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RESOLUÇÃO CONSUNI/UNIPAMPA Nº 345, DE 19 DE JULHO DE 2022 

 

Institui a Política de Gestão de Riscos da 
Universidade Federal do Pampa. 

  

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Pampa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 16 do Estatuto da Universidade, pelo art. 12 da Resolução nº 
05, de 17 de junho de 2010 (Regimento Geral), pelo art. 10 da Resolução nº 308, de 25 de fevereiro de 
2021 (Regimento do CONSUNI) e de acordo com o constante no processo nº 23100.003996/2021-15,  

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º  Fica instituída a Política de Gestão de Riscos (PGR), que estabelece a Gestão de Riscos da 
Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa). 

Art. 2º  Para fins desta PGR, considera-se: 

I - apetite a risco: nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. 

II - capacidade ao risco: nível máximo de risco que a organização pode suportar na perseguição aos 
seus objetivos. 

III - controle interno da gestão: processo que engloba o conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e 
informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada, destinados a enfrentar os riscos e 
fornecer segurança razoável de que os objetivos organizacionais serão alcançados; 

IV - gerenciamento de risco: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais 
eventos ou situações e fornecer segurança razoável no alcance dos objetivos organizacionais; 

V - gestão de riscos: arquitetura (princípios, objetivos, estrutura, competências e processo) 
necessária para se gerenciar riscos eficazmente; 

VI - governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração da 
organização, para informar, dirigir, administrar, avaliar e monitorar atividades organizacionais, com o 
intuito de alcançar os objetivos e prestar contas dessas atividades para a sociedade; 

VII - medida de controle: medida aplicada pela organização para tratar os riscos, aumentando a 
probabilidade de que os objetivos e as metas organizacionais estabelecidos sejam alcançados; 

VIII - meta: alvo ou propósito com que se define um objetivo a ser alcançado; 



 

IX - objetivo organizacional: situação que se deseja alcançar de forma a se evidenciar êxito no 
cumprimento da missão e no atingimento da visão de futuro da organização; 

X - processo: conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são executadas para alcançar 
produto, resultado ou serviço predefinido; 

XI - risco: possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto no atingimento dos 
objetivos da organização; 

XII - risco inerente: risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer medidas 
de controle que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto; 

XIII - risco residual: risco a que uma organização está exposta após a implementação de medidas 
de controle para o tratamento do risco; 

XIV - tolerância a risco: é o desvio do nível do apetite ao risco, o nível aceitável de variação 
referente à realização dos objetivos. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 3º  A Gestão de Riscos da Unipampa deverá observar os seguintes princípios: 

I – agregar valor e proteger o ambiente interno da Instituição; 

II – ser parte integrante dos processos organizacionais; 

III – subsidiar a tomada de decisões; 

IV – abordar explicitamente a incerteza; 

V – ser sistemática, estruturada e oportuna; 

VI – ser baseada nas melhores informações disponíveis; 

VII – considerar fatores humanos e culturais; 

VIII – ser transparente e inclusiva; 

IX – ser dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças; 

X – apoiar a melhoria contínua;  

XI – estar integrada às oportunidades e à inovação; e 

XII - respeitar as normas das atividades finalísticas da Instituição e integrar-se a elas. 

§ 1º  Cada unidade deve elaborar seu Plano de Gestão de Riscos, que será integrado ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Unipampa, com a identificação dos processos organizacionais sob sua 
responsabilidade que serão objeto da Gestão de Riscos. 

§ 2º  Como critério de seleção desses processos, orienta-se a priorização daqueles que impactam 
diretamente nos objetivos organizacionais. 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º  A Gestão de Riscos da Unipampa tem por objetivos: 

I – aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos institucionais; 

II – fomentar uma gestão proativa; 



 

III – atentar para a necessidade de se identificar e tratar riscos; 

IV – facilitar a identificação de oportunidades e ameaças; 

V – prezar pelas conformidades legal e normativa dos processos institucionais; 

VI – melhorar a prestação de contas à sociedade; 

VII – melhorar a governança; 

VIII – estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o planejamento; 

IX – melhorar o controle interno da gestão; 

X – alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos; 

XI – melhorar a eficácia e a eficiência operacional; 

XII – melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes; 

XIII – minimizar perdas; 

XIV – melhorar a aprendizagem organizacional; e 

XV – aumentar a capacidade de adaptação a mudanças da Instituição. 

Parágrafo único.  A Gestão de Riscos deverá estar integrada aos processos de planejamento 
estratégico, tático e operacional, à gestão e à cultura organizacional da Unipampa. 

Art. 5º  O gerenciamento de riscos deverá ser implementado de forma gradual em todas as áreas 
da Unipampa, sendo priorizados os processos organizacionais que impactam diretamente no 
atingimento dos objetivos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unipampa. 

Parágrafo único.  Ocupantes de Cargos Direção ou Função Gratificada poderão implementar o 
processo de gerenciamento de riscos em seus processos organizacionais, desde que a implementação 
esteja de acordo com esta PGR e validada previamente pela unidade responsável pela gestão de riscos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 6º  A operacionalização da Gestão de Riscos no âmbito da Unipampa seguirá as etapas 
definidas em documento complementar, denominado de Metodologia de Gestão de Riscos, o qual 
contemplará a descrição de cada uma das atividades a serem realizadas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 7º  Compete ao Comitê de Gestão de Riscos: 

I - dar apoio à Unidade de Gestão de Riscos e ao Comitê Estratégico nos assuntos relacionados 
com Gestão de Riscos. 

II - promover a aderência da gestão de riscos institucional às regulamentações, leis, códigos, 
normas e padrões definidos pelo governo federal e pela instituição; 

III - analisar, propor e atualizar políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação 
e institucionalização da gestão de riscos;  

IV - monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê. 

