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RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 2022 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O relatório a seguir objetiva apresentar à gestão, à comunidade universitária e à sociedade, os 
dados gerais dos serviços desenvolvidos pela Ouvidoria da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira no ano de 2022, apresentando uma análise qualitativa 
e quantitativa referente às manifestações realizadas pelos usuários na Plataforma Integrada de 
Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.BR ao longo deste período, bem como as ações 
executadas pela Ouvidoria, fruto das demandas cotidianas, do planejamento da Unidade e das 
demandas externas. 

Considerando também os termos do artigo 52 da Portaria CGU nº 581 de 9 de março de 2021, 
que estabelece orientações para o exercício das competências das unidades do Sistema de 
Ouvidoria do Poder Executivo Federal, o relatório deve indicar, no mínimo os seguintes pontos: 

• informações acerca da força de trabalho da unidade de ouvidoria;  
• número de manifestações recebidas no ano anterior;  
• análise gerencial quanto aos principais motivos das manifestações;  
• análise dos problemas recorrentes e das soluções adotadas;  
• e informações acerca do funcionamento de seus conselhos de usuários de serviços públicos. 
 
 

2. A OUVIDORIA 
 

A Ouvidoria é um órgão de controle interno, vinculado diretamente à Reitoria, que consiste em 
um espaço aberto à comunidade universitária e à sociedade em geral, cujo objetivo, de maneira 
sucinta, é acolher manifestações relacionadas aos serviços ofertados pela UNILAB.  Trata-se do 
principal canal de comunicação do (a) usuário (a) do serviço com os (as) gestores (as), em suas 
instâncias acadêmicas e administrativas.  
 
A relevância da Ouvidoria decorre do direito constitucional à participação da sociedade na 
gestão pública, permitindo aos cidadãos que colaborem na formulação, no acompanhamento e 
na avaliação das políticas governamentais. Dessa forma, o usuário tem a possibilidade de intervir 
na tomada da decisão administrativa, com vistas a orientar a Administração para que esta tome 
providências que realmente atendam ao interesse público: 
 

“ (...) O interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos 
fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estes são 
os interesses de toda a sociedade. ”  (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito 
constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo. 4. Ed. 2013, p. 92.) 

 
Para mais, a Ouvidoria possibilita ao (a) cidadão (ã) exercer controle sobre a ação do Estado, 
fiscalizando permanentemente a aplicação dos recursos públicos e reivindicando ao (a) gestor 
(a) a prestação de contas sobre sua atuação e o aprimoramento da prestação dos serviços sob 
sua gestão. Assim, o (a) usuário (a) do serviço passa a ocupar um papel ativo e transformador 
na gestão da instituição, de forma que as manifestações resultantes do exercício da sua 
participação social proporcionem uma contínua melhoria dos serviços públicos prestados pela 
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Universidade, contribuindo para o desenvolvimento da instituição, do serviço público brasileiro 
e, consequentemente, da sociedade como um todo. 
 
Com esse fim, a ouvidoria atua de forma imparcial e autônoma em atividades relacionadas ao 
recebimento, exame, tratamento e encaminhamento de manifestações do usuário, tais como: 
reclamações, solicitações, denúncias, sugestões, elogios, pedidos de simplificação e pedidos de 
acesso às informações sob a guarda da Universidade. Além de receber essas manifestações, 
analisá-las e encaminhá-las às unidades competentes, a Ouvidoria identifica situações 
irregulares, sugere melhorias e solicita providências, recomendando e intermediando as ações 
corretivas e auxiliando na busca de soluções para as questões apresentadas de acordo com a 
legislação vigente, de forma que os anseios individuais e coletivos da sociedade sejam 
recepcionados de forma ética, sigilosa, eficiente e eficaz.  
 
Dessa forma, a atividade da Ouvidoria visa a construção de uma cultura de cidadania na 
sociedade, decorrente da participação dos (as) usuários (as) nas políticas públicas como 
instrumento de democracia, sendo o agente promotor de mudanças na sociedade, dada sua 
capacidade de aproximar a Administração Pública do cidadão (ã). 
 
