
Situação

Eixo temático Objetivo Ação 

Contribuir com o

desenvolvimento e

implantacao da metodologia

de apoio a gestão de riscos nas

IFES

a definir ago/18 Manual/Tutorial 

produzido

Manual/Tutorial de gestão de riscos

desenvolvido ate ago de 2018

Em adamento O livro está na fase

de finalização da

edição, após será

submetido para

aprovação do

Forplad

Contribuir para o aprimoramento da

gestão das IFES nas áreas de

planejamento e administração

Fortalecimento da cultura de

planejamento em nossas

instituições

Criar modelo de divulgação de boas

práticas de gestão, com foco em

planejamento 

Ampliar as ferramentas de

gestão orçamentária e uso de

indicadores

Melhorar processo de

integração entre coordenação

nacional, regionais e

comissões de Planejamento,

Administração e Modelos

Sugerir e indicar capacitações

em gestão de riscos para as

IFES

a definir dez/19 Curso realizado Curso de Gestão de Riscos realizado até

dez 2019

Em adamento No FORPLAD do RJ

será desenvolvida

uma oficina para

os Pró-reitores,

oriundo do GT,

adicionalmente 

será desenvolvida

capacitação para

as equipes, com

previsão de

realização para

inicio de outubro.

Contribuir para o aprimoramento da

gestão das IFES nas áreas de

planejamento e administração

Fortalecimento da cultura de

planejamento em nossas

instituições

Fomentar atividades de capacitação em

temas estratégicos ou fragilidades do

sistema

Estabelecer agenda com TCU para

avançar em temas comuns

Ampliar diálogo com o TCU e

entre as IFES sobre relação

com órgãos controladores

Promover o intercâmbio entre as IFES

sobre atuação com órgãos controladores

Estreitar a relação com os demais fóruns

para a constituição de ações conjuntas

Ampliar a participação da

Comissão de Planejamento

nos fóruns afins

Propor à coordenação nacional a

participação nos fóruns de assuntos

correlatos à nossa atuação (CGTIC, FONAI,

CGPI)

Desenvolver repositorio de 

riscos relacionados a gestao de 

IFES a definir a definir Repositorio repositorio de riscos desenvolvido ate xx Não iniciado

Dentro do escopo 

do 

desenvolvimento 

do ForRisco não foi 

pensado tal 

funcionalidade. A 

ação será 

rediscutida.

Contribuir para o aprimoramento da

gestão das IFES nas áreas de

planejamento e administração

Fortalecimento da cultura de

planejamento em nossas

instituições

Criar modelo de divulgação de boas

práticas de gestão, com foco em

planejamento

AÇÕES RESPONSAVEIS PRAZO INDICADOR Meta (inserido)

Em adamento

Alinhamento de temas para construção de

grupos mistos (Obras, Riscos e Custos)

Assegurar a gestão sustentável das IFESEm adamento

Alinhamento com o planejamento da Coordenação Nacional
Alinhamento com o Planejamento da 

Comissão de PlanejamentoStatus

O prazo para 

entrega da 

primeira versão de 

sistema ForRisco é 

Outubro de 2018

Há previsão de 

integrantes do 

FONAI e MP 

participarem da 

capacitação para 

equipes técnicas

Sistema ForRisco desenvolvido até

dez/2018

a definir dez/19 Reuniões Reuniões realizadas com CGU, FONAI,

TCU

Estabelecer parcerias com

órgãos de controle na área de

gestão de riscos

Apoiar o desenvolvimento do

ForRisco 

a definir a definir Sistema 

desenvolvido


