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Plano de Divulgação do Programa de Integridade da UnB 

 

O Programa de Integridade da Universidade de Brasília (UnB) é o conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para prevenção, 

detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança. Em consonância com as diretrizes da Portaria CGU nº 

57/2019; com a Política de Gestão de Riscos da UnB, instituída pela Resolução do CAD nº 04/2019; e demais normativos, a Universidade de 

Brasília atua nessas temáticas por meio do Plano de Integridade e demais ações relacionadas à integridade pública. Dessa forma, o presente 

documento apresenta o plano de divulgação das temáticas do Programa de Integridade estruturado pelas instâncias de Integridade da UnB. Para 

obtenção de mais detalhes sobre o Programa de Integridade Pública da UnB, clique aqui. 

 

UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

AUD AUD - Missão, visão e Valores 

Publicações iniciais para contextualizar o 
trabalho da Auditoria Interna. Textos 
curtos para contato inicial do público com 
o que é a Auditoria Interna e qual sua 
missão, visão e valores. 

Mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram), 
InfoUnB e site da Auditoria 
Interna 

Alcançar os estudantes, 
servidores e público externo. 

1ª semana de 
Outubro 

AUD AUD, integridade, gestão de 
riscos e governança 

Pequeno texto contextualizando o trabalho 
da AUD dentro do programa de 
integridade da UnB. Explicando como a 
AUD promove e apoia a integridade, 
gestão de riscos e governança. 

Mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram), 
InfoUnB e site da Auditoria 
Interna 

Alcançar os estudantes, 
servidores e público externo. 

2ª semana de 
Outubro 
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

AUD Trabalhos de auditoria 
realizados 

Informativo no estilo "Você sabia?" com 
os trabalhos de auditoria realizados pela 
AUD no ano anterior. Frases curtas apenas 
listando os principais temas e onde 
encontrar o planejamento do trabalho da 
AUD e as conclusões/relatórios de 
auditoria. 

Mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram), 
InfoUnB e site da Auditoria 
Interna 

Alcançar os estudantes, 
servidores e público externo. 

3ª semana de 
Outubro 

AUD Apoio às demandas da CGU e 
TCU 

Informativo no estilo "Você sabia?" sobre 
o apoio da AUD às fiscalizações da CGU e 
TCU. 

Mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram), 
InfoUnB e site da Auditoria 
Interna 

Alcançar os estudantes, 
servidores e público externo. 

4ª semana de 
Outubro 

AUD PGMQ - Programa de Gestão e 
Melhoria da Qualidade 

Informativo no estilo "Você sabia?" sobre 
o PGMQ e sua importância 

Mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram), 
InfoUnB e site da Auditoria 
Interna 

Alcançar os estudantes, 
servidores e público externo. 

1ª semana de 
Novembro 

AUD Equipe da AUD e Capacitação Informativo sobre a força de trabalho da 
AUD e sua capacitação.  

Mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram), 
InfoUnB e site da Auditoria 
Interna 

Alcançar os estudantes, 
servidores e público externo. 

2ª semana de 
Novembro 

AUD Benefícios das ações da AUD - 
financeiros e não financeiros 

Informativo no estilo "Você sabia?" com 
os benefícios financeiros e não financeiros 
apurados e sobre o fato de a AUD 
contabilizar tais benefícios anualmente. 

Mídias sociais (facebook, 
twitter e instagram), 
InfoUnB e site da Auditoria 
Interna 

Alcançar os estudantes, 
servidores e público externo. 

3ª semana de 
Novembro 

CPAD Campanha Ética - Viva Cadeia de Comando Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Assiduidade Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Qualidade dos trabalhos Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

CPAD Campanha Ética - Viva Relacionamento interpessoal Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Atestado Médico Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Uso indevido de informações Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Atividades profissionais paralelas Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Encomendas pessoais Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Redes sociais Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Contratação de estagiário Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Ponto Eletrônico Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

CPAD Campanha Ética - Viva Cartilha - Ética Viva Informe Rede Os servidores da UnB Outubro e 
Novembro/2021 

OUV 
Reestruturar, consolidar e 

divulgar a Ouvidoria para a 
comunidade universitária 

Disparar Informeredes mais 
frequentemente em razão da pandemia (as 

visitas in loco permanecem suspensas) 
E-mail  Número de informativo por 

mês  

De 22/09/2021 
a 30/11/2021 (2 
Informeredes ao 

mês) 