 
2.1 A OUVIDORIA NA UNILAB 
 
A Ouvidoria da UNILAB tem sua criação datada de 30 de novembro de 2015, por meio da Portaria 
GR Nº1.084/2015. Seu Regimento Interno fora atualizado e aprovado por meio da Resolução 
CONSUNI Nº 56 de 16 de dezembro de 2021, que assim dispõe: 
 

Art. 3º A Ouvidoria da UNILAB é uma unidade de assessoramento vinculada à 
Reitoria e tem como finalidade promover a defesa dos direitos de estudantes, 
servidores (as), docentes e técnico-administrativos (as) e da comunidade 
externa em suas relações com a UNILAB. 
Art. 4º A Ouvidoria terá como principal objetivo contribuir com o controle 
social e a democracia participativa, bem como subsidiar a gestão da UNILAB 
através da participação dos usuários dos serviços prestados. 
Art. 5º A Ouvidoria atenderá aos (às) cidadãos (ãs), dando entrada e 
tratamento a denúncias, comunicações, reclamações, elogios, solicitações, 
sugestões, pedidos de simplificação e pedidos de informações oficiais sobre a 
UNILAB, visando: 
I – à proteção dos direitos dos usuários; 
II – à prevenção e à correção de atos e procedimentos incompatíveis com o 
direito à informação e à qualidade na prestação dos serviços, na forma da lei; 
III – à correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos 
serviços; 
IV – ao aprimoramento dos serviços prestados; 
V – à melhoria do desempenho institucional. 

 
A Ouvidoria da UNILAB acumula ainda, as seguintes atribuições:  
 
a) Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, previsto no Regimento Interno em seu Art. 6º, 
com designação nominal de sua titular por meio da Portaria Reitoria/UNILAB nº 235 de 19 de 
julho de 2022 
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b) Autoridade de Monitoramento da LAI (AMLAI), de acordo com a Portaria 
Reitoria/UNILAB nº 465 de 22 de dezembro de 2021.  
 
a) Encarregada de Dados Pessoais, de acordo com a Portaria Reitoria/UNILAB nº262 de 04 
de agosto de 2022. 
 
 
2.2 O PAPEL DA OUVIDORIA 
 
Além dos itens dispostos no Regimento Interno da Ouvidoria e genericamente abordados no 
item anterior, a Portaria nº 581 de 09 de março de 2021 da Controladoria Geral da União – CGU 
estabelece orientações para o exercício das competências das unidades setoriais do Sistema de 
Ouvidorias do Poder Executivo Federal - SisOuv.  Assim, esta Portaria elenca em seu Art. 7º, de 
maneira exemplificativa as atividades a serem executadas pela Ouvidoria, tais como: 
 

I - Receber as manifestações de usuários de serviços públicos e os relatos de 
irregularidade bem como dar-lhes tratamento nos moldes das legislações 
vigentes, incluídas as manifestações recebidas de agentes públicos que atuem 
no próprio órgão ou entidade. 
II - Adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos prazos legais e da 
qualidade das respostas às manifestações de usuários de serviços públicos 
recebidas; 
III - formular, executar e avaliar ações e projetos relacionados às atividades 
de ouvidoria da respectiva área de atuação; 
IV - Coletar, ativa ou passivamente, dados acerca da qualidade e da satisfação 
dos usuários com a prestação de serviços públicos; 
V - Analisar dados recebidos ou coletados a fim de produzir informações com 
vistas ao aprimoramento da prestação dos serviços e à correção de falhas; 
VI - Zelar pela adequação, atualidade e qualidade das informações constantes 
nas Cartas de Serviços dos órgãos e entidades a que estejam vinculadas; 
VII - Adotar ferramentas de solução pacífica de conflitos entre usuários de 
serviços públicos e órgãos e entidades públicas, bem como entre agentes 
públicos, no âmbito interno, com a finalidade de qualificar o diálogo entre as 
partes e tornar mais efetiva a resolução do conflito, quando cabível; 
VIII - em relação aos Conselhos de Usuários de Serviços Públicos:  
a) conduzir os processos de chamamento público para voluntários; 
b) executar as ações de mobilização e de interlocução com conselheiros; 
c) desenvolver enquetes e pesquisas para subsidiar a sua atuação; e 
d) consolidar os dados por eles coletados; 
 