Art. 8º  Compete à Unidade de Gestão de Riscos: 



 

I - apoiar a execução da Política e da Metodologia de Gestão de Riscos na Unipampa; 

II - identificar e demandar capacitações sobre Gestão de Riscos ao órgão da Universidade 
responsável pelo desenvolvimento e capacitação de pessoal; 

III - promover a integração dos agentes responsáveis pela gestão de riscos; 

IV - identificar e propor melhorias na Metodologia e no processo de Gestão de Riscos; 

V - promover a institucionalização, o mapeamento e avaliação dos riscos que podem comprometer 
a prestação de serviços de interesse público; 

VI - avaliar e publicar periodicamente relatório com informações sobre a gestão de riscos, como 
indicadores e resultados obtidos na instituição; 

VII - definir os requisitos da ferramenta tecnológica que dará suporte ao processo de 
gerenciamento de riscos;  

VIII - monitorar as recomendações e orientações institucionais e de órgãos de controle externos 
sobre a temática da gestão de riscos. 

IX - responder às requisições do Comitê de Gestão de Riscos e do Comitê Estratégico sobre Gestão 
de Riscos; 

Art. 9º  Compete aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais: 

I – identificar, analisar e avaliar os riscos dos processos sob sua responsabilidade, em 
conformidade ao que define esta PGR; 

II – propor respostas e respectivas medidas de controle a serem implementadas nos processos 
organizacionais sob sua responsabilidade; 

III – monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controles 
implementadas nos processos organizacionais sob sua responsabilidade; 

IV – informar a Unidade Gestão de Riscos sobre mudanças significativas nos processos 
organizacionais sob sua responsabilidade; 

V – responder às requisições da Unidade de Gestão de Riscos; e 

VI – disponibilizar as informações adequadas quanto à gestão dos riscos dos processos sob sua 
responsabilidade a todos os níveis da Unipampa e demais partes interessadas. 

Parágrafo único.  Os responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais 
devem ter alçada suficiente para orientar e acompanhar as etapas de identificação, análise, avaliação e 
implementação das respostas aos riscos. 

Art. 10.  Compete a todos os servidores da Unipampa o monitoramento da evolução dos níveis de 
riscos e da efetividade das medidas de controles implementadas nos processos organizacionais em que 
estiverem envolvidos ou que tiverem conhecimento. 

Parágrafo único.  No monitoramento de que trata o caput deste artigo, caso sejam identificadas 
mudanças ou fragilidades nos processos organizacionais, o servidor deverá reportar imediatamente o 
fato ao responsável pelo gerenciamento de riscos do processo em questão. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11.  A Gestão de Riscos da Unipampa deverá estar alinhada à esta Política e à Metodologia de 
Gestão de Riscos, conforme segue: 



 

I - A Política de Gestão de Riscos define conceitos, princípios, objetivos, competências e demais 
disposições gerais sobre como se dará a Gestão de Riscos na Instituição. 

II - A Metodologia de Gestão de Riscos (e seus anexos), como documento complementar, 
padroniza e define o processo de operacionalização, descrevendo cada etapa a ser executada para a 
realização da Gestão de Riscos no âmbito da universidade. 

Parágrafo único.  Cada unidade organizacional deverá elaborar o seu Relatório de Monitoramento 
da Gestão de Riscos, o qual deverá ser enviado anualmente à Unidade de Gestão de Riscos que 
consolidará e enviará ao Comitê de Gestão de Riscos e ao Comitê Estratégico, para avaliação e 
publicação dos resultados obtidos na Instituição. 

Art. 12.  A Política de Gestão de Riscos ou suas alterações deverão ser aprovadas pelo Comitê de 
Gestão de Riscos, Comitê Estratégico e posteriormente pelo Conselho Universitário. 

Art. 13.  A Metodologia de Gestão de Riscos e seus anexos deverão estar em consonância com esta 
Política e devem ser reavaliados, no mínimo, uma vez por ano. 

§ 1º  A Metodologia de Gestão de Riscos deverá ser aprovada em até 2 (dois) meses após a 
publicação desta PGR. 

§ 2º  A aprovação da Metodologia e seus anexos, bem como suas alterações, ficam a cargo do 
Comitê de Gestão de Riscos e do Comitê Estratégico. 

Art. 14.  O Comitê Estratégico, o Comitê de Gestão de Riscos e a Unidade de Gestão de Riscos e os 
responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais deverão manter fluxo regular 
e constante de informações entre si. 

Art. 15.  A responsabilidade pela execução do trabalho de Gestão de Riscos será da Unidade a ser 
definida dentro da estrutura da instituição. 

Art. 16.  As iniciativas relacionadas à Gestão de Riscos existentes na Unipampa anteriormente à 
publicação desta Política deverão ser gradualmente alinhadas à Metodologia de Gestão de Riscos. 

Parágrafo único.  O alinhamento de que trata o caput deste artigo deve ser feito no prazo máximo 
de 12 (doze) meses após a aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos. 

Art. 17.  Os pedidos de recursos administrativos ou de revisão de decisões e/ou recomendações, 
os casos omissos ou as excepcionalidades serão tratadas e encaminhadas em primeira instância pela 
Unidade de Gestão de Riscos, em segunda pelo Comitê de Gestão de Riscos, em terceira instância pelo 
Comitê Estratégico e em última pelo Conselho Universitário. 

Art. 18.  Esta Resolução entra em vigor em 26 de julho de 2022. 

Bagé, 19 de julho de 2022. 

 

Roberlaine Ribeiro Jorge 

Reitor 


