
Governança



Conceito

● “Governança no setor público compreende essencialmente os 

mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à 

condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse 

da sociedade” (Decreto nº 9.203/17).
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Tribunal de Contas da União - TCU

Referencial Básico de 

Governança Aplicável 

à Órgãos e Entidades 

da Administração 

Pública e Ações 

Indutoras de Melhoria.

https://portal.tcu.gov.br/data/files/E8/14/13/3D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663788.PDF

https://portal.tcu.gov.br/data/files/E8/14/13/3D/43B0F410E827A0F42A2818A8/2663788.PDF


Sistema de governança em órgãos e entidades da 

administração pública

O sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se

organizam, interagem e procedem para obter boa governança,

envolvendo:

● Estruturas administrativas (instâncias);

● Processos de trabalho;

● Instrumentos (ferramentas, documentos etc.);

● Fluxo de informações e o comportamento de pessoas envolvidas 

direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no 

monitoramento da organização.



Destacamos algumas instâncias nesse sistema:

● As instâncias externas de governança: TCU, CGU e Controle Social;

● As instâncias internas de governança: Conselho de administração, 

instâncias executivas e instâncias de apoio (Ouvidoria, Auditoria 
Interna e Comissão de Ética);



A governança de órgãos e entidades da administração 

pública envolve três funções básicas:

AVALIAR o ambiente,

os cenários, o

desempenho e os

resultados atuais e

futuros.

DIRECIONAR e orientar

a preparação, a

articulação e a

coordenação de políticas

e planos, alinhando as

funções organizacionais

às necessidades das

partes interessadas.

MONITORAR os

resultados, o

desempenho e o

cumprimento de políticas

e planos, confrontando-os

com as metas

estabelecidas e as

expectativas das partes

interessadas.





Mecanismos de Governança



Mecanismos de Governança



Secretaria de Governança 

Institucional - SGI



Legislação aplicável a governança na UFRN 

● Resolução nº 016/2017 – CONSAD (Institui a Política de Gestão de 

Riscos da UFRN e cria o Comitê de Governança);

● Resolução nº 039/2017 – CONSAD (Política de Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação da UFRN);

● Resolução nº 059/2018 – CONSAD (Institui o Programa de 

Integridade e cria o Comitê de Integridade da UFRN);

● Resolução nº 060/2018 – CONSAD (Aprova Plano de Integridade da 

UFRN); e

● Resolução nº 060/2019 – CONSAD (Cria a Secretaria de Governança 

Institucional).



Secretaria de Governança Institucional - SGI

A Secretaria de Governança da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, diretamente subordinada à Reitoria, é o órgão

responsável pela promoção da governança no âmbito da Universidade,

visando ao fortalecimento dos mecanismos de liderança, estratégia e

controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a

gestão da Instituição.



São instâncias de administração executiva das práticas de 

governança:

I – Pró-reitorias responsáveis pelas atividades-meio;

II – Pró-reitorias responsáveis pelas atividades-fim;

III – Superintendência de Informática;

IV – Secretaria de Gestão de Projetos.



São instâncias internas de apoio à governança:

I – Ouvidoria;

II – Auditoria Interna;

III – Comissão de Ética;

IV – Os Comitês (Governança, Transparência, Integridade,

Gestor de Custos, Segurança da Informação, entre outros.)



Interlocutores de 

Governança



● Os Interlocutores de Governança são servidores integrantes do

quadro funcional da Universidade que foram indicados pelos

dirigentes das suas unidades administrativas, com a finalidade de

participarem de encontros permanentes com a equipe da Secretaria

de Governança Institucional da UFRN - SGI. Deles é esperado que

colaborarem tecnicamente, em parceria com o gestor, para a garantia

da efetividade das ações que possibilitem as boas práticas de

governança na instituição.





Levantamentos de governança UFRN - Dados do TCU (2018)

O Tribunal de Contas da União vem realizando,

sistematicamente, levantamentos para conhecer melhor a situação da

governança no setor público e estimular as organizações públicas a

adotarem boas práticas de governança. O TCU unificou, a partir de

2017, três levantamentos de Governança:

Gestão de Pessoas TI Contratações

O TCU tornou o levantamento anual, público e parte integrante

do processo de prestação de contas anuais.



Gestão de Pessoas

 4100 Gestão de Pessoas

• 4110 Realizar planejamento de Gestão de Pessoas

• 4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, 

a demanda por colaboradores e gestores

• 4130. Assegurar o adequado provimento das vagas existentes

• 4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados

• 4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos 

gestores

• 4160. Construir e manter ambiente de trabalho positivo para o 

desempenho



Tecnologia da Informação

 4200. Gestão de tecnologia da informação e da segurança da 

informação

• 4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação

• 4220. Gerir serviços de tecnologia da informação

• 4220. Gerir serviços de tecnologia da informação

• 4240. Gerir riscos de tecnologia da informação

• 4250. Definir políticas de responsabilidades para a gestão da 

segurança da informação

• 4260. Estabelecer processos e atividades para a gestão da 

segurança da informação



Contratações

 4300. Gestão de Contratações

• 4310. Promover a integridade na área de contratações

• 4320. Desenvolver a capacidade da área de contratações

• 4330. Realizar planejamento das contratações

• 4340. Estabelecer processos de trabalho de contratações

• 4350. Gerir riscos em contratações

• 4360. Contratar e gerir com base em desempenho

• 4370. Realizar contratações sustentáveis



Levantamentos de governança UFRN - Índices

IGG – Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas

IGovPub – Índice de Governança Pública

IGestPessoas – Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas

IGestTI – Índice de Capacidade em Gestão de TI

IGestContrat – Índice de Capacidade em Gestão de Contratos



Resumo dos resultados da auto avaliação da UFRN

TCU aponta UFRN 

como terceiro 

melhor índice de 

governança do 

Brasil em 2018.

