
 

 

 
  



 

 

 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A coordenação geral de planejamento institucional do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro (CGPI), tem o prazer de apresentar à comunidade IFTM, a POLÍTICA DE GESTÃO 

DE RISCOS E DA INTEGRIDADE da nossa instituição. Essa política foi elaborada pela 

CGPI/PRODIN em conjunto com a comissão gestora de riscos, com base em normativos 

como a IN conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, a portaria 915 de 12 de abril 

de 2017 e o decreto 9.203 de 22 de novembro de 2017, todos trazendo à tona a 

necessidade de incrementar a governança por meio do controle e gerenciamento de riscos. 

A política ora apresentada vem atender também às solicitações do tribunal de contas 

da união (TCU), que tem cobrado nos últimos anos, dos diversos órgãos que compõem a 

administração pública federal, adoções de medidas mitigatórias de seus riscos em seus 

relatórios de gestão (prestação e contas anual). Espera-se que esta política seja mais um 

instrumento norteador no IFTM, crendo que a mesma tem como objetivo principal, levar o 

Instituto ao alcance de seus objetivos e metas institucionais.  
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CAPÍTULO I - DO INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (IFTM) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

(IFTM), em consonância com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi criado 

mediante integração dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica Uberaba 

com a Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia e define-se como uma “instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi” (BRASIL, 2008). 

Possui natureza autárquica, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Assim como os demais Institutos Federais 

de Educação Profissional e Tecnológica, disponibiliza a oferta da educação nos diversos 

níveis de ensino e modalidades de cursos, permitindo o ingresso do estudante desde o 

ensino médio até cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu (especialização) 

e stricto sensu (mestrado). 

Sua estrutura 

organizacional é 

composta, atualmente, 

pelos campi Ituiutaba, 

Paracatu, Patos de 

Minas, Patrocínio, 

Uberaba, Uberlândia, 

Uberlândia Centro, os 

campi Avançados 

Uberaba Parque 

Tecnológico e Campina 

Verde e, também, pela 

Reitoria. Localizada em 

Uberaba, a Reitoria é 

responsável pela garantia 

da unidade institucional e pela gestão de recursos e planejamento, além de estar à frente 

de todos os interesses educacionais, econômicos e culturais da instituição, sua estrutura 

administrativa é formada pela assessoria de gabinete e possui como órgãos de suporte à 

tomada de decisões as Pró-Reitorias de Administração, de Desenvolvimento Institucional, 

de Ensino, de Extensão e de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. 

O IFTM tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da 



 

 

educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos 

setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita 

articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente aqueles de 

abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. No 

âmbito do IFTM, a extensão é tida como o processo educativo, cultural e científico, 

articulado ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, ampliando a relação 

transformadora do Instituto em diversos segmentos sociais, promovendo o 

desenvolvimento local e regional, a socialização da cultura e do conhecimento técnico-

científico. 

Oferece em seus campi e polos de apoio, cursos nas modalidades presencial e 

a distância (EaD). A Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFTM é 

desenvolvida na forma articulada ao ensino médio (integrada ou concomitante). No 

Ensino Superior, o IFTM oferece cursos de graduação (tecnólogo, licenciaturas, 

bacharelados) e pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado). 

Também são ofertados cursos de idiomas. 

Ensino Médio: Prioriza a formação ética, a consciência ambiental, o desenvolvimento 

intelectual, o pensamento crítico e, em especial, o crescimento humano. 

Ensino Técnico: Proporciona a habilitação profissional. É destinado tanto aos alunos 

que concluíram o ensino fundamental quanto àqueles que concluíram o ensino médio. 

Graduação: Prepara os alunos em base teórica e prática oferecendo uma formação 

integral ao educando, com aulas convencionais apoiadas no uso constante de 

tecnologia, o que se reflete na constituição de um perfil profissional atualizado e voltado 

para as tendências do trabalho. 

Pós-Graduação: Promove o aperfeiçoamento e a atualização no campo profissional, 

com a finalidade de ampliar, capacitar e desenvolver no indivíduo conhecimentos e 

habilidades, inerentes à produção técnica e à produção científica. 

Idiomas: Capacita os estudantes, por meio de cursos de língua estrangeira, para 

participação em projetos relacionados à internacionalização, como intercâmbios, e 

enriquece o currículo diante das exigências do mercado de trabalho. 



 

 

1.1. ESTRUTURA REGIMENTAL 
 

O IFTM é regido legalmente pela Lei nº 11.892/2008, por seu Estatuto e pelo 

Regimento Geral do IFTM, além dos Regimentos Internos dos campi. Além disto, possui o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que é um documento em que se definem a 

missão da instituição e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Também possui 

documentos, leis, leis complementares, decretos, portarias ministeriais e resoluções que 

contribuem para a legalidade de suas funcionalidades. Os documentos encontram-se 

disponíveis na página eletrônica da instituição (www.iftm.edu.br). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

REGIMENTOS 

http://www.iftm.edu.br/


 

 

1.2. MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

MISSÃO 

OFERTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA POR MEIO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA 

EXTENSÃO, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO NA PERSPECTIVA DE UMA SOCIEDADE INCLUSIVA E 

DEMOCRÁTICA. 

VISÃO 

SER UMA INSTITUIÇÃO DE EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, IMPULSIONANDO O 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO, HUMANÍSTICO, AMBIENTAL, SOCIAL E CULTURAL, 

ALINHADO ÀS REGIONALIDADES EM QUE ESTÁ INSERIDO. 