OUV 
Reestruturar, consolidar e 

divulgar a Ouvidoria para a 
comunidade universitária 

Realizar campanha de sensibilização dos 
servidores quanto a existência e correta 

utilização dos canais de denúncia 
disponíveis na UnB 

 E-mail  Número de informativo por 
mês 

De 04/10/2021 
a 08/10/2021 

OUV 
Reestruturar, consolidar e 

divulgar a Ouvidoria para a 
comunidade universitária 

Apresentar relatório semestral 1/2021 ao 
CONSUNI Reunião remota via Teams 

Relatório já apresentado e o 
novo está em fase de 

conclusão, para envio às áreas 
da UnB. 

Até 29/10/2021 
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

OUV 

Implementar projeto de 
comunicação da OUV, 
refazendo a página e 

melhorando o acesso e a 
divulgação de dados 

Atualizar a página institucional da 
Ouvidoria (sempre que houver necessidade 

de atualização) 
Online 

Item já cumprido, acoplado de 
revisão mensal no transcurso 

do período informado. 

De 22/09/2021 
a 30/11/2021 

OUV Implantar a Ouvidoria proativa Respostas positivas/total das respostas Plataforma Fala.BR 

Acompanhamento de 
participação em pesquisa de 

satisfação em relação aos 
serviços da Ouvidoria 

Último dia útil 
dos meses de 

setembro, 
outubro e 
novembro 

OUV Implantar a Ouvidoria proativa 

Efetuar monitoramento e cobrança diários 
dos processos tramitados via Ouvidoria 
nas unidades envolvidas, com o objetivo 
de encaminhar ao manifestante a resposta 

no prazo legal 

SEI Monitoramentos dos processos 
encaminhados pela Ouvidoria Diariamente 

OUV Capacitar os servidores da 
OUV/SIC 

Incentivar a conclusão da meta 
estabelecida no PDI de 5 cursos ao ano Reunião online semanal 

Número de cursos de 
capacitação, 

especialização lato 
sensu e stricto sensu realizados 
pelos servidores da OUV/SIC 

Setembro: 
24/09/2021 

Outubro: 01, 
08, 15, 22, 
29/10/2021 

Novembro: 05, 
12, 19 e 

26/11/2021 

OUV Implementar a transparência 
ativa 

Cumprir na totalidade os itens 
determinados  Página oficial do órgão Acompanhamento semanal de 

cumprimento dos itens 
Até final de 
novembro 

OUV 
Consolidar a estrutura do SIC, 
sensibilizando a comunidade 

universitária acerca de seu papel 

Prazo médio de respostas para atender 
pedidos do SIC  Plataforma Fala.BR Prazo médio de respostas para 

atender pedidos do SIC 

Último dia útil 
dos meses de 

setembro, 
outubro e 
novembro 
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

OUV 

Elaborar instrumento para aferir 
a satisfação dos manifestantes 

em relação às respostas 
prestadas pela UnB por meio da 

OUV 

Efetuar monitoramento semanal, a cada 
segunda-feira) das páginas que tratam da 

Ouvidoria nas Plataformas Fala.BR e 
Gov.BR (Conselho de Usuários) 

Plataformas Fala.BR e 
Gov.BR 

Elaborar enquete, 
acompanhamento de 

participação em pesquisa de 
satisfação em relação aos 

serviços da Ouvidoria e do 
SIC. Elaboração de relatório 

para a Comunidade, 
apresentando os resultados. 

Setembro: 
27/09/2021 

Outubro: 04, 
11, 18, 

25/10/2021 
Novembro: 01, 

08, 19, 22 e 
29/11/2021 

OUV 

Realizar campanha de 
sensibilização dos servidores 
quanto à existência e correta 

utilização dos canais de 
denúncia disponíveis na UnB 

Em razão da Pandemia da COVID-19 e da 
concomitante implementação do trabalho 
remoto da equipe da Ouvidoria, não será 

possível, até o final de novembro, 
distribuir panfletos e afixar cartazes sobre 
a Ouvidoria e seu papel institucional nas 
Unidades da UnB. Todavia, será efetuado 

contato via e-mail, por meio de 
informativo encaminhado 1 x ao final de 

cada mês 

E-mail Número de informativo por 
mês  

Setembro: 
27/09/2021 
Outubro: 

25/10/2021 
Novembro: 
29/11/2021 

OUV Mapear e divulgar os canais de 
denúncia IDEM E-mail 

Número de informativo por 
mês, além de SEI e 

Informerede a respeito da 
temática. 