IX - Realizar a articulação com instâncias e mecanismos de participação social; 
X - Realizar a articulação, no que se refere às competências de sua unidade, 
com os demais órgãos e entidades encarregados de promover a defesa dos 
direitos dos usuários de serviços públicos, tais como ouvidorias de outros 
entes e Poderes, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas; 
XI - Realizar a articulação com as demais unidades do órgão ou entidade a 
que estejam vinculadas para a adequada execução de suas competências; 
XII - Realizar a interlocução e observar as orientações do órgão central do 
Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (SisOuv), no âmbito de suas 
competências; 
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XIII - Exercer a atividade de Serviço de Informação ao Cidadão, quando assim 
designadas; 
XIV - Adotar as medidas específicas para a proteção da identidade de 
denunciantes;  
XV - Receber as manifestações decorrentes do exercício dos direitos dos 
titulares de dados pessoais; 
XVI - Exercer a supervisão técnica de outros canais de relacionamento com os 
usuários de serviços públicos; e 
XVII - produzir anualmente o relatório de gestão. (CGU 2021, p.3) 

 
 
2.3 FORÇA DE TRABALHO 
 
A equipe da Ouvidoria é composta pela Ouvidora e mais 01 (uma) servidora técnica-
administrativa em educação, que, além de substituta eventual, tem por atribuição o 
atendimento das demandas da Lei de Acesso à Informação e das manifestações típicas de 
Ouvidoria. Realiza também atendimentos presenciais, telefônicos e virtuais, prestando 
informações à comunidade universitária e a sociedade em geral e mais todo o rol de atribuições 
designado à Unidade, partilhando-o com a titular. 
 
Servidoras: 
Monica Saraiva Almeida (Ouvidora/Assistente em Administração) 
Adriana de Melo Barros (Assistente em Administração) 
 

 
3. ACESSO À OUVIDORIA 

 
Visando garantir o acesso à informação e subsidiando a garantia do direito à participação por 
meio das manifestações, a Ouvidoria da UNILAB disponibiliza aos seus usuários as seguintes 
possibilidades de acesso: 

 
3.1 Plataforma Fala.BR 
O Fala.BR, ferramenta desenvolvida pela CGU, é o canal prioritário de acesso à Ouvidoria 
para o registro tanto de pedidos de acesso à informação quanto de manifestações de 
Ouvidoria. Funciona de forma ininterrupta e permite ao usuário o envio e acompanhamento 
de suas demandas, apresentar recursos e receber respostas, em conformidade com a Lei 
12.527/2011 e com a Lei 13.460/2017. Mesmo possuindo acesso intuitivo, a Ouvidoria da 
UNILAB disponibiliza tutoriais de acesso para facilitar o uso da Plataforma. 

 
3.2 Atendimento presencial 
O atendimento presencial ocorre na sala da Ouvidoria, no Campus da Liberdade, 
preferencialmente de maneira agendada, nos dias e horários já divulgados publicamente. O 
atendimento preza pelo acolhimento, de forma ética e empática, oferecendo escuta e as 
demais possibilidades de encaminhamentos em nível de Ouvidoria. 

 
3.3 Atendimento telefônico 
A Ouvidoria dispõe de dois telefones, pelos quais pode dar orientações quanto ao uso dos 
sistemas ou mesmo a concessão de informações básicas que não requeiram o registro de 
processos e tramitação entre unidades. 
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3.4 Videoconferência 
O período pandêmico introduziu em nosso cotidiano de trabalho as videoconferências como 
estratégias para reuniões, que continuam sendo usadas sempre que a comunicação por 
escrito não se apresenta suficiente e não é possível o comparecimento presencial do usuário 
à Ouvidoria. Esse atendimento ocorre também, preferencialmente, agendado. 

 
3.5 E-mail 
O e-mail ouvidoria@unilab.edu.br é um forte canal de acesso do público usuário para busca 
de informações e orientações para utilização dos serviços da Ouvidoria bem como da 
UNILAB como um todo. 

 
 

4. MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO 
 
Desde sua criação até 31 de dezembro de 2022, a Ouvidoria da UNILAB recebeu um total de 763 
manifestações de ouvidoria, entre reclamações, denúncias, comunicações, solicitações, 
sugestões e elogios. Já os pedidos de acesso à informação somam 1.074, somando um total de 
1.837 registros de participação e controle social geridos pela Ouvidoria em articulação com as 
demais unidades internas à UNILAB. As informações mais detalhadas quanto ao SIC podem ser 
obtidas no Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI e no Painel da LAI. 
 

