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Gestão do Conhecimento no TCU

Processo de negócio que formaliza a gestão e uso dos 
ativos intelectuais de uma organização.

Abordagem colaborativa e integrativa para a
produção, captura, organização, acesso e
disseminação de ativos de informação, que incluem 
bases de dados, documentos, conhecimentos tácitos e 
experiências pessoais. 

Gartner



Educação corporativa

Era do conhecimento

Flexibilidade das organizações

Capacidade de dar respostas rápidas ao mercado

Empregabilidade

Sobrevivência
Marisa Eboli



Gestão do Conhecimento no 
Planejamento Estratégico do TCU

PET 2003-2006
Estratégia: Desenvolver 

Política de GCo

• Pós graduação

• Projeto Atena

• Serviço de Gestão das Inf. 
Estratégicas p/ CE

PET 2006-2010
Objetivo estratégico: Otimizar 

o uso do conhecimento 
organizacional

• Projeto Arquitetura da 
Informação

• Projeto Sistematização da 
Jurisprudência (Seses)

• e-TCU

PET 2011-2015
0bjetivo estratégico: 

Estruturar a GCo

• Núcleo de Linguagens
documentárias

• Projeto Conhecer (Coinfra)

• Res. 266/2014
ISC – Gco Organizacional





Registrado, explicitado e formalizado...

Aprimorar a gestão do conhecimento 

A gestão do conhecimento refere-se a “processo de negócio (...) conhecimentos 
tácitos e experiências pessoais”. 

Desta forma, definir processos e práticas de gestão do conhecimento, criar 
ambiente que propicie a colaboração e o registro de conhecimento, incrementar 
o compartilhamento de informações e promover a geração de novos 
conhecimentos são iniciativas fundamentais para conferir maior eficiência, 
eficácia e efetividade às ações de controle. 

Indicadores de Desempenho 

1. Índice de unidades com práticas de gestão do conhecimento implantadas. 

2. Número de acessos aos ambientes de gestão do conhecimento.

http://portal.tcu.gov.br/publicacoes-btcu/16-2015.htm






































Escola 8 salas de aula
2 salas para oficinas
2 salas de videoconferência
Anfiteatro (50 pessoas)
Auditório (553 pessoas)
Biblioteca
Lanchonete e restaurante



Biblioteca da escola





Biblioteca da sede – Anexo III 



Arquivo Central







Beatriz Pinheiro de Melo Gomes 
Serviço de Gestão do Conhecimento 

Contatos:
gco@tcu.gov.br

beatrizmg@tcu.gov.br

OBRIGADA!

mailto:gco@tcu.gov.br
mailto:beatrizmg@tcu.gov.br


Fonte das imagens utilizadas:

• Capa Educação Corporativa

• Alvo

• Quem somos nós

• Caixa ferramentas

• Na prática

https://pt.linkedin.com/pulse/pelo-trabalho-de-equipa-partilha-e-aprendizagem-carla-luzio
https://www.google.com.br/search?q=alvo&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzzKGZrLHWAhUHg5AKHd8JA8MQ_AUICigB&biw=1554&bih=742#imgrc=Z20mYbqoDMP2ZM:
https://www.google.com.br/search?q=quem+somos&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBrv7bvLHWAhVElpAKHYA2BIsQ7AkIUw&biw=1554&bih=742#imgrc=htQWEXr2eBaTJM:
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51frWwnYV3L._SX300_QL70_.jpg
http://www.sosprofessor.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/02/orientacao-educacional-na-pratica-640x626.jpg

