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Saiba quem procurar para formalizar
denúncias na UFABC

Na busca para melhorar os serviços prestados e
manter os princípios éticos no ambiente universitário,
a UFABC conta com quatro unidades internas que
auxiliam no processo de formalização de denúncias
e reclamações. São elas: Ouvidoria, Corregedoriaseccional, Comissão Disciplinar Discente da Graduação
e Comissão de Ética.
Entenda em quais casos cada unidade deve ser
acionada:

Ouvidoria
A Ouvidoria tem a função de acatar pedidos de
esclarecimentos, reclamações, críticas, sugestões,
elogios e denúncias, seja de docentes, discentes,
técnicos administrativos, terceirizados e comunidade
externa. O setor deve ser acionado após a procura
de orientação em outros canais de comunicação
disponíveis (Fale Conosco, e-SIC, meios acadêmicos,
etc) ou setores envolvidos, sem obter resposta, ou
quando considerar insatisfatória, ou ainda, nos
casos em que não cumprirem os prazos previstos.
O atendimento prestado pela Ouvidoria pode ser
tanto presencial em ambos os campi da Universidade,
quanto por telefone, e-mail, carta e/ou preenchendo
o formulário disponível no site da Ouvidoria no Portal
da UFABC.

Corregedoria-seccional
A Corregedoria-seccional da UFABC realiza
correções, orienta e presta assessoria, promove
e apura formalmente as possíveis irregularidades
praticadas pelos servidores da instituição. Após
receber as denúncias, a Corregedoria aplica, quando
for necessário, as penalidades cabíveis.
Qualquer cidadão pode recorrer à Corregedoriaseccional para denunciar alguma infração
disciplinar cometida por servidores da UFABC,
através de e-mail, carta, comparecendo pessoalmente
na sala da Corregedoria no Campus Santo André
ou preenchendo o formulário disponível no site da
Corregedoria no Portal da UFABC. As denúncias
podem ser feitas anonimamente.

Envie suas sugestões para comunicare@ufabc.edu.br
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A Comissão Disciplinar Discente da Graduação
apura denúncias de condutas inadequadas por
parte de discentes da Graduação da UFABC.
Nesse ano, a média de denúncias recebidas foi de 1 a
3 por mês, entre elas, denúncias de alunos cometendo
transgressões com entorpecentes e/ou fumando
em locais proibidos e denúncias de fraudes em
instrumentos avaliativos e falsificação de assinaturas
de docentes.
O procedimento adotado pela Comissão Disciplinar
Discente da Graduação é analisar a denúncia e, se
necessário, solicitar a abertura de processo e convocar
os denunciados para prestar depoimento. Após o
depoimento, a Comissão emite um parecer aplicando
sanção ao discente, quando couber (advertência,
suspensão ou desligamento da Universidade,
conforme previsto no Regimento da UFABC), ou
absolvendo-o, quando não há elementos suficientes
que comprovem a transgressão.
As denúncias devem ser datadas e assinadas, com
provas anexadas e enviadas ao e-mail: transgressoes.
graduacao@ufabc.edu.br.

Comissão de Ética
A Comissão de Ética da UFABC auxilia na formação
da consciência e de conduta ética dos agentes
públicos no ambiente universitário. Para isso,
procura atuar preventivamente de forma pedagógica
e educativa e atende a consultas ou denúncias feitas,
de forma individual ou coletiva.
As denúncias podem ser feitas através de atendimento
presencial, e-mail e preenchimento do formulário
disponível no site da Comissão no Portal da UFABC.
Importante: as denúncias devem ser registradas
apenas na instância competente. A formalização em
mais de uma unidade não fará com que a denúncia seja
tratada em diferentes frentes.