 
 
No ano de 2022 a Ouvidoria analisou e tratou 165 manifestações e 116 pedidos de acesso à 
informação. Se analisada a série histórica, podemos observar que pela primeira vez o 
quantitativo de manifestações de ouvidoria é superior ao de pedidas de acesso à informação.  
 
Obviamente, seria necessária uma investigação aprofundada, capaz de indicar as razões de tal 
inversão. Contudo, alguns elementos se destacam e podem ser pensados como fortes 
colaboradores desse resultado. São esses, ao nosso ver: a) o fortalecimento da transparência 
ativa; b) a visibilidade e a credibilidade quem vem sendo conferida à Ouvidoria. 
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À medida que os dados públicos são disponibilizados e facilitam o acesso da sociedade, menos 
pedidos em transparência passiva precisam ser abertos, porque a busca espontânea do público 
usuário já o conduz às suas necessidades. É muito importante, contudo, que os dados em 
transparência ativa sejam monitorados e estejam atualizados ou causarão o efeito contrário. 
 
Quanto às manifestações de Ouvidoria, à medida que se sentem mais seguros e acolhidos, os(as) 
usuários(as) tendem a se sentir encorajados a se manifestar, expondo sua visão, suas 
insatisfações, críticas, sugestões, tornando-se mais ativos no processo de participação. O serviço 
em si vem sendo mais divulgado, noticiado em redes sociais, publicando boletins, o que também 
evidencia de maneira mais efetiva a Ouvidoria no cotidiano dos serviços que a UNILAB oferta. 
 
O tratamento das manifestações recebidas na Ouvidoria por meio da Plataforma Fala.BR 
envolve: aferição do tipo da manifestação, assunto e setor responsável pela demanda 
apresentada, além da análise se o relato possui elementos mínimos necessários a atuação do 
setor, conforme a Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2018. 
 
Dentre o total de registros de manifestações direcionadas à UNILAB em 2022 apresentamos 
algumas informações: 
 

 
 
 

Unidades mais demandadas 
 Reclamação Solicitação Sugestão Pedido de Acesso à Informação 

1º PROPAE PROGRAD PROGRAD SGP 
2º PROGRAD PROPAE ICS PROGRAD 
3º SGP SRCA SECOM PROPAE 
4º IEAD IEAD PROADI PROPPG 
5º ICS SGP SGP PROINTER 
6º PROADI PROPPG  PROPLAN 

    Fonte: Painel Resolveu? 
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Posição Assuntos mais recorrentes em denúncias e comunicações 
1º Conduta/ conduta ética de servidor* 
2° Frequência * 
3º Práticas e decisões administrativas 
4º Assédio moral* 
5º Disciplina, conduta e relações discentes 
6º Concursos/editais 
7º Acadêmico 
7º Atendimento 
7º Auxílios/bolsas 
7º Licitações/contratos 
7º Transparência 
8º Nepotismo 
8º Restaurante Universitário 
8º Transfobia 
8º Intercampi 
8º Calendário acadêmico/carga horária 

* os assuntos marcados com asterisco referem-se a servidores docentes e técnicos. Fonte: Painel Resolveu? 

 
 

5. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA OUVIDORIA 
 
Nem todas as ações desenvolvidas estão pautadas na legislação e seu cumprimento. A tarefa da 
Ouvidoria é, e deve ser, muito maior do que o encaminhamento de manifestações e pedidos de 
acesso à informação. Seu papel no universo da participação e do controle social abre espaço 
para possibilidades de reafirmação do protagonismo dos usuários e usuárias, fortalecendo, 
consequente e inevitavelmente, toda a instituição. 
 
Assim, as ações descritas a seguir englobam aquelas planejadas pela Ouvidoria ou de demandas 
que surgem ao longo do exercício, oriundas do controle externo e da própria comunidade 
interna. 
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5.1 Boletim Informativo da Ouvidoria 
Em 2022 foram publicadas as 3 primeiras edições do Boletim da Ouvidoria. O informativo 
trimestral é publicado em versão digital, sendo disponibilizado na página da Ouvidoria e 
encaminhado por mala-direta a toda a comunidade universitária. Reuniu textos elaborados 
por servidores(as), informações quantitativas, bases legais, orientações, dentre outros 
conteúdos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Recomendações de Ouvidoria 
As Recomendações de Ouvidoria representam um retorno da Ouvidoria para os(as) 
gestores(as) com relação às manifestações recebidas que revelam o sentimento dos(as) 
usuários(as) quanto aos serviços prestados, contribuindo assim para o seu aperfeiçoamento. 
 
