
  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PORTARIA Nº 810/REITORIA, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, no uso
de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
processo nº 23075.218049/2017-03,

RESOLVE:

Art. 1º - Ins tuir o Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos - CGRC no âmbito da UFPR,
órgão  colegiado  de  natureza  delibera va  e  de  caráter  permanente,  o  qual  será  composto  pelos
seguintes membros:

I. Magnífico Reitor;
II. Pró-Reitores;
III. Um representante da Coordenadoria de Governança e Riscos - CGRC;
IV. Um representante da Auditoria Interna da UFPR - AUDIN.

§ 1º - O Comitê será presidido pelo Magnífico Reitor.

§ 2º - Nos impedimentos e afastamentos dos tulares, o CGRC será composto por seus subs tutos legais.

§ 3º - A par cipação dos membros no Comitê, a qualquer tempo, é considerada serviço de natureza
relevante e não enseja qualquer po de remuneração.

§ 4º - O CGRC será apoiado pela Coordenadoria de Governança e Riscos da UFPR - CGRC, fornecendo
subsídios para a tomada de decisão.

Art. 2º - Compete ao Comitê de Governança, Riscos e Controles:

I. Promover prá cas e princípios de conduta e padrões de comportamentos;
II. Ins tucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos;
III. Promover o desenvolvimento con nuo dos agentes públicos e incen var a adoção de boas prá cas de
governança, de gestão de riscos e de controles internos;
IV. Garan r a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à condução das
polí cas e à prestação de serviços de interesse público;
V. Promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de riscos e pelos
controles internos;

SEI/UFPR - 0606141 - Portaria https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir...

1 de 2 22/03/2018 12:04



VI. Promover a adoção de prá cas que ins tucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na
prestação de contas, na transparência e na efe vidade das informações;
VII. Aprovar polí cas, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e ins tucionalização da
gestão de riscos e dos controles internos;
VIII. Supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de
serviços de interesse público;
IX. Liderar e supervisionar a ins tucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo
suporte necessário para sua efe va implementação no órgão ou en dade;
X. Estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de alçada ao nível de
unidade, polí ca pública, ou a vidade;
XI. Aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para gerenciamento de
riscos e implementação dos controles internos da gestão;
XII. Emi r recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles
internos; e,
XIII. Monitorar as recomendações e orientações deliberadas por este Comitê.

Art. 3ª - Esta Portaria entra em vigor a par r desta data.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em
07/12/2017, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0606141 e
o código CRC 504922CE.

Referência: Processo nº 23075.218049/2017-03 SEI nº 0606141
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PORTARIA Nº 821/REITORIA, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, no uso
de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
processo nº 23075.218049/2017-03,

RESOLVE:

Alterar a Portaria nº 810/REITORIA, de 07 de dezembro de 2017:

Art. 1º - Ins tuir o Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos - CGRC  no âmbito da UFPR,
órgão  colegiado  de  natureza  delibera va  e  de  caráter  permanente,  o  qual  será  composto  pelos
seguintes membros:

I. Magnífico Reitor;
II. Pró-Reitores;
III. Um representante da Coordenadoria de Governança e Riscos - CGR;
IV. Um representante da Auditoria Interna da UFPR - AUDIN.

§ 1º - O Comitê será presidido pelo Magnífico Reitor.

§ 2º - Nos impedimentos e afastamentos dos tulares, o CGRC será composto por seus subs tutos legais.

§ 3º - A par cipação dos membros no Comitê, a qualquer tempo, é considerada serviço de natureza
relevante e não enseja qualquer po de remuneração.

§ 4º - O CGRC será apoiado pela Coordenadoria de Governança e Riscos da UFPR - CGR, fornecendo
subsídios para a tomada de decisão.

Art. 2º - Compete ao Comitê de Governança, Riscos e Controles:

I. Promover prá cas e princípios de conduta e padrões de comportamentos;
II. Ins tucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos;
III. Promover o desenvolvimento con nuo dos agentes públicos e incen var a adoção de boas prá cas de
governança, de gestão de riscos e de controles internos;
IV. Garan r a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à condução das
polí cas e à prestação de serviços de interesse público;
V. Promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de riscos e pelos
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controles internos;
VI. Promover a adoção de prá cas que ins tucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na
prestação de contas, na transparência e na efe vidade das informações;
VII. Aprovar polí ca, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e ins tucionalização da
gestão de riscos e dos controles internos;
VIII. Supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de
serviços de interesse público;
IX. Liderar e supervisionar a ins tucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo
suporte necessário para sua efe va implementação no órgão ou en dade;
X. Estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de alçada ao nível de
unidade, polí ca pública, ou a vidade;
XI. Aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para gerenciamento de
riscos e implementação dos controles internos da gestão;
XII. Emi r recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles
internos; e,
XIII. Monitorar as recomendações e orientações deliberadas por este Comitê.

Art. 3ª - Esta Portaria entra em vigor a par r desta data.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em
08/12/2017, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0612128 e
o código CRC ABC3F421.

Referência: Processo nº 23075.218049/2017-03 SEI nº 0612128
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PORTARIA Nº 112/REITORIA, DE 13 DE MARÇO DE 2018

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, no uso
de suas atribuições e tendo em vista o que consta no
processo nº 23075.218049/2017-03,

RESOLVE:

Excluir  na  Portaria  nº  821/REITORIA,  de  08  de  dezembro  de  2017,  que  ins tui  o  Comitê  de
Governança, Riscos e Controles Internos - CGRC no âmbito da UFPR, o inciso IV do Art. 1º, referente a
designação de um representante da Auditoria Interna da UFPR - AUDIN, no citado Comitê, tendo em
vista o que consta na Resolução nº 10/2015-COPLAD.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em
13/03/2018, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0825436 e
o código CRC 3CBE0031.

Referência: Processo nº 23075.218049/2017-03 SEI nº 0825436
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