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GOVERNANÇA

• 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

de modo eficiente.



GOVERNANÇA

MECANISMOS DE GOVERNANÇA

Liderança: conjunto de práticas, de natureza humana ou comportamental, que assegura a
existência das condições mínimas para o exercício da boa governança:

• pessoas íntegras, capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas
• ocupando os principais cargos das organizações
• liderando os processos de trabalho



GOVERNANÇA

MECANISMOS DE GOVERNANÇA

Estratégia: os líderes são responsáveis por conduzir o processo de estabelecimento da
estratégia necessária à boa governança, envolvendo aspectos como:

• escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes interessadas;
• avaliação do ambiente interno e externo da organização;
• avaliação e prospecção de cenários;
• definição e alcance da estratégia;
• definição e monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo;
• alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio e organizações envolvidas.

Controle: na execução desses processos existem riscos, os quais devem ser avaliados e
tratados. É conveniente o estabelecimento de controles e sua avaliação, transparência,
prestação de contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados (accountability).
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Cadeia de Valor - UFLA

Demonstra um fluxo simples contínuo da esquerda para direita dos

processos e atividades que diretamente contribuem para produzir valor

para a sociedade.

Um conjunto de símbolos são usados para visualizar a agregação de valor

ou passos necessários para se atingir os objetivos estratégicos e a missão

Institucional.

Atividades 

Estratégicas

Tem o propósito de medir, monitorar, controlar atividades e 

administrar o presente e o futuro do negócio. Atividades estratégicas, 

assim como as de apoio, não agregam valor diretamente para os 

clientes (sociedade), mas são necessárias para assegurar que a 

organização opere de acordo com seus objetivos e metas de 

desempenho. Podem estar associadas a áreas funcionais ou serem 

interfuncionais.

Atividades 

finalísticas

Representam as atividades essenciais que uma organização executa 

para cumprir sua missão. Essas atividades constroem a percepção de 

valor pelo cliente (sociedade) por estarem diretamente relacionados à 

experiência de consumo do produto ou serviço.

Atividades de 

apoio

Oferece suporte às atividades finalísticas, mas também pode prover 

suporte a outras atividades de apoio ou estratégicas. A diferença 

principal entre as atividades finalísticas e as de apoio é que 

atividades de apoio entregam valor para outras atividades ou 

processos e não diretamente para os clientes (sociedade)



Mapa Estratégico - UFLA

Representação gráfica das relações de causa e efeito entre os

componentes da estratégia de uma organização

Dimensões Descrição do conjunto de objetivos estratégicos

Resultados e Sociedade

São objetivos que  precisam ser alcançados para o alcance 

integral da criação de valor para a sociedade e o 

cumprimento da Missão Institucional de modo sustentável. 

Esses objetivos também se organizam de acordo com as 

áreas finalísticas que compõem a Cadeia de Valor da 

UFLA.

Processos Internos

Esses objetivos criam e cumprem a proposição de valor 

para a sociedade. O desempenho dos processos internos é 

um indicador de tendência de melhorias que terão impacto 

nos resultados e no atendimento às demandas da 

sociedade.

Aprendizagem e Recursos

Composto por objetivos que demonstram como pessoas, 

tecnologia da informação, infraestrutura física e 

equipamentos se conjugam para sustentar a estratégia. As 

melhorias nos resultados de Aprendizagem e Recursos são 

indicadores de tendência para os processos internos em 

busca dos resultados para a sociedade.
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• Em razão do que determinam a Instrução Normativa 
Conjunta CGU/MPOG 01/2016, o Decreto nº 8.638/2016 e 
a Instrução Normativa GSI/PR nº 1/2008, foram criados, no 
âmbito desta Universidade, respectivamente, o Comitê de 
Governança, Riscos e Controle; o Comitê de Governança 
Digital e o Comitê de Segurança da Informação e 
Comunicações.

• Além desses comitês, o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe 
sobre a política de governança da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, determina a 
criação de Comitê Interno de Governança ou atribuição 
das competências correspondentes a colegiado já 
existente.

• Por meio de estudo realizado pela Assessoria de 
Governança e Gestão da UFLA, verificou-se esses comitês 
possuíam finalidades, competências e diretrizes 
congruentes. 
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CIGOV-UFLA: tem a finalidade de assessorar a Reitoria na condução da política de governança, a fim de garantir
que as boas práticas de governança se desenvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma contínua e
progressiva, nos termos recomendados pelo Comitê Interministerial de Governança da Presidência da República

• Reitor
• Vice-Reitor
• Chefe de Gabinete da Reitoria
• Assessor de Governança e Gestão
• Assessora de Assuntos Estratégicos
• Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários
• Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
• Pró-Reitor de Extensão e Cultura
• Pró-Reitor de Graduação
• Pró-Reitor de Infraestrutura e Logística
• Pró-Reitor de Planejamento e Gestão
• Pró-Reitor de Pesquisa
• Pró-Reitor de Pós-Graduação
• Diretor da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI
• Coordenador da Coordenadoria de Operação e Segurança da Informação - DGTI
• Diretor de Relações Internacionais - DRI

http://cigov.ufla.br/

- Plano de Transformação Digital

- Abertura e tramitação de processos eletrônicos

- Contratos de terceirização

- PDI 2021-2025

- Atividades de Ensino Remotas

- PDA

- PDTIC
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COMITÊ DE INTEGRIDADE 

Em atendimento ao Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017 e a Portaria
CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018 a UFLA, por meio da Portaria Reitoria nº
525, de 8 de maio de 2018, instituiu a unidade responsável pela coordenação da
estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade.
Recentemente a composição do comitê foi atualizada conforme Portaria nº 907,
de 13 de julho de 2020.