Em 2022 foram emitidas 06 recomendações, assim dispostas: 
 
 

Nº Processo SEI Unidade 
recomendada 

Assunto 

01 23282.004320/2022-39 Reitoria/SECOM Revisão da aba “institucional” do site. 
02 23282.006314/2022-16 SGP Fluxo de perícias ambientais 
03 23282.010689/2022-81 Reitoria Cumprimento da jornada presencial. 
04 23282.011287/2022-01 Proadi Exposição de dados pessoais em 

portarias 
05 23282.013555/2022-11 Institutos Publicização de atas, documentos, 

decisões, regimento interno, 
convocações, etc. 

06 23282.019107/2022-21 Prograd/Propae/
Reitoria 

Processos de verificação da 
heteroidentificação. 

 
 
5.3 Acompanhamento do Modelo de Maturidade em Ouvidoria (MMOup) – Elaboração 

do Plano de Ação 
O cronograma do 1º ciclo integral de Avaliação de Maturidade do SisOuv previu, para o 
ano de 2022 a elaboração do Plano de Ação para que o nível alvo estabelecido pelas 
Unidades Setoriais seja atingido. O plano foi desenvolvido e enviado para a CGU. 
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5.4 Reuniões das Unidades de Controle com a Gestão Superior 
A Ouvidoria participou, em 2022 das reuniões institucionais que envolvem os 
organismos de controle interno e a gestão superior, espaço importante de diálogo para 
fortalecer a governança, a integridade e a transparência. 
Os organismos de controle externo veem com bons olhos tal iniciativa, contudo exigem 
a formalização desse espaço para que o mesmo seja validado e utilizado como resposta 
às possíveis recomendações. 

 
5.5 Maratona de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos 

Em 2022 a Rede Nacional de Ouvidorias – RenOuv realizou a 2ª edição da Maratona 
Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos em comemoração aos 5 anos da 
Lei 13.460, de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público . Assim, durante todo o 
mês de junho todas as Ouvidorias que compõem a RENOUV utilizaram suas redes sociais 
para informar sobre suas atividades e serviços do seu órgão, buscando disseminar a toda 
comunidade o conhecimento da Lei. A Ouvidoria da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) também participou da Maratona, por 
meio de seu Instagram, acompanhado pela hashtag oficial #essedireitoédetodos. 
 

5.6 Avaliação da Ouvidoria pela CGU 
A Ouvidoria da UNILAB recebeu, em agosto de 2022, a equipe de Avaliação da 
Controladoria Geral da União para início dos trabalhos de avaliação dessa Unidade 
Setorial.  
 
A CGU emitiu também um questionário de avaliação que faz parte da fase de execução 
sistemática de avaliação das Ouvidorias, implementada pela Ouvidoria Geral da união – 
OGU. As 52 perguntas abordaram cinco dimensões: Força de Trabalho e Estrutura Física, 
Canais de Atendimento, Sistemas Informatizados, Fluxo de Tratamento e Questões 
Gerais, que foram respondidas pela Ouvidoria da UNILAB e aguarda-se, então, o retorno 
com parecer e recomendações. 
 

5.7 Participação em Eventos 
A titular da Ouvidoria esteve presente no IX Encontro de SICs das Instituições Públicas 
de Ensino Superior e Pesquisa no Brasil, de 16 a 18/11/2022, em Salvador – BA. 
O Encontro proporcionou trocas de experiências substanciais para o cotidiano da 
Ouvidoria, além de contribuir sobremaneira para a discussão de temas relevantes, tais 
quais: 
 O Acesso à Informação e sua função social; 
 Lei de Acesso à Informação: boas práticas e desafios no cumprimento da LAI pelas 

IFES;  
 O papel da Ouvidoria para a garantia cidadã através da qualificação da política 

pública e boas práticas de governança; 
 Tribunal de Contas e o Controle Social; 
 Caminhos iniciais para o compliance com a LGPD; 
 A transparência pública no contexto das IES brasileiras. 
 
