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Boas-vindas!

● Estrutura Organizacional e normativos da UFC

● Instâncias de Decisão da Administração Universitária

● Instâncias de Decisão de Governança da UFC

● Áreas de atuação da Governança da UFC

● Política de Governança da UFC

● Política de Gestão de Riscos

● Programa de Integridade da UFC

● Interlocutores de Governança



Onde sua 
unidade está 
inserida?

A UFC está organizada por meio de normativos específicos, que devem ser 
conhecidos e consultados para orientar decisões de modo que o interesse 
institucional seja sempre priorizado.

É importante conhecer se a sua unidade de trabalho está diretamente 
vinculada à Administração Superior, desenvolvendo ações para a área meio 
(administrativa), ou à Administração Acadêmica, desenvolvendo ações 
relacionadas à área fim (acadêmica).

Essa compreensão facilita o modo como podemos aprimorar as atividades, 
dentro do nosso campo de atuação, de modo a ajudar no cumprimento da 
nossa missão institucional.

Para conhecer melhor a estrutura da UFC, consulte os seguintes links:

● Estatuto da UFC

● Regimento Geral da UFC

● Organograma da UFC

● Regimentos Específicos

● Resoluções dos Conselhos da Administração Superior

● Portarias expedidas pela Reitoria

http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/estatuto_ufc/estatuto_ufc.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/regimento_geral_ufc/regimento_geral_ufc.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/organograma_ufc/orgonograma_geral_ufc_2019.pdf


Conhecendo 
melhor a 
estrutura e os 
normativos da 
UFC



Administração 
Universitária 
na UFC

As atividades universitárias são exercidas em dois níveis (Art. 8º do Estatuto):

Administração Superior

● Conselho Universitário

● Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

● Reitoria

● Pró-Reitorias

● Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Reitor

● Órgãos de Assessoramento ao Reitor

● Órgãos Suplementares

Administração Acadêmica

● Conselhos das Unidades Acadêmicas (Centro, Faculdade, Campus, Instituto)

● Unidades Acadêmicas

● Departamentos (em Centros e Faculdades)

● Coordenações de Curso de Graduação

● Coordenações de Curso de Pós-Graduação

http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/estatuto_ufc/estatuto_ufc.pdf


Instâncias de 
Decisão na 
Administração 
Superior

A Administração Superior na UFC é exercida por intermédio de órgãos colegiados 
deliberativos e por órgãos executivos

Órgãos colegiados da Administração Superior

● Conselho Universitário (CONSUNI):  é o órgão superior deliberativo e consultivo 
para traçar a política universitária e decidir em matéria de administração, 
inclusive gestão econômico-financeira

● Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): é o órgão superior 
deliberativo e consultivo da Universidade, em matéria de ensino, pesquisa e 
extensão

● Conselho de Curadores: é o órgão com atribuições de fiscalização 
econômico-financeira

Órgãos executivos da Administração Superior

● Reitoria

● Pró-Reitorias

● Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Reitor

● Órgãos de Assessoramento ao Reitor

● Órgãos Suplementares



Instâncias de 
Decisão na 
Administração 
Acadêmica

A Administração Acadêmica na UFC é exercida por intermédio de órgãos 
colegiados deliberativos e por órgãos executivos pertencentes às Unidades 
Acadêmicas.

Órgãos colegiados da Administração Acadêmica

● Conselhos das Unidades Acadêmicas (Centro, Faculdade, Campus, Instituto)

● Colegiados dos Departamentos (em Centros e Faculdades)

● Colegiados das Coordenações de Curso de Graduação

● Colegiados das Coordenações de Curso de Pós-Graduação

Órgãos executivos da Administração Acadêmica

● Unidades Acadêmicas

● Departamentos (em Centros e Faculdades)

● Coordenações de Curso de Graduação

● Coordenações de Curso de Pós-Graduação



Instâncias de 
Decisão de 
Governança 
da UFC

Comitê de 
Governança
(Composição)