VISÃO 

 

APRIMORAR A QUALIDADE DO ENSINO, FORTALECENDO AÇÕES DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO. 

AMPLIAR AS AÇÕES DE 

INCLUSÃO. 

PROMOVER AÇÕES DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO

. 

ATENDER A LEGISLAÇÃO EM RELAÇÃO À OFERTA DOS CURSOS. 

PROMOVER A SAÚDE, O BEM ESTAR E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO 

SERVIDOR NO AMBIENTE DE TRABALHO. 

PROPICIAR CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS 

SERVIDORES P/ O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO CARGO. 

ADEQUAR A INFRAESTRUTURA ÀS 

NECESSIDADES DO IFTM. 

PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA 

DOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS. 

CONSOLIDAR A COMUNICAÇÃO COMO 

ATIVIDADE ESTRATÉGICA. 

PERMANENTE E PROFISSIONALIZADA. 

OBJETIVOS 



 

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
É notório que para se ter sucesso em 

seus empreendimentos, qualquer 

organização precisa atentar para os riscos 

que a envolve. Na administração pública não 

é diferente, os riscos existem e podem travar 

a entrega de produtos e serviços de qualidade 

para a sociedade. Com o advento de 

normativas como a IN conjunta MP/CGU nº 

01, de 10 de maio de 2016, da portaria 915 de 

12 de abril de 2017 e do decreto 9.203 de 22 

de novembro de 2017, o governo tem procurado melhorar os controles internos, a gestão 

de riscos e a governança no âmbito do Poder Executivo Federal. 

O propósito majoritário desta política é identificar riscos que possam ferir a 

integridade da administração pública (riscos de integridade), ou seja, riscos que possam 

facilitar atos de corrupção e fraudes dentro das unidades do IFTM, os riscos que possam 

prejudicar a organização no alcance de seus objetivos e metas institucionais (riscos de 

processos) e os riscos que possam trazer, de alguma forma, prejuízos diversos para o 

IFTM (riscos gerais). A Finalidade é priorizar a honestidade, os valores, a ética, o 

desenvolvimento humano, a integração social, a inovação, a qualidade e a excelência nos 

produtos e serviços ofertados.   

Assim, este documento tem como objetivo consolidar a política de gestão de 

riscos e da integridade no IFTM, indicando a metodologia a ser utilizada para sua 

implementação, ratificar seus objetivos e princípios organizacionais, estabelecer as 

diretrizes sobre como o órgão irá integrar esta política ao planejamento estratégico, definir 

a periodicidade de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos e as 

competências das instâncias responsáveis pela gestão da política no Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro.  

 

 

 

 RISCOS DE PROCESSOS SÃO 

AQUELES QUE PREJUDICAM O 

ALCANCE DOS OBJETIVOS E 

DAS METAS INSTITUCIONAIS 

RISCOS DE INTEGRIDADE SÃO 

AQUELES LIGADOS À FRAUDES 

E ATOS DE CORRUPÇÃO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RISCOS GERAIS SÃO AQUELES 

QUE PODEM TRAZER 

PREJUÍZOS DIVERSOS AO 

ÓRGÃO 



 

 

CAPÍTULO III - DOS PRINCÍPIOS 

 

A política de gestão de riscos e da integridade no IFTM observará os seguintes 

princípios: 

a) Oportunidades em cada risco: cabe à administração identificar os eventos 

que possam impactar negativamente seus objetivos bem como àqueles que possam 

levar à prática de corrupção e fraudes, além disso, a administração eficaz deve 

sempre, diante de um potencial risco, identificar oportunidades de melhorias frente a 

eles;  

b) Generalidade: deverá ser integrada em todos os processos organizacionais e 

tomadas de decisões nas áreas estratégicas do IFTM (ensino, pesquisa, extensão e 

gestão) e em todas suas unidades (campi e reitoria); 

c) Continuidade: deve ser um mecanismo contínuo, ou seja, periodicamente, riscos 

de processos, de integridade e gerais deverão ser analisados e reclassificados; 

d) Significância: para que seja efetiva, é necessário que os gestores da instituição 

dirijam, apoiem e monitorem a gestão de riscos e da integridade nas suas unidades 

(reitoria e campi); 

e) Proporcionalidade: levando em conta que alguns riscos só podem ser mitigados 

com o desembolsar de recursos financeiros, a administração deverá levar em conta, 

antes de executar despesas para essa finalidade, o impacto do risco na 

administração e a sua probabilidade de ocorrência; 

f) Subsidiar tomada de decisões: os processos de tomada de decisões dos 

gestores devem levar em consideração a gestão de riscos e da integridade visando 

o bem da Instituição; 

g) Considerar fatores humanos: deverá levar em consideração as capacidades, 

percepções e intenções de seus servidores que podem facilitar ou dificultar a 

operacionalização desta política;  



 

 

h) Dinamismo: deve ser orgânica, ou seja, reagir rapidamente às mudanças dos 

cenários interno e externo, que podem provocar o surgimento de novos riscos ou o 

desaparecimento de outros e; 

i) Transparência e publicidade: os processos de tomada de decisões devem 

pautar-se pela transparência e pela publicidade em todos os níveis da instituição a 

fim de mitigar os riscos de integralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A política de gestão de riscos e da integridade no IFTM tem como objetivos: 

a) Aumentar as chances de objetivos e metas estratégicas serem alcançadas; 

b) Fomentar uma gestão proativa e livre de fraudes e atos de corrupção; 

c) Evitar ou diminuir dentro do possível, os eventos negativos nos processos 

críticos da Instituição; 

d) Identificar oportunidades de melhorias mediantes os riscos identificados; 

e) Criar uma cultura de gestão por processos; 

f) Tornar a prestação de contas aos órgãos de controle e à sociedade mais eficientes 

e eficazes; 

g) Aperfeiçoar a governança; 

h) Aprimorar o controle interno; 

i) Aumentar a eficiência e a eficácia nos processos gerenciados; 

j) Minimizar perdas; 

k) Maximizar a probidade administrativa e; 

l) Fortalecer o compliance no IFTM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V - DAS DIRETRIZES, METODOLOGIAS E OUTROS 