Setembro: 
27/09/2021 
Outubro: 

25/10/2021 
Novembro: 
29/11/2021 

OUV Realizar curso sobre a temática 
“canais de denúncia na UnB” 

Efetuar eventos abarcando o tema, o curso, 
caso possível e uma live a respeito do 

tema. 
Reunião remota via Teams 

Interessante falarmos que foi 
tramitado na data de hoje, 

20/9, SEI e Informerede acerca 
de como registrar denúncias 

Maio, agosto e 
até o final do 

ano 
(dependendo da 

agenda dos 
palestrantes). 
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

OUV 

Elaborar normativo de fluxo de 
trabalho da Ouvidora 

relacionado às regras que 
garantam o incentivo a 

sugestões, elogios, solicitações, 
reclamações e denúncias, 

incentivo ao controle social e 
proteção ao denunciante 

Item já cumprido Item já cumprido Item já cumprido Item já 
cumprido 

OUV 

Capacitar e instruir equipe / 
comunidade quanto aos papéis e 
a atuação da Ouvidoria e demais 

áreas 

Participar em 5 cursos e eventos, no que 
tange à temática, além dos encontros 

semanais, já citado acima. 
Efetuar eventos abarcando o tema, o curso, 

caso possível e uma live a respeito do 
tema. 

Reunião remota via Teams 

Item já contemplado no tópico 
4 e cumprido, mediante os 

cursos que fazemos. No que 
tange aos eventos, foram feitos 

02 e estamos organizando a 
execução do curso.  

Maio, agosto e 
até o final do 

ano 
(dependendo da 

agenda dos 
palestrantes). 

OUV 

Elaborar cartilha/guia sobre os 
canais de denúncia existentes e 

disseminar entre os agentes 
públicos 

Elaborar cartilha e fôlderes. Material impresso 

Confecção do material 
impresso, além disso, 

constantemente 
são encaminhados pela OUV 
informativos, via Informerede 

ou SEI, para a 
capacitação/instrução remota 
da comunidade universitária. 
O último foi este criado hoje, 

20/9, acerca do canal de 
denúncias da UnB. 

O material foi 
feito, todavia, 

será revisto em 
razão dos novos 
normativos e de 
nossa mudança 
para o Centro 
de Vivências. 
Até o final de 

dezembro.  
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

OUV 

Incentivar o uso do sistema 
Fala.BR por parte da 

comunidade interna para a 
realização e o acompanhamento 

de denúncias 

Não informado. 
SEI, Informerede, página da 

OUV, atendimento via e-
mail ou telefone 

Essa ação vem sendo 
realizada periodicamente, por 

meio de informes via SEI, 
Informerede e na nossa página 
da OUV. E no atendimento via 

e-mail ou telefônico. 

Indeterminado. 

OUV 

Apresentar relatório anual à 
Administração Superior com as 
atividades desenvolvidas pela 
Ouvidoria da UnB e propostas 
para aprimoramento da gestão 

Item já cumprido Item já cumprido 

Item já cumprido, com a 
emissão de relatórios mensais, 

além do relatório dos dados 
abertos e do monitoramento da 

LAI, eles vão além da 
apresentação de atividades, são 

sugeridas propostas de 
intervenções. Abarcado, 

também, no tópico 1 

Item já 
cumprido 

OUV 

Efetuar monitoramento diário 
do Fala.BR para o 

acompanhamento dos 
respectivos processos das 

unidades envolvidas, a fim de 
que a demanda seja 

analisada/respondida, com o 
objetivo de encaminhar ao 
manifestante a resposta no 

prazo devido 

Efetuar monitoramento e cobrança diários 
dos processos tramitados via Ouvidoria 
nas unidades envolvidas, com o objetivo 
de encaminhar ao manifestante a resposta 

no prazo legal 

Plataforma Fala.BR; SEI 
Item que vem sendo cumprido 

diariamente pela OUV, já 
contemplado no tópico 3. 

