
 
 

 
 
 
 
 

 

Kellen Emídio da Silva, advogada graduada em Direito pela 

Universidade Católica de Brasília - UCB, Especializada em 

Análise Política e Relações Institucionais pela Universidade 

de Brasília – UnB e Mestre em Direito pela Universidade 

Católica de Brasília - UCB, com dissertação voltada para a 

área de Gestão de Riscos no Terceiro Setor. 

Atuou por muitos anos em empresa privada do ramo de 

Educação, tem profundo conhecimento da área educacional 

e filantrópica, com expertise em fraudes contratuais, foi 

responsável pela estruturação de fluxos, templates e 

minutário de contratos críticos para a operação, voltados à 

eficiência e à padronização do atendimento ao público 

interno e à satisfação dos requisitos de governança e 

Compliance corporativa e organizacional, bem como análise 

de riscos de contratos nacionais e internacionais com foco em prevenção e detecção de fraude e contenção 

de despesas: fornecimento, transporte, financiamento, fabricação sobre encomenda, sociedade e garantias 

bancárias. 

 

Sólida atuação na área de Compliance – implementação de programas e estratégias de Compliance e de 

integridade (código de ética, políticas de Compliance, canal de denúncias, due diligence, treinamento e 

capacitação, investigação de descumprimento de normas éticas, monitoramento e indicadores  de 

desempenho, prevenção à fraude, corrupção, conflito de interesses, ações de fomento à cultura de 

integridade, gestão de riscos, definição e monitoramento de KRI’s e KPI’s). Auditoria de programas de 

Compliance. Avaliação e treinamento de Compliance em cadeia de fornecedores. Consultoria e auditoria 

para implementação das normas ISO 37001, ISO 19600, 5 pilares. Consultoria em gestão de riscos de 

compliance (COSO® Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ISO 31000). 

Planos de treinamento e comunicação de gestores, colaboradores e terceiros. Engajamento das lideranças 

e promoção de mudança cultural, com gerenciamento de projeto de certificação de Compliance e programa 

de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 

 

A profissional é associada ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA, membro no NEPATS – Núcleo 

de Estudos e Pesquisas Acadêmicas do Terceiro Setor, grupo de estudos e pesquisas acadêmicas voltadas 

para o Direito Tributário e o Terceiro Setor e da OAB/DF.  

 


