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Curso é organizado pela Diretoria de Planejamento Institucional e vai ser realizado nos
dias 16 e 17 de dezembro

  

Venha conhecer sobre a relação entre controle interno e gestão de riscos.

  

Participe do curso de capacitação Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, nos
dias 16 e 17 de dezembro.  O curso é organizado para dois públicos: no dia 16, é voltado para
servidores que tenham interesse pela temática e, no dia 17, para membros do Comitê de
Governança, Riscos e Controles (CGRC), do Comitê Assessor de Governança, Riscos e
Controles (CAGRC), diretores de unidades, auditores, ouvidor e secretária da auditoria
da UFVJM.

  

O curso de capacitação será realizado no auditório da reitoria, prédio da reitoria, Campus JK. 
A capacitação será ministrada pelo prof. Adriano Higino Freire, da Universidade Federal de
Lavras (UFLA).

  

De acordo com os organizadores da capacitação, o objetivo do curso é “apresentar os
conceitos fundamentais necessários para a sistematização de práticas relacionadas às politicas
de governança, gestão de riscos, controles internos e de integridade, previstas na Instrução
Normativa MP/CGU 01/2016 e Decreto nº 9.901/2019”.

  

Programação

  

No dia 16, segunda-feira, o curso será realizado das 13h às 17h, com carga horária de 4 horas.
São ofertadas 60 vagas aos servidores da UFVJM. Conheça aqui  o planejamento do curso.

  

Já para o dia 17, terça-feira, as vagas são destinadas aos membros do Comitê de Governança,
Riscos e Controles (CGRC), do Comitê Assessor de Governança, Riscos e Controles
(CAGRC), diretores de unidades, auditores, ouvidor e secretária da auditoria da UFVJM.
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http://ufvjm.edu.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=8772&amp;Itemid=1031
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A carga horária é de 6 horas, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Acesse o plano de curso neste
link .

  

Inscrição

  

O período de inscrição começa hoje (2/12) e vai até o dia 10 de dezembro.

  

Para se inscrever, preencha o formulário eletrônico disponível neste link .

  

O critério de confirmação da inscrição será a ordem de preenchimento do formulário eletrônico.

  

 2 / 2

http://ufvjm.edu.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=8773&amp;Itemid=1031
http://ufvjm.edu.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=8773&amp;Itemid=1031
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWmdoxnhhDsl-RjQ2Lyo8_ABFVTgJXpg47yNnEqEx5f_Lr5g/viewform