Diariamente 
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

Comissão 
de Ética 

Divulgar a temática Comissão 
de Ética 

Elaborar circulares e divulgá-las no 
sistema SEI; 

Informar sobre ética no serviço público, 
composição da comissão, legislações, 

regimento interno e dados para contato no 
sítio eletrônico. 

Circular eletrônica no 
sistema SEI e sítio 

eletrônico da unidade 

Material cujo conteúdo versa 
sobre ética no serviço público 
e como o tema deve pautar a 
atuação do agente público no 

exercício do cargo ou em 
função dele e tem como 
público-alvo servidores 

técnicos administrativos, 
docentes da UnB e, qualquer 
público interessado, seja ele 

interno ou externo. 

Outubro, 
Novembro e 

Dezembro/2021 

DGP Manual Interno sobre situações 
de nepotismo 

Texto fazendo menção ao Plano de 
Integridade e breve resumo do Manual 

Interno, com o arquivo e link de acesso ao 
site do DGP.  

Publicação no site da UnB Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) publicado 

DGP 

Manual Interno sobre situações 
de nepotismo 

Texto fazendo menção ao Plano de 
Integridade e breve resumo do Manual 

Interno, com o arquivo e link de acesso ao 
site do DGP.  

Envio de Processo SEI para 
todas as Unidades da UnB Servidores da UnB (técnicos e 

docentes) 

28/out 

DGP 

Manual Interno sobre situações 
de nepotismo 

Texto fazendo menção ao Plano de 
Integridade e breve resumo do Manual 

Interno, com o arquivo e link de acesso ao 
site do DGP.  

Envio de e-mail por 
InfoUnB Servidores da UnB (técnicos e 

docentes) 

04/nov 

DGP 

Ações de capacitação - Curso da 
ENAP sobre Ética e Serviço 

Público e Atividade 
Correicional 

Comunicado com informações sobre ações 
de capacitação oferecidas pelas ENAP 

sobre a temática Ética e Serviço Público e 
Atividade Correicional 

InfoUnB e e-mails 
institucionais dos servidores 

Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) 

Quando houver 
cursos abertos 

DGP Definição de nepotismo Será elaborado um Comunicado com 
informações sobre a temática nepotismo 

Publicação no site do DGP, 
envio de InfoUnB e envio de 

e-mail aos servidores 

Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) 15/out 
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UNIDADE TEMA ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO AÇÃO/CANAIS DE 
DIVULGAÇÃO 

METAS DE 
DIVULGAÇÃO/ALCANCE DATA 

DGP Situações que se configuram 
nepotismo 

Será elaborado um Comunicado com 
informações sobre a temática nepotismo 

Publicação no site do DGP, 
envio de InfoUnB e envio de 

e-mail aos servidores 

Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) 22/out 

DGP 

Cuidados que devem ser 
adotados nos processos de 
Designação de cargos de 

direção e de funções 
gratificadas (nepotismo) 

Será elaborado um Comunicado com 
informações sobre a temática nepotismo 

Publicação no site do DGP, 
envio de InfoUnB e envio de 

e-mail aos servidores 

Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) 08/nov 

DGP 

Cuidados que devem ser 
adotados nos processos de 

Movimentação de servidores 
(nepotismo) 

Será elaborado um Comunicado com 
informações sobre a temática nepotismo 

Publicação no site do DGP, 
envio de InfoUnB e envio de 

e-mail aos servidores 

Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) 15/nov 

DGP 

Cuidados que devem ser 
adotados nos processos de 
Contratação de estagiários 

(nepotismo) 

Será elaborado um Comunicado com 
informações sobre a temática nepotismo 

Publicação no site do DGP, 
envio de InfoUnB e envio de 

e-mail aos servidores 

Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) 22/nov 

DGP 

Cuidados que devem ser 
adotados nos processos de 
Contratação de empresa de 

prestação de serviço 
(nepotismo) 

Será elaborado um Comunicado com 
informações sobre a temática nepotismo 

Publicação no site do DGP, 
envio de InfoUnB e envio de 

e-mail aos servidores 

Servidores da UnB (técnicos e 
docentes) 29/nov 

 