A equipe da Ouvidoria também esteve presente no Seminário de Boas Práticas em 
Integridade e Governança Pública promovido pela Controladoria Geral da União – CGU, 
de 06 a 09 de junho de 2022. Participaram servidores e servidoras da UNILAB, UFCA, 
IFCE, UFC e DNOCS, que apresentaram, práticas exitosas implementadas que vêm 
contribuindo para a integridade de suas instituições e que compartilhadas podem servir 
de exemplo para o desenvolvimento institucional. 
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A Ouvidoria participou ainda da mesa “Diálogos plurais: o papel da Ouvidoria como 
caminho para a transparência e garantia do direito à educação”, parte da programação 
do Festival Glitter, promovido pela Coordenação de Arte e Cultura da Pró-Reitoria de 
Extensão, Arte e Cultura – PROEX. Na oportunidade foi possível dialogar sobre 
participação e controle social e como a Ouvidoria pode ser um espaço importante para 
a garantia dos direitos. 
 

5.8 Adesão ao Programa de Gestão e Desenvolvimento – PGD 
O processo de implementação do PGD na UNILAB teve que ser agregado às atividades 
da Ouvidoria, dada a necessidade de capacitação e aprofundamento nos normativos 
emitidos, cursos e tutoriais disponibilizados. 
A Unidade aderiu ao PGD de forma parcial, ficando a titular 01 (um) dia em teletrabalho 
e a outra servidora da equipe, 03 dias em teletrabalho. 
 

5.9 Acompanhamento de Planos 
Em 2022 a Ouvidoria participou e contribuiu com a elaboração/acompanhamento do 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Plano de Contratações Anual – PCA, 
Planejamento das Contratações de Solução de TIC –CSTIC, Plano de Integridade, Plano 
de Desenvolvimento de Pessoas – PDP. 
 

5.10 Acompanhamento do site e Instagram da Ouvidoria 
A Ouvidoria vem dando especial atenção a mecanismos de comunicação e 
transparência, como sua página dentro do Portal da UNILAB e seu Instagram. 
A página da Ouvidoria vem sendo constantemente atualizada, conferindo aos 
usuários(as) uma experiência relevante, que conta com legislação, divulgação de 
documentos, relatórios, acesso a sistemas e painéis, guias e manuais, dentre outros. 
Já o Instagram da Ouvidoria tem funcionado como ferramenta de aproximação com o 
público usuário, oportunizando comunicação mais célere e direta e redirecionando para 
outros canais. Aposta-se nesse espaço para efeito de disseminação de informação e 
mobilização, sobretudo. 
 

5.11 Visitas Institucionais 
As visitas ou reuniões institucionais foram planejadas com o objetivo de apresentar a 
Ouvidoria como unidade parceira e que tem como função mediar as necessidades e 
direitos do público usuário aos gestores das políticas, diminuindo a distância entre esses 
e facilitando a tomada de medidas para a melhoria dos serviços. 
 
Em 2022 14 unidades macro foram “visitadas”, em sua maior parte por meio de 
videoconferência, como forma de aproveitar melhor o tempo dos gestores.  
Foram feitas pactuações, discussões sobre fluxos e processos, abrindo um canal mais 
direto da Ouvidoria com as Unidades. 
 

5.12 Conselho de Usuários 
Não houve avaliação de serviços pelo Conselho de Usuários em 2022. 
 

 
 

6. MONITORAMENTO DA LAI 
 
Em cumprimento ao art. 40 da Lei nº 12.527/2011, a lei de Acesso à Informação - LAI, o Reitor 
da UNILAB designou a autoridade de monitoramento da LAI - AMLAI, conforme Portaria 
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Reitoria/UNILAB nº 465/2021, para monitorar a implementação da lei e assegurar seu 
cumprimento. 
 