 

   São diretrizes da política de gestão de riscos e da integridade no IFTM: 

A. Permear todas as unidades do IFTM (reitoria e campi); 

B. Levar em conta os processos do IFTM que, por sua vez, deverão estar interligados, 

quando for o caso, com o plano estratégico da instituição; 

C. Ser operacionalizada por meio dos seguintes passos: 

a. Identificação dos macroprocessos;  

b. Identificação dos sub-processos; 

c. Identificação dos processos críticos (por meio da matriz GUT); 

d. Mapeamento dos processos críticos; 

e. Modelagem, em software específico, dos processos críticos; 

f. Identificar as atividades dos processos críticos mapeados onde pode haver 

risco potencial; 

g. Identificar o risco na atividade, inclusive os de integridade; 

h. Na matriz de riscos: 

i. Identificar a causa do risco; 

ii. Identificar a consequência do risco na atividade; 

iii. Com base em critérios estabelecidos, calcular o impacto do risco 

(insignificante, pequeno, moderado, grande ou catastrófico); 

iv. Com base em critérios estabelecidos, identificar a probabilidade de 

o risco ocorrer (muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta);  



 

 

v. Identificar, com base no impacto e na probabilidade, o nível do risco 

(risco pequeno, risco moderado, risco alto ou risco crítico); 

vi. Informar o tipo de controle para o risco identificado; 

vii. Informar como o controle do risco deverá ser feito; 

viii. Com base em critérios pré-definidos, calcular a resposta ao risco 

(aceitar, compartilhar ou transferir, reduzir ou evitar); 

ix. Escolher o tipo de resposta ao risco, se preventiva ou corretiva; 

x. Definir a ação a ser tomada para mitigar o risco (de processos, 

integridade ou gerais); 

xi. Identificar o responsável pela ação a ser tomada; e 

xii. Definir a periodicidade da ação. 

D. Ter, nas unidades do IFTM unidades (reitoria e campi) e segmentos a elas 

vinculados, seu desempenho monitorado pela comissão mista de gestão de riscos 

da unidade, ao final de cada trimestre, na matriz de riscos; 

E. Adotar metodologia padronizada, cabendo ao setor de planejamento da reitoria 

disponibilizar uma matriz de riscos (por meio do Excel) às unidades, para que estas 

possam fazer a identificação dos itens relacionados na letra C; 

F. Destinar, dentro da disponibilidade orçamentária, recursos para que os responsáveis 

pela gestão de riscos possam ser capacitados e; 

G. Mapeamento inicial, de até cinco (5) processos críticos para cada Pró-reitoria e até dez 

(10) para cada campus, com possibilidade de ampliação ao longo dos anos. 

 

 

 

 



 

 

5.1. IMPACTOS DOS RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

INSIGNIFICANTE 

PEQUENO 

MODERADO 

GRANDE 

CATASTRÓFICO 

QUANDO A MÉDIA PONDERADA ENTRE OS 

FATORES ESFORÇO DA GESTÃO, NORMAS E 

REGULAMENTOS, REPUTAÇÃO, SERVIÇO À 

SOCIEDADE, INTERVENÇÃO HIERÁRQUICA, 

ORÇAMENTO FOR IGUAL A 1 

QUANDO A MÉDIA PONDERADA ENTRE OS 

FATORES ESFORÇO DA GESTÃO, NORMAS E 

REGULAMENTOS, REPUTAÇÃO, SERVIÇO À 

SOCIEDADE, INTERVENÇÃO HIERÁRQUICA, 

ORÇAMENTO FOR IGUAL A 2 

QUANDO A MÉDIA PONDERADA ENTRE OS 

FATORES ESFORÇO DA GESTÃO, NORMAS E 

REGULAMENTOS, REPUTAÇÃO, SERVIÇO À 

SOCIEDADE, INTERVENÇÃO HIERÁRQUICA, 

ORÇAMENTO FOR IGUAL A 3 

QUANDO A MÉDIA PONDERADA ENTRE OS 

FATORES ESFORÇO DA GESTÃO, NORMAS E 

REGULAMENTOS, REPUTAÇÃO, SERVIÇO À 

SOCIEDADE, INTERVENÇÃO HIERÁRQUICA, 

ORÇAMENTO FOR IGUAL A 4 

QUANDO A MÉDIA PONDERADA ENTRE OS 

FATORES ESFORÇO DA GESTÃO, NORMAS E 

REGULAMENTOS, REPUTAÇÃO, SERVIÇO À 

SOCIEDADE, INTERVENÇÃO HIERÁRQUICA, 

ORÇAMENTO FOR IGUAL A 5 



 

 

5.2. PROBABILIDADE DOS RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 
MUITO BAIXA - O 

EVENTO PODE 

OCORRER APENAS EM 

CIRCUNSTÂNCIAS 

EXCEPCIONAIS.  

