
 

 

 

GESTÃO DE RISCOS POR PROCESSOS  

 

Necessidade PDP/UFLA 2022: 

Ampliar conhecimentos para melhor entendimento sobre a gestão de riscos tornando-se capaz de 

aprimorar a gestão de riscos e a previsibilidade destes ocorrerem, contribuir para um planejamento 

institucional com uma base sólida de riscos a serem evitados. 

 

Justificativa:  

A realização do curso Gestão de Riscos por Processos se justifica pela necessidade primordial de capacitar 

seus gestores, a fim de que a instituição possa alcançar resultados mais eficientes e em conformidade com 

a legislação pertinente. Entre as várias normas relacionadas às práticas de boa governança, destacam-se: 

 O Decreto nº 9.203/2017, alterado pelo Decreto nº 9.901/2019, dispõe sobre a política de 

governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. De acordo com esse 

decreto são mecanismos para o exercício da governança pública: I – a liderança, que compreende 

conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercida nos principais cargos das 

organizações, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa 

governança, quais sejam, a integridade; a competência; a responsabilidade e a motivação; II – a 

estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de 

priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos 

de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido; e III – o controle, que 

compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos 

objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 

atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de 

recursos públicos. 

 A Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 1/2016 determina, aos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal, a adoção de uma série de medidas para a sistematização de práticas relacionadas 

a gestão de riscos, controles internos e governança. A norma prevê a instituição de comitês de 

governança, riscos e controles em todos os órgãos federais, que terão sob sua responsabilidade 

promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na 

prestação de contas, transparência, efetividade das informações e, dentro dessa finalidade, 

promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos; garantir a aderência às 

regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas a condução das políticas e à prestação 

de serviços de interesse público; bem como supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-

chaves que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público; entre outras 

atribuições. 

 

Objetivos:  

 Apresentar os conceitos fundamentais necessários para a sistematização de práticas relacionadas à 

Gestão de Riscos por Processos; 

 Capacitar os participantes para implantação de Gestão de Riscos por Processos nos macroprocessos 

institucionais. 

  

Público-alvo: Reitoria, Pró-reitorias, Nintec, Diretorias e Coordenadorias administrativas vinculadas  à 

Reitoria ou às Pró-reitorias. Participação obrigatória para ao menos um servidor de cada unidade. 

 

Conteúdo: 

 

Módulo I: Mapeamento de Processos 



 

 

 

 Conceito de processos de negócio 

 Gestão tradicional e gestão de processos 

 BPM e Notação BPMN 

 Mapeamento de processos de negócio com BPMN 

 Gestão de processos de negócio 

 Prática de mapeamento de processos de negócio 

 

Módulo II: Gestão de Riscos por Processos 

 Gestão de Riscos e Controles Internos 

 Framework Coso ERM 

 ISO 31000:2018 

 Política de Gestão de Riscos da UFLA 

 Gestão de Riscos por Processos 

 Prática de Gestão de Riscos por Processos 

 

Metodologia: aulas expositivas/dialógicas, exercícios e atividades práticas, por meio de videoconferência. 

Ferramentas/recursos: Google Classroom e Google Meet. 

 

Carga Horária: 18 horas, distribuídas conforme apresentado a seguir. 

 

 Módulo I - 9 horas 

 Aula expositiva e dialógica  

 Exercícios e atividades práticas acompanhadas pelo professor durante o horário de aula. 

 

 Módulo II - 9 horas 

 Aula expositiva e dialógica. 

 Exercícios e atividades práticas acompanhadas pelo professor durante o horário de aula. 
 

Vagas: 80 vagas.  

 

Período de realização: 18 de abril a 4 de maio de 2022, nas segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h, 

conforme detalhado abaixo:  

 18/04/2022 – 8h às 11h 

 20/04/2022 – 8h às 11h 

 25/04/2022 – 8h às 11h 

 27/04/2022 – 8h às 11h 

 02/05/2022 – 8h às 11h 

 04/05/2022 – 8h às 11h 

 

Prelecionistas: Fernando Elias de Oliveira (Coordenadoria de Operação e Segurança da Informação/DGTI) e 

Adriano Higino Freire (Superintendência de Governança e Gestão/Reitoria). 

 

Coordenador: Adriano Higino Freire (Superintendência de Governança e Gestão). 

 

Inscrições: Para participar do curso "Gestão de Riscos por Processos" basta preencher o formulário de 

inscrição disponível no link:  



 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGpmr5Nlw6WkvqmqCUwAOWfPnmARgZxmX1kdA5DhId2D

wD7g/viewform , até  o dia 8 de abril de 2022. Se o link não funcionar, copie-o e cole-o no campo de 

endereço do seu navegador.   

 

 

Mais informações:  

Setor de Capacitação e Avaliação / CDP/ PRGDP: 

Email: secav.prgdp@ufla.br 

Telefone: 3829-5152 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGpmr5Nlw6WkvqmqCUwAOWfPnmARgZxmX1kdA5DhId2DwD7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGpmr5Nlw6WkvqmqCUwAOWfPnmARgZxmX1kdA5DhId2DwD7g/viewform

