
RELATORIO 
 
 
SERVIDORA: Maria Aparecida Silva de Menezes 
 

Relatório para fins de disseminação dos conhecimentos adquiridos nos eventos 
externos custeados pelo TCE/BA: 
 
 
EVENTO 
Reunião do Comité Técnico da Educação (CTE) do IRB e do Projeto OCDE e os 
Tribunais de Contas 
 

PERÍODO DO EVENTO 

21 e 22 de março de 2019 

 

LOCAL 

Belo Horizonte/MG 

 

DESCRIÇÃO 

O encontro visou: 

• Atualização da evolução do Projeto Integrar, dúvidas e esclarecimentos 

• Reunião do Comitê de Educação do IRB, com as seguintes pautas: a) Apresentação 

do Relatório de Atividades de 2018; b) Apresentação do Diagnóstico dos 

Conselhos de Educação do Rio Grande do Sul e encaminhamento da proposta 

para os demais TCs; c) Desenvolvimento de metodologia para o projeto “Cases 

de Sucesso na Gestão da Educação Brasileira” (tratativas com a Fundação 

Lemann); d) Resultados da audiência do CTE-IRB com o Ministério da 

Educação; e) Elaboração de cartilha e EAD para capacitação dos integrantes 

dos Conselhos de Educação; f) II Simpósio Nacional de Educação (SINED); g) 

Encaminhamentos relativos a entendimentos consolidados em temas ligados à 

educação; h) Critérios do MMD-TC para a educação;  e i) Parcerias com órgãos 

e entidades. 

• Trabalho colaborativo entre TCs: potencialidades do trabalho conjunto e estratégias 

para garantir ganhos de longo prazo; 

• Resultado das oficinas sobre referencial analítico, plano de trabalho e capacitações; 



• Apresentações de stakeholders do projeto: CTE/IRB, Conselheiro Cezar Miola e IRB, 

Crislayne Cavalcante; 

• Pensando o uso de indicadores e a realização dos testes-piloto; 

• Discussão conduzida para levantar expectativas e identificar áreas de interesse; 

• Proposta de identidade visual do projeto; e  

• Próximos passos e encaminhamentos 

 

 

EVENTO 
Painel de Especialistas – Projeto Integrar 

 

PERÍODO DO EVENTO 

17 a 18 de junho 2019 

 

LOCAL 

Brasília/DF 

 

DESCRIÇÃO 

O Painel visou a capacitação dos pontos focais dos Tribunais de Contas parceiros do 

Projeto Integrar, nos seguintes temas: 

• Governança e Riscos; 

• Educação; 

• Indicadores educacionais; 

• Governança multinível 

 
 

EVENTO 
Reunião Técnica do Projeto Integrar e Reunião do Comité Técnico da Educação (CTE) 

do IRB 

 

PERÍODO DO EVENTO 

22 a 26 de julho 2019 

LOCAL 



Porto Alegre/RS 

 

DESCRIÇÃO 

O encontro teve por objeto a missão de sondagem da OCDE,  dedicada a:  

1. compartilhar os resultados do questionário respondidos por todos os tribunais de 

contas do Brasil e da análise da OCDE sobre os indicadores existentes; 

2. melhorar a compreensão e explorar mais as questões-chave do questionário, 

incluindo: a) o uso atual dos indicadores pelos TCs para selecionar auditorias e 

avaliação do desempenho na educação e na governança; b) desafios e oportunidades 

relacionados à disponibilidade e qualidade de dados; e c) objetivos e aspirações dos 

TCs em termos de futuras atividades de auditoria na área de educação. 

3. Compartilhar experiências de países das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

nas áreas de seleção de auditorias com base em riscos e auditorias na educação. 

 
 

EVENTO 
Reunião Técnica do Projeto Integrar 
 
PERÍODO DO EVENTO 

01 e 02 de outubro 2019 

 

LOCAL 

Curitiba/PR 

 

DESCRIÇÃO 

O encontro teve por objeto a discussão sobre o primeiro protótipo da ferramenta de 

seleção de objetos de auditoria ao contexto do Projeto Integrar, visando: 

• definir a aplicabilidade do primeiro protótipo da ferramenta de seleção de objetos de 

auditoria e do modelo conceitual de educação aos objetivos do projeto, inclusive 

as unidades de análise e informações necessárias; 

• discutir a incorporação de boas práticas e ferramentas existentes na esfera do 

controle nacional e internacional, referentes ao uso de dados estatísticos, 

seleção de ações de controle e realização de auditorias operacionais; 



planejar as próximas ações do Projeto e definir cronograma de atividades. 

 

 

EVENTO 
Reunião do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa 
 
PERÍODO DO EVENTO 

24 e 25 de outubro 2019 

 

LOCAL 

Fortaleza/CE 

 

DESCRIÇÃO 

O evento foi organizado com o objetivo de conhecer os avanços das ações voltadas à 

educação no município de Sobral/Ceará. Participaram dos trabalhos servidores dos 

Tribunais que integram o Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB): TCs da 

Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
 
 

EVENTO 
XXIX Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 
 
PERÍODO DO EVENTO 
01 e de 04 a 06 de novembro 2019 

 

LOCAL 

Aracaju/SE 

 

DESCRIÇÃO 

Acompanhei a Conselheira na abertura do evento. 

 

 

 

EVENTO 

Reunião Geral Técnica do Projeto Integrar 



 

PERIODO DO EVENTO 

10 a 12/12/2019 

 

LOCAL 

Brasília/DF 

 

DESCRIÇĀO  

O encontro visou: 

• Discutir e validar a ferramenta de seleção integrada de ações de controle; 

• Planejar etapa piloto do Projeto para 2020; 

Discutir os mecanismos de coordenação entre os Tribunais de Contas. 
 

 
	