 

MENOR DO QUE 10% DE 
CHANCES DE OCORRER 

ENTRE 10% E 30% DE 
CHANCES DE OCORRER 

ENTRE 30% E 50% DE 
CHANCES DE OCORRER 

 

ENTRE 50% E 90% DE 
CHANCES DE OCORRER 

ACIMA DE 90% DE CHANCES 
DE OCORRER 

2 
BAIXA - O EVENTO 

PODE OCORRER EM 

ALGUM MOMENTO;  

 

3 
MÉDIA - O EVENTO 

DEVE OCORRER EM 

ALGUM MOMENTO  

 

4 
ALTA - O EVENTO 

PROVAVELMENTE 

OCORRE NA MAIORIA 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS;  

 

5 
MUITA ALTA - O 

EVENTO É ESPERADO 

NA MAIORIA DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS;  

 



 

 

5.3. NÍVEIS DE CONTROLE DE RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. RESPOSTAS AOS RISCOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE NÃO EXECUTADO 

CONTROLE PARCIALMENTE EXECUTADO E 

COM DEFICIÊNCIA 

CONTROLE PARCIALMENTE EXECUTADO 

CONTROLE IMPLANTADO E EXECUTADO DE 

MANEIRA PERIÓDICA E QUASE SEMPRE 

UNIFORME.  

CONTROLE IMPLANTADO E EXECUTADO DE 

MANEIRA UNIFORME PELA EQUIPE E NA 

FREQUÊNCIA DESEJADA 

1 

2 

3 

4 

5 

PROMOVER AÇÕES 

PARA ELIMINAR OU 

EVITAR AS CAUSAS OU 

OS EFEITOS DO RISCO 

ADOTAR MEDIDAS 

PARA REDUZIR A 

PROBALIDADE OU 

IMPACTO DO RISCO OU 

AMBOS 

CONVIVER COM O 

RISCO MANTENDO 

PRÁTICAS E 

PROCEDIMENTOS 

EXISTENTES 

REDUZIR A 

PROBABILIDADE OU 

IMPACTO POR MEIO DA 

TRANSFERÊNCIA OU 

COMPARTILHAMENTO 



 

 

5.5. NÍVEIS DE RISCOS, RESPOSTA E AÇÃO 

 

 

 

As áreas da matriz de riscos foram estabelecidas por meio de uma escala, a qual 

determina o ponto de corte entre os níveis de riscos. Assim, consideram-se os valores 

resultantes do cálculo impacto x probabilidade. Da multiplicação entre o peso do IMPACTO 

e o peso da PROBABILIDADE, temos o nível de risco. 

Os eventos de riscos identificados devem ser avaliados sob a perspectiva de impacto 

e probabilidade, considerando as possíveis causas e as possíveis consequências 

levantadas. Normalmente, as causas se relacionam à probabilidade de o evento ocorrer e 

as consequências ao impacto, caso o evento se materialize. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI - DAS INSTÂNCIAS E RESPONSABILIDADES 

 

São instâncias responsáveis pela gestão de riscos e da integridade no IFTM: 

a) O comitê de governança, gestão de riscos e controles internos, cujas 

designações e funções estão definidas previamente conforme IN conjunta MP/CGU 

nº1 de 10/05/2016. 

b) A comissão gestora de riscos, responsável pela organização e desenvolvimento de 

metodologias de trabalho no âmbito do projeto de gestão de riscos, controles internos e 

governança. Será composta pelo (a) coordenador (a) geral de planejamento institucional 

(CGPI/PRODIN-REI), pelo (a) coordenador (a) e equipe de planejamento estratégico 

(CPE/CGPI/PRODIN-REI), por um membro de cada Pró-reitoria e por um membro do 

gabinete da reitoria. 

c) As comissões mistas de gestão de riscos, responsáveis pela condução das 

atividades dentro dos objetivos traçados pelo comitê de governança, gestão de 

riscos e controles internos, pela comissão gestora de riscos e pela unidade de gestão 

da integridade (UGI). Nos campi e campi avançados, deverá ser composta pelo 

diretor geral (ou diretor conforme o caso), pelo DAP, CGAP (ou instância 

equivalente) e por pelo menos dois servidores de cada área finalística (ensino, 

pesquisa e extensão). Na reitoria, a comissão deverá ser formada pela equipe da 

coordenação de planejamento estratégico (CPE), pelo (a) coordenador (a) geral de 

planejamento institucional (CGPI) e por pelo menos dois servidores de cada uma 

das pró-reitorias e gabinete. As comissões mistas de gestão de riscos, durante 

suas atividades, poderão convidar outros servidores para participarem do 

levantamento das informações da matriz de riscos. 

d) O conselho gestor nos campi, responsável por colaborar com sugestões na 

elaboração, pela comissão gestora de riscos, da política de gestão de riscos e da 

integridade, além de acompanhar (caso desejem), a qualquer tempo, os dados 

contidos na matriz de risco da unidade a qual pertence. 

e) Auditoria interna Institucional, responsável por avaliar e melhorar a eficácia 

dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e 

de governança da instituição, valendo-se de uma abordagem sistemática e 

disciplinada cujos objetos específicos são: a operacionalização dos controles 



 

 

internos da gestão (primeira linha ou camada de defesa, executada por todos os 

níveis de gestão) e a supervisão dos controles internos (segunda linha ou camada 

de defesa, executada pelas instâncias constantes das alíneas “a” a “d” deste 

capítulo). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDA-SE QUE NAS COMISSÕES MISTAS DE 
GESTÃO DE RISCO, HAJA PELO MENOS UM 

SERVIDOR COM FORMAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, TECNÓLOGO GESTÃO OU 