Comitê de 
Governança

Câmara de 
Atividades-

meio

Câmara de 
Atividades-

fim

Órgãos de 
assessoramento

• Presidido pelo Reitor
• Câmara de Atividades-meio
• Câmara de Atividades-fim

• Secretaria de Governança
• Coordenadoria Geral de Auditoria
• Procuradoria Federal na UFC
• Comissão de Ética
• Gabinete do Reitor

• PROGRAD
• PRPPG
• PREX
• Todas as Unidades Acadêmicas

• PROPLAD
• PRAE
• PROGEP
• PROINTER
• STI
• SECULTArte
• UFC Infra
• Ouvidoria

Resolução nº 34/2017/CONSUNI

O CONSUNI criou em 2017 o Comitê de Governança, instância de natureza colegiada, que 
reuni diferentes órgãos da administração superior e da administração acadêmica, sendo 
presidido pelo Reitor.

http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao34_consuni_2017.pdf
http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao34_consuni_2017.pdf


Comitê de Governança
(Plenário)

• Delibera em plenário 
sobre os assuntos 
apresentados

• Aprova o próprio 
regimento e as devidas 
atualizações

• Aprova o calendário de 
reuniões

• Define comissões e 
grupos de trabalho, bem 
como prazos para a 
apresentação de estudos 
técnicos 

Câmaras de 
Atividades-fim e de 

Atividades-meio

• Discutem sobre a 
melhoria das práticas de 
governança nos âmbitos 
administrativo e 
acadêmico

• Orientam os trabalhos 
de suas unidades à luz 
dos mecanismos de 
governança

• Solicitam aos órgãos de 
apoio do Comitê 
informações ou estudos 
que fomentem as 
tomadas de decisões

Órgãos de Apoio

• Realizam estudos que 
fomentam as tomadas 
de decisões

• Informam ao Comitê 
sobre eventuais 
fragilidades nos 
controles (a partir de 
relatórios)

• Propõem pontos de 
pauta e discussões sobre 
assuntos relevantes à 
governança na UFC

Instâncias de 
Decisão de 
Governança 
da UFC

Comitê de 
Governança
(Atribuições)



Referencial 
básico de 
Governança

● Esse documento técnico elaborado pelo 
TCU tem sido uma das referências de 
consultas da SECGOV.

● Para conhecê-lo melhor, clique na 
imagem ao lado!

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


Áreas de 
atuação da 
Governança 
da UFC



● Política de Governança da UFC foi instituída pela Portaria nº 

4.117/2017 da Reitoria da UFC

● Firma o compromisso da Alta Administração em implantar 

uma gestão moderna, transparente e participativa, capaz de 

assegurar o cumprimento eficaz das ações previstas no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI)

● Apresenta um conjunto de mecanismos postos em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, 

para garantir a oferta de serviços de interesse da sociedade.

Política de 
Governança 
da UFC

(Aprovada em  2017)



Governança é a “Gestão da Gestão”
 

Política de 
Governança 
da UFC

(Aprovada em  2017)



Política de Governança é um conjunto de mecanismos 
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a 
atuação da gestão, para garantir a oferta de serviços de 
interesse da sociedade.

Interesses do 
público-alvo

Objetivos e 
metas 

institucionais

Resultados 
positivos

Compreender os Alcançar

Comunidade Acadêmica
Sociedade / Mercado / 
Economia

Confiança da Sociedade
Perenidade da Instituição
Mais Recursos Investidos

Transformar em

Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional (PDI)

Política de 
Governança 
da UFC

(Aprovada em  2017)



Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

A GOVERNANÇA visa garantir 

� Que esse planejamento esteja alinhado aos interesses das 
“partes interessadas”

� Que esse processo seja transparente, participativo e 
colaborativo

� Que tenha suas ações implementadas

� Que alcance os objetivos estabelecidos

Política de 
Governança 
da UFC

(Aprovada em  2017)



