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GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS 

 
 

Realização: UFF   
 Linha: Gerencial/Formação de Gestores  Modalidade: Presencial 
    

 Carga Horária: 20 horas  Período do curso: 10, 11 e 12 de junho. 
          

 Público alvo:    Pré-requisito: Vinculado ao público-alvo 
        

 . O público-alvo são servidores indicados 

pelas Pró- reitorias e Superintendências.  

 

. Servidores que atuem no tema do curso 

  

       

    
      

    
     

    
     

    
    

 Local: Bloco A, Gragoatá    
Instrutor: Tiago de Alencar Viana (UFCA)   

 

 
Objetivos 

 
Objetivo Geral:  

 
Propiciar conhecimentos específicos e aplicados sobre Governança (Liderança, controle e estratégia) 

e Gestão de Riscos, Controles Internos, Transparência, Compliance e temas conexos, permitindo à 

UFF uma atuação institucional mais qualificada e o aprimoramento de sua interface com órgãos de 

controle e demais áreas da Administração Pública 
 

Objetivos específicos:   
Contextualizar o cenário UFF sobre as temáticas envolvidas (situação atual, desafios e perspectivas). 

 
Evidenciar noções conceituais e legais sobre Governança e Gestão de Riscos, Controles Internos, 

Transparência, Compliance e temas conexos. 

Analisar casos concretos de boas práticas de Governança e Gestão de Riscos. 
  

Analisar casos concretos da UFF, mediante metodologia hands on de discussão e busca ativa por 

soluções. 
 
 

Conteúdo Programático:   
Módulo 1 - Introdução à governança e gestão de riscos em IFES 



- Cenário geral, conceitos introdutórios, motivação, metodologias 
 

- Conceitos introdutórios sobre Governança (Liderança, estratégia e controle); 
 

- Conceitos introdutórios sobre Risco, Gestão de Riscos e Gerenciamento de Riscos; 
 

- Cenário UFF à luz da Gestão de Riscos  

- Classificação de riscos  
 

 

Módulo 2 - Modelo de gestão de riscos 
 

- Legislações e normativos aplicáveis; 
 

- Metodologia para gestão de riscos; 
 

- Etapas, ferramentas e procedimentos para a gerenciamento de riscos. 
 

 

Módulo 3 – Controle internos/Auditoria interna 
 

- Atuação da auditoria interna na Gestão de Riscos; 
 

- Atuação da auditoria interna na Governança, transparência, compliance e accountability; 
 

- Benchmarking em gestão de riscos 
 

 

Módulo 4 - Gestão de riscos na prática 
 

- Planejamento 

 

- Execução/auditoria 

 

- Acompanhamento 

 

-Identificar e elencar os elementos necessários à implantação da gestão de riscos na instituição; 

 

- Identificar, avaliar, classificar e administrar riscos que sua instituição/áreas/unidades estão 

submetidos; 

 

- Analisar suas decisões com base em riscos, melhorando o seu processo decisório.  
 

 

Metodologia  
 
        Aulas expositivas, apoiadas por apostila disponibilizada e slides. 
 
        Oficina hands on (prática) com casos reais da UFF. 
 

O curso será realizado através de aulas expositivas para discussão dos conceitos relacionados à Gestão 

de Riscos e Governança, utilizando apostila, slides e vídeos para visualização de exemplos práticos. O 

segundo momento será estruturado com base em exercícios práticos para melhor absorção do 

conhecimento e aplicação das técnicas nas unidades e setores.  

 

Certificação   
Será certificado o aluno que obtiver, no mínimo, 75% de presença nas aulas e participar das atividades 

propostas. 
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