ÁREAS AFINS. 
ESSA RECOMENDAÇÃO SE FAZ PERTINENTE POIS, 

A ATIVIDADE DE IDENTIFICAR E MAPEAR 
PROCESSOS ESTÁ LIGADO À ESSA LINHA DE 

FORMAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO) 

NO ANEXO B DESTA POLÍTICA, 
ENCONTRAM-SE AS TRÊS LINHAS DE 

DEFESA ONDE AS INSTÂNCAIS 
ACIMA ESTÃO ALOCADAS NA 
GESTÃO DE RISCOS NO IFTM 



 

 

São responsabilidades do comitê de governança, gestão de riscos e controles 

internos, segundo artigo 23, parágrafo 2º da instrução normativa conjunta MP/CGU nº 1 

de 10/05/2016:  

a) Promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos; 

b) Institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e 

controles internos; 

c) Promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção 

de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos; 

d) Garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com 

vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público 

(compliance); 

e) Promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão 

de riscos e pelos controles internos; 

f) Promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos 

agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das 

informações; 

g) Aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e 

institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos; 

h) Supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos que podem comprometer a 

prestação de serviços de interesse público; 

i) Liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos 

controles internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação 

no órgão ou entidade; 

j) Estabelecer, caso ache necessário, limites de exposição a riscos do órgão; 

k) Aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos 

para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão; 



 

 

l) Emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e 

dos controles internos; e 

m) Monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo próprio Comitê.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

São responsabilidades da comissão gestora de riscos: 

a) Elaborar, com o auxílio e apoio dos conselhos gestores dos campi, a política de 

gestão de riscos e da integridade do IFTM; 

b) Elaborar projetos, manuais e planos de ação para a execução da política; 

c) Criar metodologias para a execução das decisões do comitê de governança; 

d) Dar treinamento para as comissões mistas de gestão de riscos e setores sobre 

procedimentos a serem adotados para mapeamento de processos e riscos; 

e) Apoiar às demais comissões e setores no desenvolvimento do trabalho a que lhe 

forem atribuídas; e 

f) Modelar, em software específico, os processos críticos identificados pelas 

unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

São responsabilidades das comissões mistas de gestão de riscos: 

a) Identificar os macroprocessos e seus sub-processos; 

b) Definir os processos críticos por meio de matriz GUT; 

c) Mapear os processos críticos; 

d) Identificar os riscos (na matriz de riscos) nas atividades dos processos críticos; 

e) Identificar, à medida em que estiver mapeando os processos críticos, os riscos à 

integridade e inseri-los na matriz de riscos da unidade; 

f) Identificar possíveis riscos de integridade fora dos processos e inseri-los na matriz 

de riscos; 

g) Identificar os riscos de natureza geral e inseri-los na matriz de riscos; 

h) Executar outras atividades necessárias e definidas pelo comitê ou pela comissão 

gestora de riscos; 

i) Informar à comissão gestora de riscos, qualquer alteração em processos; 

j) Preencher todas as informações da matriz de risco da unidade; e 

k) Monitorar trimestralmente, a execução das ações mitigatórias da matriz de 

risco da sua unidade (riscos de processos, de integridade e gerais). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

São responsabilidades dos conselhos gestores nos campi:  

a) Colaborar com a comissão gestora de riscos com sugestões/opiniões 

para a elaboração da política de gestão de riscos e da integridade do IFTM; 

b) Acompanhar, caso desejem e a qualquer momento, qualquer item relacionado na 

matriz de risco de sua unidade, inclusive se as ações mitigatórias levantadas estão 

sendo executadas pelos responsáveis; e 

c) Levar ao conhecimento da comissão mista de gestão de riscos de sua unidade, 

como órgão consultivo que é, melhorias no processo de gestão de riscos e da 

integridade, quando identificados. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 



 

 

É responsabilidade da auditoria institucional interna, por meio de suas unidades vinculadas: 

a) Avaliar, anualmente, os resultados e propor melhorias no processo de gerenciamento 

de riscos, controles internos e governança, por meio do acompanhamento e validação 

da matriz de riscos do IFTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VII - DO PLANO DE INTEGRIDADE DO IFTM 

 

Conforme estabelece o artigo 19 do Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 

2017, órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional deverão 

instituir programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e 

ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de 

fraudes e atos de corrupção. Este programa deverá estar alicerçado no 

comprometimento e apoio da alta administração, na existência de área responsável pela 

integridade, na análise, avaliação e gestão dos riscos associados á integridade e no 

monitoramento contínuo do programa de integridade. 

A integridade pública refere-se ao alinhamento e à adesão de valores, princípios 

e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses 

privados. Além do Decreto supracitado, este plano obedece ao disposto na Portaria nº 

57/2019/CGU (que alterou a Portaria nº 1.089/2018/CGU), que estabelece os 

procedimentos para estruturação, execução e monitoramento de programas de 

integridade em órgãos e entidades do Governo Federal. 

A sociedade não espera dos entes públicos apenas um bom serviço prestado, 

mas além disso, espera que estes entes sejam probos, retos, honestos, éticos e que 

tenham uma conduta exemplar no que se refere ao trato com o dinheiro público e com a 

máquina pública. Desta forma, este plano tem como objetivo viabilizar a observância das 

normas para a integridade pública e fortalecer o tema no IFTM por meio da atuação da 

governança além de corroborar com a política de gestão de riscos da instituição.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 7.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO IFTM 

A estrutura de Governança do IFTM compreende: 

DENOMINAÇÃO INSTÂNCIA BASE NORMATIVA ATRIBUIÇÕES FORMA DE ATUAÇÃO 

 

Reitoria 

 
Órgão Executivo e de 

Administração Geral 

 

 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

Órgão executivo com a finalidade de 

empreender ações administrativas 

estabelecendo as diretrizes sistêmicas a serem 
seguidas por todas as pró- reitorias, Campi, 

Campi avançados e polos, por meio de atos 

normativos, resoluções e deliberações 

 

 

O (A) Reitor(a) define a política de atuação da 

Instituição, com aprovação do Conselho Superior 

e Colégio de Dirigentes. 

