AUDITORIA E CONTROLE

CURSO EAD

GESTÃO DE RISCOS NO
SETOR PÚBLICO

JUSTIFICATIVA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tanto o Poder Executivo Federal, como
outras organizações do Judiciário e do
Legislativo, bem como Tribunais de Contas e
Ministério Público tem aderido à gestão de
riscos, pois perceberam valor nessa
ferramenta, para aumentar a probabilidade
de alcance dos objetivos organizacionais.
Alcançar a maturidade na gestão de riscos
não é tarefa fácil, pois há diversas nuances
que precisam ser observadas para que a
implantação do processo seja efetiva. Além
da metodologia de riscos, é necessário
integrar esse processo à tomada de decisões
e aos aspectos de governança, a exemplo do
processo de planejamento estratégico.
Pensando nisso, o presente curso foi
elaborado com o objetivo de esclarecer os
conceitos tratados no processo de gestão de
risco e, mais do que isso, implementá-los, por
meio das mais modernas técnicas existentes
no mundo, gerando valor aos serviços
prestados aos cidadãos brasileiros.

1- OBJETIVOS, RISCOS E CONTROLES
INTERNOS EM UMA
•
•
•
•
•

2 – O PROPÓSITO DA GESTÃO DE RISCOS
•
•
•
•
•

•
•

Demonstrar, de forma didática e prática, o
passo a passo para implementar a gestão de
riscos;

•

- Demonstrar os conceitos básicos,
responsabilidades e os papéis dos gestores e
servidores relacionados a Gestão de Riscos
de uma organização;
- Apresentar as abordagens metodológicas
relativas a metodologia de gestão de riscos
(COSO II – ERM e ISO 31000), bem como
orientações práticas para implantação e
efetivo funcionamento da gestão de riscos em
uma organização.
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Por que a gestão de riscos é crítica?
Diagnóstico da gestão de riscos na
Administração Pública Brasileira
Benefícios e Evolução da Gestão de Riscos

4 – PRÉ-REQUISITOS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO
•
•

- Realçar a relevância do gerenciamento de
riscos não só como inibidora de desvios, mas
como auxílio na melhoria do desempenho da
Administração Pública.

Conceitos, Princípios e Objetivos
relacionados a Riscos e Controles
A estrutura dos Controles Internos da Gestão
A responsabilidade pela Gestão de Riscos e
pelos Controles Internos.
Gestão de Riscos e Planejamento
Estratégico
Gestão de Riscos e Tomada de Decisões.

3 – GESTÃO DE RISCOS NO SETOR
PÚBLICO BRASILEIRO

OBJETIVO DO CURSO

- Capacitar os servidores, garantindo
observância às normas e procedimentos
atinentes à matéria;

Objetivos Coerentes e Alcançáveis
Teoria dos Riscos Aplicada
Controles Internos para que?
Modelos de Referência (COSO, ABNT NBR
ISSO 31000 e 31010)
A conexão entre Gestão de Riscos e
Governança: Uma não existe sem a outra

•
•
•

Como obter o apoio da Alta Administração?
Aspectos importantes para a criação da
cultura de Governança
Mudança de mentalidade e apetite ao risco
Como começar?(Quais processos, quantas
pessoas compor equipe, etc.)
Como demonstrar Valor

5 – DANDO O PRIMEIRO PASSO:
ELABORANDO A POLÍTICA DE GESTÃO DE
RISCOS
•
•
•
•

Princípios e Objetivos da Gestão de Riscos
Objetivos e Estrutura da Gestão de Riscos
A política de Gestão de Riscos: Conteúdo e
Exemplos
A instância da Supervisão: Comitê de
Governança, Riscos e Controles (Modelos
de Criação, principais erros na criação do
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6 – O PROCESSO DA GESTÃO DE RISCOS:
FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO
•
•
•
•
•

Estabelecimento de Contexto Interno e
Externo (Análises SWOT, RECI,
Stakeholders e Matriz de Riscos)
Identiﬁcação de Riscos – Técnicas e
Ferramentais para aplicação
Análise de Riscos – Escalas e Critérios
Avaliação de Riscos – Metodologia
detalhada para avaliação
Tratamento de Riscos – Como decidir qual
medida é adequada para cada risco

METODOLOGIA
O Curso será apresentado por videoaulas (ao
vivo) e material complementar para leitura,
disponibilizado durante 30 dias. Em curso,
haverá interatividade com o instrutor para
esclarecimentos de dúvidas e discussão de
casos práticos com interação individual e
coletiva, na plataforma disponibilizada. A
metodologia consistirá em:
•
•
•
•
•

Curso Ao Vivo
Ebook com material para leitura e
compreensão
Fórum para discussão entre os alunos e com
o professor
Exercícios
Avaliação de aprendizagem

E aﬁnal, quais são as diferenças entre EAD e Ao
Vivo?
→ EAD (Ensino à distância): Tem como
característica principal as aulas gravadas. Ou
seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo,
até completar o curso. Elas são acessadas pela
internet e ﬁcam armazenadas em um ambiente
especialmente desenvolvido para promover o
aprendizado. Ao ﬁnal do curso o aluno receberá
um
certiﬁcado de participação.
→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se
aproxima mais dos treinamentos presenciais
onde o aluno participa do treinamento em tempo
real que possibilita a interação com os
instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo
as aulas serão realizadas em horário préagendados e os alunos também receberão
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INFORMAÇÕES

Este treinamento
customizado

pode ser

para

sua

organização.

Curso EAD
Solicite uma proposta:
incompany@conexxoes.com.br

GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO
Carga Horária

Valor
R$ 800,00

16 horas

Pagamento por depósito bancário
Banco do Brasil

Ag: 2971-8 | C/C: 99805-2

Banco Itaú

Ag: 0935 | C/C: 74821-0

Contato

www.conexxoes.com.br
incompany@conexxoes.com.br

*Após a conﬁrmação do curso, e mesmo antes que tal fato
reserva-se ao direito de adiar, cancelar o curso ou substituir
externos que impeçam

sua efetivação

ocorra, a Conexxões

Educação

o Instrutor , quando ocorrerem fatores

ou por falta de quórum.

Desta forma,

não se aplica a

Conexxões o pagamen to de mul tas.
NOSSAS REDES

incompany@conexxoes.com.br|

www.conexxoes.com.br | @conexxoeseducacao