São Atribuições do Comitê de Gestão de Integridade: 
• coordenar a elaboração e revisão de Plano de Integridade, com vistas à 

prevenção e à mitigação de vulnerabilidades eventualmente identificadas; 
• coordenar a implementação do programa de integridade e exercer o seu 

monitoramento contínuo, visando seu aperfeiçoamento na prevenção, 
detecção e combate à ocorrência de atos lesivos; 

• atuar na orientação e treinamento dos servidores da UFLA com relação aos 
temas atinentes ao programa de integridade; 

• promover outras ações relacionadas à gestão da integridade, em conjunto 
com as demais áreas da UFLA. 
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ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO: criada por meio da Portaria nº 665, de 12 de junho de 2018, foi
estabelecida com o objetivo principal de acompanhar as políticas, as diretrizes e mecanismos de Governança
Pública legais aplicados à Universidade Federal de Lavras, orientando a Direção Executiva da UFLA quanto ao
cumprimento da legislação relacionada.

• Sugere medidas administrativas à Direção Executiva da UFLA para o aprimoramento 
contínuo da Governança e Gestão da Instituição;

• Monitora o alcance dos objetivos estratégicos por meio das metas e indicadores que 
compõem o Plano de Desenvolvimento Institucional (Planejamento Estratégico);

• Elabora relatórios gerenciais periódicos com análise dos indicadores de gestão e 
acadêmicos;

• Coordena o processo de elaboração do Relatório de Gestão para Prestação de Contas ao 
Tribunal de Contas da União;

• Acompanha as demandas dos órgãos de controle interno e externo quanto às questões que 
envolvem governança e gestão;

• Supervisiona a implementação da Política de Gestão de Riscos da UFLA.
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MÓDULO I: CONCEITOS DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE

• Governança, Governança Corporativa e Governança Pública
• Princípio e Mecanismos de Governança
• Planejamento
• Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas – TCU
• Gestão de Riscos e Controles Internos

• Framework Coso ERM
• ISO 31000:2018

• Política de Gestão de Riscos da UFLA
• Integridade
• Compliance

• Riscos para a Integridade
• Conflito de Interesses
• Promoção da Ética e Normas de Conduta
• Transparência
• Recepção de Denúncias
• Auditoria Interna
• Correição
• Plano de Integridade

• Governança da UFLA

GOVERNANÇA NA UFLA



MÓDULO II: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO DE RISCOS NA PRÁTICA
• Organização
• Decisão nas organizações
• Planejamento

• Planejamento Externo e Interno
• Atitudes em relação ao Planejamento
• Importância do Planejamento para as Organizações
• Níveis de Planejamento

• Planejamento Estratégico
• Plano Estratégico
• Ações Práticas
• Benefícios do Planejamento Estratégico

• Administração Estratégica
• Mapa Estratégico
• Análise SWOT e Planejamento estratégico - teoria e prática

• Matriz SWOT
• Densidade dos Quadrantes
• Posicionamento Estratégico Global

• Gestão de Riscos – prática
• Identificação dos componentes dos riscos
• Avaliação dos níveis de riscos
• Resposta aos riscos
• Medidas preventivas sobre os eventos de riscos
• Medidas de mitigação de eventos de riscos

GOVERNANÇA NA UFLA



MÓDULO III: PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) nº 63/2010

• Estrutura Internacional de Relato Integrado do Conselho Internacional do Relato Integrado (IIRC) – Guia para 
Elaboração na forma de RI

• Decisão Normativa TCU 178/2019;

• Anexos II e III DN TCU 178/2019;

• Declaração de Integridade

• Rol de responsáveis

• Processos, Procedimentos e Prazos da Prestação de Contas

• Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020

GOVERNANÇA NA UFLA
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GOVERNANÇA DA UFLA
Projetos com as Fundações de Apoio
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DESAFIOS SOBRE GOVERNANÇA

• Implementação completa do Plano de Integridade da UFLA

• Mapeamento de processos de todas as unidades organizacionais

• Implementação da gestão de Riscos em Unidades Acadêmicas

• Mudança da Estrutura Organizacional, de modo a promover maior

descentralização administrativa

• Construção do novo PDI

• Migração completa do SIG para sistema desenvolvido pela

instituição

• Conclusão do dimensionamento de pessoal