 

Procuradoria 

Federal 

Órgão 

Consultivo 

Regimento Geral - 

Resolução 021/2020, 

Portaria AGU nº 1.399, de 5 

de outubro de 2009 e 

Portaria PGF/AGU nº 526, 

de 26 de agosto de 2013. 

Órgão de execução da Procuradoria Geral 

Federal, responsável pela representação 

judicial e extrajudicial, pelas

 atividades de consultoria e 
assessoramento jurídicos, pela apuração da 

liquidez e certeza dos créditos, de qualquer 

natureza,inerentes às suas atividades, 

inscrevendo-os em dívida ativa,  para fins de 
cobrança amigável ou judicial, observada a  

legislação pertinente. 

 

Através de manifestações jurídicas, emitidas 

em processos submetidos à sua apreciação e 

por meio de assessoramento jurídico 

(participação em reuniões e discussões 

informais 

 

 

Diretorias Gerais dos campi 

 

 

Órgão Executivo e de 

Administração Geral 

 

 

 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

 

 

Gestão das atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administrativas do Campus. 

 

Os Campus são administrados por Diretores 

nomeados pelo Reitor, conforme legislação 

específica, competindo-lhes a gestão das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
administrativas, dentro dos limites estatutários, 

regimentais e delegações do Reitor. 

Conselho Superior 

Órgão superior de 

Administração 

 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

Órgão máximo, de caráter consultivo e 

deliberativo, que aprova as diretrizes para 

atuação do IFTM e zela pela execução de 

sua política educacional. 

 

Através da emissão de deliberações que são 

formalizadas em: resoluções, pareceres, 

recomendações e indicações. 

 



 

 

 

Colégio de Dirigentes Órgão superior de       

Administração 

 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

 

Órgão de caráter consultivo, de apoio ao 

processo decisório da Reitoria. 
Através da emissão de proposições que são 

formalizadas em: recomendações e indicações. 

       Auditoria Interna 

Órgão de 

Controle 

 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

Regimento Geral –

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

 

Fortalecer e assessorar a gestão, bem como 

racionalizar as ações do IFTM e restarapoio, 
dentro de suas especificidades no âmbito da 

Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e ao  

Tribunal de Contas da União, respeitada a 
legislação pertinente. 

 

Através da emissão de proposições que são 
formalizadas em relatórios, pareceres e  

comendações. Através da emissão de 

proposições que são formalizadas em relatórios, 

pareceres, recomendações e requisições. 

 

Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – 

CEPE 

 

Órgão de 

Assessoramento 

 

 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

 
 
 

Órgão de assessoramento da Reitoria sobre 

políticas de ensino, pesquisa e extensão do 

IFTM, atuando na emissão de pareceres sobre 
normas gerais e procedimentos referentes a 

projetos e atividades de ensino, pesquisa, 

inovação e extensão. 

Através da emissão de proposições que são 

formalizadas em pareceres e recomendações 

 



 

 

 

 

 

Comitê de Tecnologia da 

Informação – 

CTIC 

 

Órgão de 

Assessoramento 

Regimento Geral – 

Resolução 

72/2016 

e Resolução 021/2020- 
Revisão do Regimento 

Geral 

Proposição do planejamento anual de 
infraestrutura de Tecnologia da Informação 

e Comunicação - TIC do IFTM, de 

normas para utilização dos serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação 
para dar suporte às necessidades 

operacionais do IFTM. 

 

Através da emissão de proposições que são 

formalizadas em pareceres e recomendações e 

indicações. 
 

Comissão 

Permanente de 

Pessoal 

Docente – 

CPPD 

Órgão de 

Assessoramento 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

Atuar nas atividades relacionadas a 

avaliação de desempenho para Progressão 

Funcional, concessão de incentivos 
funcionais; avaliação de desempenho para 

Progressão Funcional por Titulação, 

supervisionar o processo de 

acompanhamento e avaliação das atividades 
docente, desenvolvimento de estudos e 

análises que permitam fornecer subsídios 

para fixação, aperfeiçoamento e 

modificação da política de pessoal docente e 
de seus instrumentos. 

 

 

 

Através da emissão de proposições que são 
formalizadas em pareceres e recomendações. 

 

Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico 

Administrativo s em 

Educação – CIS 

 

Órgão de 

Assessoramento 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

Fiscalizar e avaliar a implementação do 

plano de carreira no âmbito do IFTM; 

apresentar propostas e fiscalizar a 

elaboração e  

Execução do plano de desenvolvimento de 

pessoal do IFTM e seus programas de 

capacitação, de avaliação e de 

dimensionamento das necessidades de 

pessoal e modelo de alocação de vagas. 

Através da emissão de proposições que são 

formalizadas em pareceres e recomendações. 

Comissão Própria de Avaliação 

– CPA 

Órgão de 

Assessoramento 

Regimento Geral – 

Resolução 72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

 

Sistematizar as atividades de avaliação 

institucional, bem como estimular e 
promover um ambiente de permanente auto- 

avaliação; coordenar a elaboração do 

Projeto de avaliação Institucional do IFTM; 

acompanhar a avaliação do IFTM e cursos 
feita pelo INEP. 

