna

Auditoria Interna De acordo com o 
cronograma do 
PAINT
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Eixo Ação Responsáveis Prazo/  
Periodicidade

Capacitação  
e Promoção  
da Integridade

Ação sobre conflito de interesse/  
recebimento de presentes

Comissão de Ética 
Pública set/22

Implantação do Sistema e-Agendas Grupo de trabalho 
Portaria nº 153 de 
16 de maio de 2022

out/22

Seminário sobre e-Prevenção SGIT out/22

Capacitação sobre Mapeamento de 
Processos

SGP 
SGIT

2023

Capacitação sobre a Metodologia de 
Gestão de Riscos

SGP 
SGIT

2023

Capacitação sobre aplicação da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais

SGP até 2024

Seminário "Conhecendo as instâncias de 
integridade da Unilab"

Instâncias de  
Integridade

até 2024

Capacitações relativas aos temas de 
integridade

SGP 
SGIT

Anual

Realizar, no mínimo, 40 horas de capaci-
tação por membro da Auditoria Interna

Auditoria Interna Anual

Capacitação continuada de todos os 
membros da corregedoria em temas de 
correição, assim como dos membros 
que poderão fazer parte de comissões 
processantes

Corregedoria 
SGP

Anual

Divulgação das peças de campanhas 
elaboradas pela CGU

SGIT De acordo com  
o cronograma  
de ações da CGU

Manter a divulgação dos relatórios de 
Auditoria Interna

Auditoria Interna De acordo com  
o cronograma  
do PAINT
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Eixo Ação Responsáveis Prazo/  
Periodicidade

Capacitação  
e Promoção  
da Integridade

Ação sobre conflito de interesse/  
recebimento de presentes

Comissão de Ética 
Pública set/22

Implantação do Sistema e-Agendas Grupo de trabalho 
Portaria nº 153 de 
16 de maio de 2022

out/22

Seminário sobre e-Prevenção SGIT out/22

Capacitação sobre Mapeamento de 
Processos

SGP 
SGIT

2023

Capacitação sobre a Metodologia de 
Gestão de Riscos

SGP 
SGIT

2023

Capacitação sobre aplicação da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais

SGP até 2024

Seminário "Conhecendo as instâncias de 
integridade da Unilab"

Instâncias de  
Integridade

até 2024

Capacitações relativas aos temas de 
integridade

SGP 
SGIT

Anual

Realizar, no mínimo, 40 horas de capaci-
tação por membro da Auditoria Interna

Auditoria Interna Anual

Capacitação continuada de todos os 
membros da corregedoria em temas de 
correição, assim como dos membros 
que poderão fazer parte de comissões 
processantes

Corregedoria 
SGP

Anual

Divulgação das peças de campanhas 
elaboradas pela CGU

SGIT De acordo com  
o cronograma  
de ações da CGU

Manter a divulgação dos relatórios de 
Auditoria Interna

Auditoria Interna De acordo com  
o cronograma  
do PAINT
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ANEXOS

ANEXO A: Mapa de Riscos para a Integridade 

Clique AQUI para acessar o mapa de riscos
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