Planejamento 
Estratégico

2018-2022



Funções da 
Governança

Governança

Conformida
de

Transparênci
a

Diminuir
os Riscos

Alinhamento
Estratégico

Melhoria da
Qualidade

Foco nos 
Resultados



● Foi aprovada pela Resolução nº 15/2019/CONSUNI

● Tem como finalidade estabelecer princípios, diretrizes e 

responsabilidades visando à adoção e sistematização de 

práticas relacionadas à gestão de riscos na instituição

● Provê um conjunto de informações que permitem melhorar a 

tomada de decisões nos diversos níveis organizacionais, do 

estratégico ao operacional

● Contribui para o aprimoramento dos controles internos

● Contribui para a melhoria dos processos

● Contribui para o alcance dos objetivos institucionais

Política de 
Gestão de 
Riscos

(Aprovada em  2019)



Plano de 
Gestão de 
Riscos

(Aprovado pelo Comitê de 
Governança em 
29/07/2020)

Áreas de atuação da gestão de riscos na UFC

● Gerenciamento de riscos dos objetivos estratégicos - 
concentra-se nos eventos de riscos que possam comprometer 
(ameaças) ou potencializar (oportunidades) o alcance desses 
objetivos estratégicos (PDI)

● Gerenciamento de riscos dos processos organizacionais - visa 
apoiar a melhoria dos fluxos de trabalho e prevenir falhas que 
comprometam o desempenho dos serviços e ações da 
Universidade

● Gerenciamento de riscos de Integridade - mapear os 
processos organizacionais da instituição, de modo a identificar 
fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de 
corrupção



Programa de 
Integridade da 
UFC

Clique na figura para conhecer o Plano de Integridade da UFC (Aprovado em 30/11/2018).

(Aprovado em 2018)

● Instituído por meio da Portaria nº 65/2018 da Reitoria da UFC

● Firma o compromisso da UFC em desenvolver um conjunto 

de ações com a finalidade de prevenir, detectar e remediar 

ocorrências de quebra de integridade no âmbito da 

universidade relacionadas à corrupção, nepotismo e conflito 

de interesses



Plano de 
Integridade da 
UFC

(2a edição foi aprovada pelo 
Comitê de Governança em 
08/10/2020)

Processos e Funções do Plano de Integridade



Plano de 
Integridade da 
UFC

(2a edição foi aprovada pelo 
Comitê de Governança em 
08/10/2020)

Estruturas de gestão da integridade da UFC

● Órgãos colegiados deliberativos
o Conselho Universitário
o Comitê de Governança
o Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação

● Órgãos Suplementares
o Secretaria de Governança
o Secretaria de Tecnologia da Informação

● Órgãos de Assessoramento ao Reitor
o Ouvidoria Geral
o Coordenadoria Geral de Auditoria

● Comissões permanentes
o Comissão Permanente de Admissibilidade
o Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
o Comissão de Ética
o Comissões e Comitês de ética na pesquisa
o Comissão de Direitos Humanos



Grupo de Interlocutores 
de Governança



Qual a relação 
entre 

Gestores e 
Interlocutores 

de 
Governança 

Gestores

Tomam decisões sobre aspectos 
da política de governança da 
Universidade, sendo responsáveis 
pela implementação das políticas 
e ações relacionadas com a 
governança em suas unidades

Interlocutores

Colaboram tecnicamente em 
parceria com o gestor para a 
garantia da efetividade das ações 
que possibilitem as boas práticas 
de governança na sua unidade



Site da 
Secretaria de 
Governança 

www.secretariadegovernanca.ufc.br





Governança 
segundo a 

CGU Afinal o que é Governança?

https://www.youtube.com/watch?v=kGYdT1mJ-0c


Contatos da 
Secretaria de 
Governança 

Sejam bem vindos a UFC!

www.secretariadegovernanca.ufc.br

secgov@ufc.br

3366-7437

mailto:secgov@ufc.br