 

Através da emissão de proposições 

formalizadas por meio de relatórios. 

 



 

 

 

Comissão de Ética 

 

Órgão de 

Assessoramento 

Regimento Geral – 

Resolução 

72/2016 

e Resolução 021/2020- 

Revisão do Regimento 

Geral 

Atuar como instância consultiva do 
dirigente máximo e dos respectivos 

servidores; Aplicar o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal, aprovado pelo 
Decreto nº 1.171, de 1994. 

Através da emissão de proposições que são 

formalizadas em pareceres e recomendações. 



 

 

7.2. INSTÂNCIAS DE INTEGRIDADE E RESPONSABILIDADES 

  

 Além das instâncias relacionadas no capítulo das competências e responsabilidades 

desta política de gestão de riscos e da integridade, são instâncias responsáveis pela gestão 

da integridade no IFTM. 

 

a) A unidade de gestão da integridade (UGI), responsável por conduzir a 

política da integridade, em conjunto com a comissão gestora de riscos e com o 

auxílio e apoio do Conselho gestor nos campi, bem como por monitorar a qualquer 

tempo, os dados contidos na matriz de risco das unidades. Além de coordenar, 

executar e monitorar a política de integridade no IFTM, também é responsável, em 

conjunto com a comissão gestora de riscos, pelo desenvolvimento de metodologias de trabalho 

no âmbito da temática, pela orientação e treinamento dos servidores nos temas 

atinentes ao programa de integridade assim como pela promoção de outras ações 

relacionadas à implementação dos planos de integridade, em conjunto com demais 

unidades do órgão. 

b) A comissão de ética, instituída com vistas a ser mais um canal de comunicação 

entre a Administração Pública, servidores e público externo. Foi constituída em 

consonância com o Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994 e com o Decreto 6.029 

de 01 de fevereiro de 2007 ( portaria IFTM nº 441 de 24 de março de 2020). A 

comissão de ética, assim como o sistema e-Sic e a Ouvidoria compõem as instâncias 

de gestão da integridade no IFTM enquanto canais de interlocução e comunicação 

dos cidadãos com a Instituição.   

c) O sistema e-SIC, (sistema eletrônico de informação ao cidadão), que permite que 

qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe 

o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo 

Federal. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem 

burocracia. 

d) A ouvidoria, cujos trabalhos são disciplinados pela IN 05, de 18/06/2018. Esta 

trata de aspectos relacionados aos diferentes tipos de manifestação à disposição 

do cidadão, bem como dos prazos para atendimento e das respostas oferecidas. 

A Ouvidoria atua na valorização de seus públicos de interesse, incentivando a 

participação de todos aqueles que compõem a rede de relacionamentos do IFTM. 

Está ligada diretamente ao Reitor. O trabalho da Ouvidoria traduz o compromisso 

do IFTM com a transparência. A busca contínua por respostas e soluções, revela  

http://www.iftm.edu.br/comissaodeetica/download/portaria-414.pdf
http://www.iftm.edu.br/comissaodeetica/download/portaria-414.pdf
http://www.iftm.edu.br/comissaodeetica/download/portaria-414.pdf
http://www.iftm.edu.br/comissaodeetica/download/portaria-414.pdf
http://www.iftm.edu.br/comissaodeetica/download/portaria-414.pdf


 

 

 

importante atuação estratégica estabelecida a partir do acesso de todos a um 

canal de comunicação direto com a Instituição.  

e) Comissão permamente de processos disciplinares (CPPAD), 

vinculada à reitoria e com atrubuições previstas da resolução MEC/IFTM nº 097 

de 29 de outubro de 2020, relacionadas à apuração de situações envolvendo 

possíveis irregularidades cometidas por servidores na Instituição, conforme 

previsto na Lei nº 8.112/90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3. OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

O QUÊ? COMO? QUEM? 

Apresentar requerimentos de 

acesso a informações 

Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e- 

SIC) 

https://iftm.edu.br/acesso-a-informacao/sic/ 

Gestor e-Sic 

Apresentar denúncia ou 

representação de infração a 

código de conduta ética 

Sistema Informatizado de 

Ouvidorias do Poder Executivo 

Federal (e-OUV) 

Orientações pessoalmente ou 
pelo telefone (34): 3326-1134 

Pessoalmente no setor de saúde e segurança 

do servidor 

Por telefone: (34)3326-1155 Por e-mail: 
cse@iftm.edu.br Por carta endereçada à 

reitoria do IFTM 

Pelo site do IFTM 

http://www.iftm.edu.br/comiss aodeetica/ 

Ouvidoria 

Comissão de Ética 

Sistema Informatizado de Ouvidorias do 

Poder Executivo Federal (e-OUV) 

Orientações pessoalmente ou pelo telefone 

(34): 3326-1134 
https://iftm.edu.br/ouvidoria/ 

Ouvidoria 

Apresentar denúncia, sugestão, 

elogio, reclamação ou solicitação 

de providência ou de 

simplificação de serviços. 

