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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 223, DE 28 DE MAIO DE 2020

  Dispõe sobre a ordem de tratamento de
denúncias pela Corregedoria.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando a necessidade de eliminar o passivo acumulado de denúncias e, ao mesmo
tempo, de estabelecer uma cultura de pronta resposta ins�tucional a denúncias de irregularidades com
relevância disciplinar; e

Com base no que consta no Processo 23282.406045/2020-22, resolve: 

 

 

Art. 1º A Corregedoria priorizará a análise e tratamento de denúncias pendentes de
realização de juízo de admissibilidade de forma alternada entre as mais an�gas e as mais recentes,
resguardados os efeitos naturais da distribuição interna de processos e das diferenças de complexidade
entre os processos dessa natureza a serem analisados.

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, sem prejuízo da manutenção
das análises de denúncias atualmente em curso.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
01/06/2020, às 10:12, 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 0140028 e
o código CRC C1273B25.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.406045/2020-22 SEI nº 0140028


