
 

 

 

Apresentação: 
 
A razão de existir dos mecanismos de governança é possibilitar à organização que sua operação resulte 
em entrega de resultados, com custos otimizados e riscos aceitáveis. Ou seja, com foco em valor. No 
entanto, chegar lá não é tarefa simples e demanda participação e comprometimento de todos, em 
especial da direção executiva e do corpo gerencial. 
 
Esse treinamento apresenta, de forma clara e objetiva, os principais elementos da governança 
corporativa, aplicada à área de educação, auxiliando a responder questões que perpassam o dia-a-dia 
dos dirigentes, quais sejam: 

• O que seria aplicável a cada organização? 

• Quais seriam os ganhos e os custos?  

• Por onde começar? 
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Programa: 
 
1. Governança Corporativa no Setor Público 

a. Por que isso importa? 
b. Funções da Governança Corporativa e da Gestão 
c. Estruturas de governança  
d. Apresentação do Referencial Básico de Governança, elaborado pelo TCU 

 
2. O coração da governança em educação: Valor 

a. Desmistificando o termo “agregar valor” 
b. Como os componentes da governança interagem na direção do valor? 
c. Por que gerir riscos e o seu papel na governança. 

 
3. Viabilizando resultados em minha instituição, como chegar a eles? 

a. Pessoas + informação + bens e serviços. 
b. Direção, estrutura e estratégia. 
c. Estamos funcionando? O verdadeiro papel da auditoria interna 

 
4. O que interessa, afinal? 

a. O que é e para que serve a maturidade em governança? 
b. O que define e justifica a existência da sua instituição de ensino. 

 
5. Conclusão e fechamento 
 
 

Público Alvo: Alta Administração de Entidades Públicas de Ensino, Gestores de Negócio Educacionais, 

Gestores de Riscos Corporativos e Membros de Controle Interno da Área da Educação. 

 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Pública (IBGP). 

 
 
Carga Horária: 14 horas 

 

 
Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 

Para mais informações, acesse: 

 

Curso Governança Pública Aplicada à Área da Educação 

 
 

 

http://www.ibgp.net.br/cursos/23-governanca-corporativa-no-setor-publico/45-governanca-corporativa-publica-aplicada-a-area-da-educacao.html