No quadro ao lado apresenta-se

resumo da auto avaliação da UFRN

no ano de 2018 (Acórdão 2699/2018-

TCU-Plenário).





Integridade



Integridade

 A qualidade daquele que se comporta da maneira correta, honesta e 

contrária à corrupção. (Integridade para Pequenos Negócios) 

 Comportamentos e ações consistentes com um conjunto de 

princípios e padrões éticos ou morais adotados por indivíduos e 

instituições, criando uma barreira para a corrupção. (Transparência 

Internacional)



Integridade

 Discutir integridade em uma organização envolve temas como:

• conduta ética;

• orientações e exemplos das lideranças;

• processos e divisões de trabalho;

• políticas de incentivo a determinados comportamentos;

• sistemas de prestação de contas;

• processos de monitoramento e uso de recursos; e

• as interações com a sociedade em geral.



Como concretizar a Integridade?

 Disseminação de uma cultura de 

integridade dentro da 

organização, por meio de 

treinamentos e campanhas.

 Estruturação de um sistema de 

gestão da integridade com 

diretrizes e requisitos de 

comportamento, inclusive para a 

alta direção. 

Cultura  de

Integridade



Portaria nº 1.089/2018 

Programa de 

Integridade

Conjunto estruturado de 

medidas institucionais 

voltadas para a 

prevenção, detecção, 

punição e remediação

de fraudes e atos de 

corrupção, em apoio à 

boa governança.







• Abuso de posição ou de poder em 

favor de interesses privados;

• Conflito de interesses;

• Pressão ilegal ou antiética para 

influenciar agente público ou privado;

• Nepotismo;

• Solicitação ou recebimento de 

propina/pagamento indevido;

• Utilização de verbas e fundos 

públicos em favor de interesses 

privados;

• Utilização/vazamento de informação 

privilegiada/restrita.

Riscos 

para a

Integridade



Legislação aplicável a Integridade na UFRN 

● Resolução nº 059/2018 – CONSAD (Institui o Programa de 

Integridade e cria o Comitê de Integridade da UFRN);

● Resolução nº 060/2018 – CONSAD (Aprova Plano de Integridade da 

UFRN).



O Programa de Integridade

O programa de Integridade da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte tem como foco principal estruturar, reforçar e manter a cultura de

integridade institucional, bem como prevenir e combater potenciais atos

de fraude e corrupção que possam impedir que a organização preste

serviços de qualidade à sociedade de forma eficiente e eficaz.



O Programa de Integridade da UFRN fundamenta-se em princípios,

valores e padrões normativos para garantir e priorizar os interesses

públicos sobre os interesses privados, sendo estruturado nos seguintes

eixos:

● I - comprometimento e apoio da alta administração;

● II - gerenciamento de riscos associados à integridade;

● III - monitoramento e atualização periódica; e

● IV - existência de Comitê de Integridade.



Composição do Comitê de Integridade 

● I - Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, representando as áreas de nepotismo e

● conflito de interesses;

● II - Pró-Reitoria de Administração, representando a área de responsabilização de

● entes privados e acesso à informação;

● III - Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral, representando a área de

● transparência ativa e planejamento estratégico;

● IV - Setor de procedimentos disciplinares, representando a área de processos

● administrativos disciplinares e sindicância;

● V - Secretaria de Gestão de Projetos, representando a área de gestão de riscos

● para integridade;

● VI - Ouvidoria, representando a área de tratamento de denúncias; e

● VII - Reitoria, para atuar de forma permanente na gestão do Programa de

● Integridade.



https://ufrn.br/resources/documentos/planos/plano_de_Integridade_da_UFRN.pdf

Plano de Integridade da 

UFRN

https://ufrn.br/resources/documentos/planos/plano_de_Integridade_da_UFRN.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/planos/plano_de_Integridade_da_UFRN.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/planos/plano_de_Integridade_da_UFRN.pdf


Setor de Procedimentos Disciplinares

As atividades relacionadas aos processos disciplinares e de sindicância

na UFRN são atribuídas ao Setor de Procedimentos Disciplinares e

incluem a instauração de sindicâncias e de processos administrativos

disciplinares, de acordo as competências de instauração e julgamento

de procedimentos disciplinares definidas na Resolução nº 036/2016-

CONSAD, de 28 de julho de 2016.



Secretaria de Governança 

Institucional – SGI

https://governanca.ufrn.br/

https://governanca.ufrn.br/


Obrigado!


