UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DIVISÃO DE CONTRATOS
CADASTRO DOS LABORATÓRIOS DA UFPE
Nome do Laboratório:
LABORATÓRIO DE GOVERNANÇA, RISCO E CONFORMIDADE DA UFPE - LabGRC
Endereço: CCSA - Av. dos Economistas, s/n – UFPE - Recife – PE - 50740-590
Departamento: DCCA
Centro: CCSA
Telefone:
Fax:
Responsáveis pelo Laboratório:
- Coordenador: Prof. Luiz Carlos Miranda
- Vice-Coordenador: Prof. Fernando Gentil de Souza
OBS: O coordenador e o vice-coordenador serão responsáveis pelas atividades estipuladas no
art. 4º. da Resolução 02/2015, do Conselho de Administração da UFPE.
RG nº:
CPF nº
SIAPE nº: 2132506
E-mail:
Documento que designa o responsável pelo Laboratório:
Chefe do Departamento: Prof. Evaldo Santana de Souza
RG nº:
CPF nº
SIAPE nº: 1108532
E-mail: evaldo.ssouza@ufpe.br
Atividades desenvolvidas:
O LabGRC combina as atividades de ensino, pesquisa e extensão, para estimular a produção de
conhecimento científico e aplicado, objetivando promover a melhoria da Governança, do
Gerenciamento dos Riscos e da Conformidade das organizações. Espera-se atingir esse objetivo
através do desenvolvimento de estudos e práticas que resultem no aprimoramento de sistemas de
informação contábil e de controle interno, que contribuam para melhorar a eficiência e reduzir as
oportunidades de fraude nas organizações, através da promoção de boas práticas de governança, de
avaliação e minimização dos riscos e da promoção de ambiente organizacional e de práticas que
estimulem o cumprimento das normas e dos princípios éticos (conformidade ou compliance). O
LabGRC pretende colaborar na construção do conhecimento e na sua transferência para a
sociedade. Essa transferência se dará através da graduação, extensão (oferta de cursos, workshops,
conferências, congressos), e pesquisas que resultem em definição de processos, sistemas,
metodologias e ferramentas (toolkits) para a melhoria da gestão, que se traduza em aumento da
eficiência das organizações (públicas e privadas), seja reduzindo os desperdícios ou as
oportunidades de fraudes.
Pela natureza multidisciplinar do LabGRC, prevê-se que suas ações envolvam docentes de todos os
departamentos do CCSA, obtendo-se assim uma sinergia para o atingimento de seus fins.
a) Ensino:
Com relação às atividades de ensino, pretende-se que o LabGRC seja o locus do desenvolvimento
de metodologias e recursos inovadores, para aumentar a eficácia do ensino e da aprendizagem
relacionados à Governança, Gestão de Risco e Conformidade.
Inicialmente, as atividades de ensino no âmbito do LabGRC ocorrerão através das disciplinas
INT0082 - ACCOUNTABILITY AND GOVERNANCE IN BRAZILIAN GOVERNMENT, e
CT504 - LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS. A primeira é uma disciplina eletiva
criada no CCSA, oferecida em inglês, tanto para alunos da UFPE quanto para alunos estrangeiros
visitantes do CCSA. A segunda consta do Perfil 0306-1 do curso de Graduação em Ciências

Contábeis. Ambas permitirão estimular os alunos do DCCA e de outros cursos a compreenderem a
conexão entre a qualidade do sistema de produção de informação contábil e a qualidade da
governança, o nível de riscos e o grau de conformidade (respeito à legislação e às normas) das
organizações.
Espera-se que, com a implantação do LabGRC, outros cursos do CCSA implantem disciplinas de
Laboratório similares, relacionadas à Governança, Gerenciamento de Riscos e promoção da
Conformidade nas organizações.
b) Pesquisa:
O LabGRC iniciará com os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo coordenador e vicecoordenador, a saber:
 Luiz Carlos Miranda (DCCA/PPGCC): estudos sobre sistemas contábeis e de controle interno
dos municípios, cuja qualidade afeta o nível de governança, a qualidade da gestão de risco e o
cumprimento das legislações e normas (conformidade).
TÍTULO DO PROJETO: Deficiências dos controles interno e externo municipal brasileiro:
aprendizado a partir da dissecação dos relatórios de auditoria e dos pareceres prévios dos
tribunais de contas. Este projeto recebeu financiamento do CNPq, através do Processo:
408587/2018-0, com vigência de 18/02/2019 a 28/02/2022, sob o título: Sistemas de Controles
Internos Orientados para a Melhoria da Gestão Municipal Brasileira: Ferramentas (Toolkits)
desenvolvidas a partir do aprendizado obtido nas irregularidades identificadas nas auditorias dos
tribunais de contas - Chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018 – recebendo auxílio financeiro de
custeio no valor de R$ 10.000,00, além de 1 bolsa de iniciação científica (12 meses) e 2 bolsas
de iniciação ao extencionismo (18 meses).
PRAZO DE REALIZAÇÃO: próximos 3 anos (jan/2018 a dez/2020).
 Fernando Gentil de Souza (DCCA/PPGCC): estudos sobre normas internacionais de
contabilidade para entidades governamentais. Desenvolvimento de estudos comparados sobre o
grau de conformidade (cumprimento de normas) das entidades públicas brasileiras.
Espera-se que, com a implantação do LabGRC, outros pesquisadores do CCSA se afiliem ao
LabGRC, para atuarem de forma colaborativa e sinérgica em pesquisas, puras e aplicadas,
relacionadas à Governança, Gerenciamento de Riscos e promoção da Conformidade nas
organizações, e que possam criar massa crítica que permita que o LabGRC torne-se referência
nacional na pesquisa sobre o tema.
c) Extensão:
 Luiz Carlos Miranda: Projeto “Deficiências dos controles interno e externo municipal
brasileiro: aprendizado a partir da dissecação dos relatórios de auditoria e dos pareceres prévios
dos tribunais de contas”. Este projeto recebeu financiamento do CNPq, através do Processo:
408587/2018-0, com vigência de 18/02/2019 a 28/02/2022, sob o título: Sistemas de Controles
Internos Orientados para a Melhoria da Gestão Municipal Brasileira: Ferramentas (Toolkits)
desenvolvidas a partir do aprendizado obtido nas irregularidades identificadas nas auditorias dos
tribunais de contas - Chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018 – recebendo auxílio financeiro de
custeio no valor de R$ 10.000,00, além de 1 bolsa de iniciação científica (IC). Com duração de
12 meses, e 1 bolsa de iniciação ao extensionismo (IEX), com duração de 18 meses.
 Fernando Gentil de Souza: XIII CONVCIC Congresso UFPE de Ciências Contábeis. Pretendese criar uma seção específica, nos próximos Congressos, para tratar de temas relacionados à
Governança, Gestão de Risco e Conformidade das organizações, pública e privadas.
Além dessas atividades, pretendemos criar, através do LabGRC, um ambiente com recursos que
estimulem, junto aos docentes dos cursos do CCSA, a realização de atividades de extensão
relacionadas à Governança, Gestão de Risco e Conformidade das organizações, pública e privadas.
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