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EMENTA 
 
 

Curso Gestão de Risco no Setor Público 
Carga horária - 24 horas/aula 

 
 

Público-Alvo 

 
Servidores Públicos Federais da UFRB 
 

 

Objetivo de Aprendizagem 
 

Objetivo geral 

 
Capacitar os servidores para saberem aplicar, na prática laboral, as técnicas de 
gerenciamento de riscos em diferentes situações do cotidiano na organização. 
 

Objetivos específicos 

 

• Aplicar a prática de riscos nas diversas atividades realizadas nos órgãos 
e entidades, assim como nas áreas específicas de atuação da 
administração pública; 

• Entender os conceitos e noções da implementação da Gestão de Riscos, 
assim como adotar as principais ferramentas em face dos problemas 
identificados;  

• Interpretar em ações que deverão ser tomadas no tocante a controles 
internos, gestão integrada de riscos, compliance, governança corporativa 
e auditoria interna, segundo a ótica de gestão de riscos dos modelos 
instituídos;  

• Construir planilha de ações a serem implementadas com identificação de 
riscos de causas e efeitos; 

• Solucionar problemas que envolvam situações de riscos na 
administração pública, através de estudos de casos pontuais. 

 
 

Metodologia 
 

 A metodologia utilizada será focada na valorização das experiências dos participantes, 
com ênfase na aprendizagem colaborativa, a participação e a ação, bem como a 
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aproximação de situações reais e de aplicabilidade do que está sendo estudado - 
métodos ativos de ensino-aprendizagem. 

Para potencializar esse processo serão utilizadas as seguintes técnicas/métodos: Estudo 
de Caso ou Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP. No estudo de caso o 
facilitador apresentará aos participantes a descrição de situação concreta relacionada à 
necessidade de implementação da gestão de riscos no âmbito da Administração Pública, 
o que permitirá resolver um problema e propor soluções. Na ABP poderão ser utilizadas 
situações reais vivenciadas no dia a dia, os participantes terão que solucionar os 
problemas apresentados com projetos em grupo, com sugestões de tecnologias, sob a 
supervisão do facilitador.   

 
 

Principais Tópicos 

 

• Conceitos e noções para a implementação da gestão de riscos; 
• Contextualização dos regramentos legais para aplicação e prática das 

atividades realizadas nas áreas da administração pública, tendo como 
balizador o gerenciamento de riscos nas contratações públicas; 

• Atuação do gestor frente ao Risco operacional; 
• Métodos de gerenciamento e controle de riscos; 
• Fases de identificação de riscos a partir dos problemas reais, suas causas e 

efeitos. 
 

 

 

 

INSTRUTOR/FACILITADOR:  

 

Antônio Lázaro Soares do Amparo 

Graduado em Ciências Contábeis pela UFBA em 2003. Possui Especialização em 
Direito Público e Controle Municipal pela UNIBAHIA/FUNDACEM (2010). 
Habilitado para ministrar Magistério Superior pela UNIBAHIA/FUNDACEM. 
Encontra-se no 10º de semestre do Curso de Direito na UFBA (Universidade Federal da 
Bahia). Trabalhou na Procuradoria da Fazenda Nacional/BA como Técnico de Finanças 
e Controle de 1998 a 2004. Desde 2004 atua como Auditor Federal de Finanças e 
Controle no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - 
Controladoria-Geral da União/BA, onde ocupou o cargo de Chefe de Divisão de 2007 a 
2016. Exerce hoje o cargo de Coordenador do Núcleo de Ações Especiais, atuando em 
linhas de combate à corrupção. Também atua como instrutor em cursos presenciais e em 
EAD pela ESAF em diversas áreas, especialmente em Administração Pública, Finanças 
Públicas, Auditoria, Controladoria e Ética. Atua como instrutor em cursos de formação 
nas áreas de Auditoria e Controladoria. Áreas de interesse: auditoria, combate à 
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corrupção, ética, accountability, transparência, controle social, finanças, planejamento 
estratégico, planejamento e orçamento público, controle interno, governança 
corporativa, compliance, integridade institucional, avaliação e gestão de riscos. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2181558192490430 
 

 

 

 

 

 
 


