
Estão abertas as inscrições para a Capacitação em Gestão de Riscos na UFCSPA: 
 

A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 e o Decreto nº 9.203/2017 introduziram 
diretrizes para que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal realizem gestão de riscos 
em seus processos organizacionais. Além do cumprimento da legislação citada, a conscientização a 
respeito do assunto e a adoção de metodologias baseadas nos principais referenciais teóricos e 
normativos trazem benefícios no sentido de facilitar o alcance dos objetivos da instituição, pois 
propiciam ações de controle apropriadas e compatíveis com a natureza, complexidade e magnitude 
dos riscos. Portanto, o gerenciamento de riscos integrado aos demais processos contribui para a 
melhoria da gestão, uma vez que evita perdas, desperdícios e desvios de recursos, bem como 
potencializa a entrega dos resultados à sociedade. 
 
Objetivo 
Promover a disseminação de conhecimentos sobre gestão de riscos, com vistas à aplicação dos 
aspectos teóricos e normativos a situações práticas na UFCSPA. 
 
Unidades promotoras 
- Pró-Reitoria de Planejamento – Coordenação de Desenvolvimento Institucional 
- Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 
- Apoio: Auditoria Interna 
 
Público-alvo 
- Docentes 
- Técnicos administrativos 
- Bolsistas de apoio técnico 
 
Carga horária total 
5 horas 
 
Datas de realização 
9 e 10 de setembro de 2020 
 
Horário 
14h30 às 17h00 
 
Conteúdos 
Módulo 1: 3 horas e 30 minutos de capacitação teórica. Conteúdos temáticos: introdução ao conceito 
de governança pública; principais definições para risco; benefícios e falsos conceitos; processo de 
gestão de riscos: contexto, identificação, análise, avaliação, resposta e tratamento; controles internos 
da gestão; matriz de riscos; apetite a risco; monitoramento; estrutura e documentos da UFCSPA para 
gerir riscos; técnicas aplicáveis; modelo de gestão de riscos da UFCSPA. Módulo 2: 1 hora e 30 
minutos de capacitação prática. Resolução de exercício pertinente a todo o conteúdo exposto.  
 
Obs. Somente serão fornecidos certificados do programa completo (5 horas), após realização dos 
dois módulos, de forma sequencial. 
 
Inscrições até as 16h00 do dia 3 de setembro: 
http://bit.ly/gestaoriscosUFCSPAcurso1 
 

 
Importante: Interessados que já se inscreveram no período anterior à pandemia, para a turma que 
ocorreria na modalidade presencial, não precisam realizar nova inscrição, apenas confirmar se é 
possível a participação nas datas e horários propostos, enviando e-mail para: 
capacita@ufcspa.edu.br 
 

 
Participe! 

 
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS 
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