Sistema Informatizado de Ouvidorias do 

Poder Executivo Federal (e-OUV) 

https://iftm.edu.br/ouvidoria/ 
Ouvidoria 

Apresentar pedido de autorização 

ou consulta sobre a existência de 

conflito de interesses entre as 

atribuições do cargo e atividade 

privada que deseje desempenhar 

Pessoalmente no setor de saúde e segurança 

do servidor 
Por telefone: (34)3326-1155 Por e-mail: 

cse@iftm.edu.br Por carta endereçada à 

reitoria do IFTM 

Pelo site do IFTM 
http://www.iftm.edu.br/comiss aodeetica/ 

Comissão de Ética 

Apresentar dúvida ou 

consulta relacionada à 

conduta ética de servidor do 

IFTM 
 

Pessoalmente no setor de saúde 

e segurança do servidor 

Por telefone: (34)3326-1155 

Por e-mail: cse@iftm.edu.br 
Por carta endereçada à reitoria 

do IFTM 

Pelo site do IFTM 

(http://www.iftm.edu.br/comiss 
aodeetica/) 

Comissão de Ética 
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7.4. LEVANTAMENTO DOS RISCOS PARA A INTEGRIDADE NO IFTM 

 

De acordo com a portaria nº 1.089/2018 emitida pela CGU, riscos para a 

Integridade são vulnerabilidades que podem favorecer ou facilitar a ocorrência de 

práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, 

podendo comprometer os objetivos da instituição. Desta forma são denominados riscos 

de integridade: 

• Abuso de posição ou poder em favor de Interesses privados; 

• Nepotismo; 

• Conflito de interesses; 

• Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público; 

• Solicitação ou recebimento de vantagem indevida; 

• Uso de recursos públicos em favor de interesses privados; 

• Utilização/vazamento de informação privilegiada. 

 

A partir das avaliações realizadas pelas “comissões mistas de gestão de riscos”, os 

riscos para a integridade deverão ser identificados e devidamente documentados na matriz 

de riscos, utilizando-se da mesma metodologia aplicada na identificação dos riscos de 

processos. Importante frisar que os riscos de integridade deverão ser identificados e 

monitorados em todas as unidades do IFTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS RISCOS DE INTEGRIDADE JÁ FORAM 

DEFINIDOS PREVIAMENTE PELA CGU, OS 

ÓRGÃO DEVEM APENAS ESCOLHER QUAL 

RISCO PODE FAZER PARTE DE SEUS 

PROCESSOS OU DA GESTÃO EM SI 



 

 

CAPÍTULO VIII - DO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA 

 

A matriz de risco será trabalhada pelas comissões mistas de gestão de riscos de 

cada unidade (reitoria e campi) e a cada final de trimestre, estas comissões deverão 

verificar, na própria matriz de riscos, se as ações mitigatórias estão sendo executadas pelos 

responsáveis.  

Anualmente, a auditoria interna institucional deverá avaliar a operacionalização dos 

controles internos da gestão e a supervisão dos mesmos pelas instâncias colegiadas 

(comitê e comissões), valendo-se de registros na matriz de riscos e emissão de relatório 

circunstanciado das constatações. 

Ao final de cada trimestre, no caso dos riscos de integridade, a unidade de gestão 

da integridade (UGI) deverá, como responsável pela operacionalização da integridade, 

atestar sobre a realização das ações bem como o aval das comissões mistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A política de gestão de riscos e da integridade no IFTM busca assegurar que danos na 

cadeia de valor sejam evitados. Entende-se por cadeia de valor, todas as atividades 

desempenhadas pela Instituição (reitoria e campus), estejam elas relacionadas com os setores 

internos ou com nosso cliente final (alunos). 

Além de danos nas atividades internas (cadeia de valor), espera-se que a partir da 

implantação, institucionalização e consolidação da presente política, quando não puder impedir 

por completo, seja capaz de mitigar ocorrências de danos à integridade da organização. A 

integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e 

normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados 

no setor público.  

São riscos reconhecidos para a integridade o abuso de poder em favor de interesses 

particulares, o nepotismo, o conflito de interesses, a pressão interna ou externa ilegal para 

influenciar agente público, a solicitação ou recebimento de vantagens indevidas e o uso de 

recursos públicos em favor de interesses privados, todos eles elencados no plano de integridade 

do IFTM. 

Quanto a esta política, trata-se de um documento dinâmico, capaz de acompanhar 

tendências e ajustar-se à medida que se mostre defasado ou apresente falhas pontuais ou 

gerais, de maneira que, casos particularidades, novas situações, exceções, eventuais violações 

e casos omissos serão submetidos, sempre que necessário, à apreciação do Comitê de 

Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos. 
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A - REFERÊNCIAS LEGAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CONJUNTA MP/CGU Nº 

01, DE 10 DE MAIO DE 2016 

PORTARIA 915 DE 12 DE 

ABRIL DE 2017 DO 

MINISTÉRIO DA 

TRANSPARÊNCIA 

DECRETO 9.203 DE 22 DE 

NOVEMBRO DE 2017 DA 

PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA 

IN TCU Nº 84, DE 22 DE 

ABRIL DE 2020 

DECISÃO NORMATIVA TCU 

Nº 187 DE 09 DE 

SETEMBRO DE 2020 



 

 

B – ANEXOS



 

 

                      Anexo I: Comitê de Governança 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

 

 

 

 



 

 

Anexo II: Comissão Mista de Gestão de Riscos na Reitoria 

 

 

 

 

           

 



 

 

      Anexo III: Unidade de Gestão de Integridade - UGI 
 

 



 

 

 

                                Anexo IV: Comissão Gestora de Riscos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                          Anexo V: Ouvidoria do IFTM 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Anexo VI: Comissão de Ética do IFTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VIII: Comissão de Ética dos campi do IFTM 

 

 

   

 



 

 

Anexo IX: Comissão Mista de Gestão de Riscos nos campi 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