6.1 Transparência Ativa 
A LAI prevê a divulgação de informações institucionais fomentando o desenvolvimento 
da cultura de transparência e o controle social na Administração Pública. Nesse sentido, 
é dever de entidades e órgãos públicos, divulgar de forma proativa e espontânea 
informações de interesse coletivo produzidas ou mantidas por eles em local físico de 
fácil acesso e via internet. O intuito da transparência ativa é verificar se os órgãos 
públicos estão divulgando o rol mínimo de informações exigidos pela LAI, conforme 
estabelecido no Artigo 8º, da LAI, que norteia a avaliação da Transparência Ativa. 
A Ouvidoria da UNILAB vem trabalhando no sentido de garantir a Transparência Ativa 
com o uso de Processos SEI para atualização das informações junto às Unidades, 
inserindo-as no Sistema de Transparência Ativa – STA e submetendo-as à análise da 
CGU. 
É importante frisar que as informações exigem atualização e manutenção, o que faz com 
que o “status” da instituição esteja sempre oscilando. 
Outro fator relevante nesse sentido, foi a edição do novo Guia de Transparência Ativa, 
que traz alterações significativas na disposição quantitativa e qualitativa das 
informações contidas na aba “Acesso à Informação”. O novo GTA, publicado em 
dezembro de 2022, foi revisado e ampliado com a inclusão de obrigações determinadas 
pela Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei de Governo Digital); pela Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); e pela Instrução 
Normativa TCU nº 84, de 22 de abril de 2020, além da inclusão de orientações 
específicas para empresas estatais federais, em virtude da Lei nº 13.303, de 30 de junho 
de 2016 e regulamentações decorrentes. 
  

 
 

* dados colhidos do painel da LAI, em 17/01/2023. O painel da LAI não oferece dados históricos por período para os itens 
da Transparência Ativa. 

 
Os itens em descumprimento são: 
 

Item em 
descumprimento/cumprimento 

parcial 

Orientação da CGU Encaminhamento da 
Ouvidoria 

telefones, endereços e e-mails de 
contato dos ocupantes de seus 
principais cargos até o 5º nível 
hierárquico 

(cumpre parcialmente) 
A informação "quem é quem" 
deve ficar dentro do submenu 
"Institucional". 

Alterar a localização da 
informação; 
Pactuar com a SECOM e 
Reitoria a disponibilização 
em um único local. 
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currículos de todos os ocupantes de 
cargos de direção e assessoramento 
superior 

(cumpre parcialmente) 
A informação "quem é quem", 
que possui o currículo dos 
ocupantes de cargos de direção 
e assessoramento superior, 
deve ficar dentro do submenu 
"Institucional". 

Alterar a localização da 
informação; 
Pactuar com a SECOM e 
Reitoria a disponibilização 
em um único local. 

O órgão ou entidade divulga as 
principais metas de seus programas, 
projetos e ações?    

 Divulgar o link onde estão as 
informações 

Reenvio do processo 
23282.019317/2022-10. 

O órgão ou entidade divulga 
indicadores de resultado e impacto, 
quando existentes, relativos a seus 
programas, projetos e ações? 

Divulgar o link onde estão as 
informações 

Reenvio do processo 
23282.019317/2022-10. 

O órgão ou entidade divulga os 
principais resultados de seus 
programas, projetos e ações?    

Divulgar o link onde estão as 
informações 

Reenvio do processo 
23282.019317/2022-10. 

O órgão ou entidade divulga 
informações sobre suas licitações? 

Disponibilização do link para o 
Portal da Transparência 
remetendo especificamente 
para a área (licitações) onde as 
informações da entidade já 
estão disponíveis, sendo 
necessário, ainda, que seja 
apresentado um passo-a-passo 
para encontrar a informação 
desejada. 

Solicitação de atualização 
à área responsável 

O órgão ou entidade divulga 
informações sobre os contratos 
firmados em seu âmbito?   

Orienta-se que seja 
disponibilizado link remetendo 
para a área específica de 
Contratos do Portal da 
Transparência, juntamente com 
um passo a passo que auxilie o 
usuário a encontrar a 
informação desejada. 

Solicitação de atualização 
à área responsável 

O órgão ou entidade divulga 
informações sobre a implementação 
da política de dados abertos?   

Publicação do PDA; 
Portal de dados abertos. 

Emitir recomendação. 

 
 

6.2 Transparência Passiva 
A Transparência Passiva consiste na disponibilização de informações mediante o 
atendimento a questionamentos específicos demandados por pessoa física ou jurídica.  
 
Por determinação da LAI, os órgãos devem possuir um Serviço de Informação ao 
Cidadão – SIC responsável por essas demandas de acesso à informação. Na UNILAB o 
SIC está vinculado à Ouvidoria, conforme seu Regimento Interno e de acordo com a 
Portaria Reitoria Nº 235 de 19 de julho de 2022. 
 
