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PORTARIA GAB/UFERSA Nº 7, DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Dispõe sobre designação da Assessoria Especial da 
Reitoria como unidade responsável pelas ações 
correcionais em face de servidores técnico-
administrativos, docentes e discentes.  

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, no uso de suas 
atribuições, conferidas pelo Decreto de 21 de agosto de 2020, publicado na edição extra no Diário 
Oficial da União de 21 de agosto de 2020, e tendo em vista o que determina o inciso XIII do art. 44 do 
Estatuto da Ufersa; os incisos VII e XIII do art. 58 do Regimento da universidade; o Decreto nº 5.480, de 
30 de junho de 2005, alterado pelo Decreto nº 10.768, de 13 de agosto de 2021; o Decreto nº 11.123, 
de 7 de julho de 2022; a Portaria nº 1.182, de 10 de junho de 2020 da Corregedoria Geral da União – 
CGU, alterada pela Portaria nº 3.108, de 31 de dezembro de 2020 da CGU; Nota Técnica nº 
1605/2022/CGUNE/CRG, de 28 de julho de 2022 da CGU, resolve:  

Art. 1º  Designar a Assessoria Especial da Reitoria, que integra a estrutura da Reitoria, 

como unidade responsável pelas ações correcionais em face de servidores técnico-administrativos, 

docentes e discentes, atribuindo-lhe as seguintes competências: 

I - realizar o juízo prévio de admissibilidade das denúncias, das representações e dos 

demais meios de notícias de infrações disciplinares e de atos lesivos à Administração Pública, 

encaminhando-as à apreciação do(a) Reitor(a), que dará decisão final quanto à instauração de 

processos disciplinares; 

II - conduzir processos correcionais, instruindo as comissões designadas quanto aos 

procedimentos devidos;  

III - instruir os procedimentos investigativos e os processos correcionais, emitindo 

manifestação técnica prévia ao julgamento da autoridade competente; 

IV - participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do 

Sistema de Correição, com vistas ao aprimoramento do exercício das atribuições que lhe são comuns; 

V - promover o encaminhamento de processos à instauração de investigação preliminar, 

de sindicâncias, de processo administrativo disciplinar e de processo de responsabilização, sem 

prejuízo da possibilidade de instauração de ofício de procedimento administrativo, quer sindicância ou 

processo administrativo disciplinar, pelo Reitor(a), nos termos do art. 143, § 3º, combinado com o art. 
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141 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  

VI - dar encaminhamento à convocação e à designação de servidores para fins de 

investigação preliminar e para comporem comissões de sindicância, de processo administrativo 

disciplinar e de processo administrativo de responsabilização; 

VII - manter registro atualizado da tramitação, do resultado dos procedimentos em 

curso, e inclusive para o efetivo cumprimento da eventual penalidade aplicada; 

VIII - encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Correição, dados consolidados e 

sistematizados, relativos aos resultados das sindicâncias, dos processos administrativos disciplinares e 

dos processos administrativos de responsabilização, bem como à aplicação das penas respectivas; 

IX - supervisionar as atividades de correição internas; 

X - atestar a participação de servidores nas comissões disciplinares e de 

responsabilização; 

XI - acessar de forma irrestrita, se assim o pretender e mediante a assinatura de termo 

de confidencialidade, os assentamos funcionais dos servidores do quadro da Ufersa, que se fizerem 

necessários para subsidiar os procedimentos disciplinares e de responsabilização, sendo pessoal, 

administrativa, civil e criminalmente responsável pela utilização indevida dos dados acessados, na 

forma da lei; 

XII - promover ações permanentes relacionadas à prevenção, à detecção e à apuração 

de possíveis irregularidades no âmbito da Ufersa; 

XIII - prestar apoio ao Órgão Central do Sistema de Correição na instituição de registros 

e na manutenção de informações para o exercício das atividades de correição;  

XIV - propor medidas ao Órgão Central do Sistema de Correição, visando à criação de 

condições melhores e mais eficientes para o exercício da atividade de correição; 

XV - promover ações educativas e de prevenção de ilícitos;  

XVI - exercer função de integridade no âmbito das atividades correcionais da 

organização;  

XVII - atender às demandas oriundas do Órgão Central acerca de procedimentos 
investigativos e processos correcionais, documentos, dados e informações sobre as atividades de 
correição, dentro do prazo estabelecido.   

Art. 2º  A instauração e decisão final dos processos disciplinares é de competência do 
Reitor(a), consoante o art. 270 do Regimento da Ufersa. 
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Art. 3º  A indicação dos titulares das unidades setoriais de correição será realizada 
pelo(a) Reitor(a), e submetida previamente à apreciação do Órgão Central do Sistema de Correição, 
nos termos do § 1º do art.  8º do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, e da Portaria nº 1.182, de 
10 de junho de 2020 da Corregedoria Geral da União – CGU, alterada pela Portaria nº 3.108, de 31 de 
dezembro de 2020 da CGU.  

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

 

 

 

LUDIMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA 
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