No ano de 2022 a Ouvidoria recebeu 116 pedidos de acesso à informação, respondidos 
na sua totalidade. 
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Fonte: Painel da LAI 

 
A estatística detalhada sobre os pedidos de acesso à informação direcionados à UNILAB pode 
consultada em https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/lai  e possuem relatórios específicos: 
Relatório do SIC e Relatório da Autoridade de Monitoramento da LAI, ambos produzidos por 
esta Ouvidoria. Neles o foco e detalhamento se dá no âmbito do acesso à informação, bem como 
as recomendações para superação dos desafios dessa pauta.  
 
 

7. ATIVIDADE COMO ENCARREGADA DE DADOS PESSOAIS 

A titular da Ouvidoria foi designada como Encarregada de Dados Pessoais, de acordo com a 
Portaria Reitoria/UNILAB nº262 de 04 de agosto de 2022.  

A função desse encarregado dentro de um órgão é de atuar como canal de comunicação entre 
instituição, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Suas 
atribuições, de acordo com o Art. 41 da LGPD são: 

 
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 
providências; 
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem 
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 
IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas 
complementares. 

 

É indispensável registrar que a UNILAB ainda não implementou a Lei Geral de Proteção de Dados 
e o GT instituído para tanto por meio da Portaria Reitoria/UNILAB Nº39 de 09 de fevereiro de 
2022 não teve nenhum andamento. 

A Ouvidoria vem atuando de forma paliativa, orientando a proteção dos dados pessoais e dando 
suporte às unidades que, de maneira proativa, como é o caso da CLCP, tomam medidas nesse 
sentido. 

Importante registrar também que foi solicitada a aquisição de software de tarjamento para a 
instituição em 2021, porém ainda não foi realizada a compra, dada a priorização. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 
Os avanços obtidos pela Ouvidoria da UNILAB são notórios: há mais visibilidade, acesso e 
confiança. As buscas por escuta, atendimento presencial, acolhimento, orientações sobre 
manifestações, entre outros, nos dão a dimensão de que há um reconhecimento da Unidade 
como acessível e executora de seu papel. O número de crescente de manifestações demonstra 
também a construção de uma relação de confiança e segurança nos aspectos legais e éticos que 
alicerçam o trabalho da Ouvidoria. A autonomia de que goza a unidade não pode nunca ser 
esquecida, pois é ela que garante tal confiança e credibilidade. Trata-se da garantia do direito à 
participação e controle social, que reafirmam e fortalecem a integridade da instituição. 
 
Não se pode negar, contudo, que é necessário avançar em muitos aspectos tanto para o 
cumprimento integral das atribuições da Ouvidoria, bem como para a concretização da nossa 
meta de torná-la uma Ouvidoria de excelência. 
 
A necessidade de investimento em força de trabalho e estrutura são prementes. O volume de 
tarefas específicas da Ouvidoria somado às atribuições que lhe foram colocadas acabam por 
fazer com que o setor tenha que fazer “escolhas”, que são sempre as mais objetivas, que 
demandam prazo ou exigências de órgãos de controle. Isso é prejudicial para o andamento da 
Unidade que pouco consegue avançar em seu planejamento de gestão e em inovações. 
Importante também repensar as atribuições “extra” designadas à Ouvidoria. Ainda que 
necessário, dada a escassez de pessoal, algumas delas como AMLAI e Encarregada de Dados 
Pessoais ou representam flagrante conflito de interesses ou extrapolam a competência do setor 
que fica com suas reais tarefas prejudicadas. 
 
Entender a Ouvidoria como unidade que faz atendimento ao público, por muitas vezes 
delicados, requer de nossa parte o investimento na estrutura mínima para isso: com espaço 
para acolhida que permita sigilo e água, por exemplo. 
 
É preciso também uma aproximação do público usuário da Bahia. Os números demonstram 
um acesso bastante discrepante do Ceará e estratégias precisam ser pensadas para diminuir tal 
distância e garantir o acesso igualmente a todos e todas dessa ferramenta que aproxima a 
gestão de sua razão de existir. A aposta na Ouvidoria como promotora da participação e controle 
social é ascender da mera reclamação ao fazer coletivo, vislumbrando a construção de uma 
cultura que transforma a partir de todos os sujeitos que fazem parte da UNILAB. 
 


