
O Museu do TCU Ministro Guido Mondin apresenta a exposição 

TCU – A Evolução do Controle 

A exposição inaugura as novas instalações do Museu do TCU Ministro Guido Mondin que compõem 

o complexo arquitetônico do Instituto Serzedello Corrêa (ISC). 

 

 

 

 

Com o propósito de preservar e disseminar a memória do Tribunal, o Museu do TCU 

Ministro Guido Mondin apresenta sua nova exposição: TCU – a Evolução do Controle.  

A exposição narra os meandros da evolução do TCU: de seu embrião na Casa dos 

Contos, passando por sua criação em 1890 e instalação em 1893, até os dias atuais. Nossa 

finalidade é explorar o processo de aperfeiçoamento do Tribunal de Contas, bem como o 

desenvolvimento de suas ações. Das mudanças ocorridas no funcionamento do órgão às criações 

de secretarias de apoio técnico e administrativo, o Tribunal apresenta uma rica trajetória voltada 

ao aprimoramento do controle de contas durante mais de um século de existência. 

 



Nova exposição no Espaço Cultural Marcantonio Vilaça – ao visitar a exposição “TCU 

– a Evolução do Controle”, é possível também conhecer a exposição “Ordenamentos” que marca 

a inauguração da nova galeria do Espaço Cultural Marcantonio Vilaça.  Sob curadoria de Caroline 

Carrion, “Ordenamentos” reúne a produção de Bruno Moreschi entre 2012 e 2017 a partir dos 

conceitos de ordenamento e de sistematização como gatilhos para o processo criativo.  

Programa Educativo – as exposições “TCU: A Evolução do Controle” e 

“Ordenamentos, de Bruno Moreschi”, estão inseridas no Programa Educativo do TCU, um 

importante instrumento de mediação para atendimento ao público. Trata-se de um projeto 

permanente que promove visitas orientadas diárias e programadas ao Museu do TCU e ao Espaço 

Cultural Marcantonio Vilaça. Agendamentos podem ser feitos pelo telefone 3316 5221. 

 

Serviço 

Exposição TCU – a Evolução do Controle 

Local: Museu do TCU Ministro Guido Mondin (complexo arquitetônico do Instituto Serzedello 

Corrêa) 

Abertura: 29 de junho de 2017, às 19 horas 

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Polo 8 Lote 3 - Brasília, DF 

Visitação: de segunda a sexta-feira (das 9h às 18h), exposição de longa duração. 

Entrada franca. 

 

 

Exposição Ordenamentos, de Bruno Moreschi 

Local: Espaço Cultural Marcantonio Vilaça (complexo arquitetônico do Instituto Serzedello 

Corrêa) 

Abertura: 29 de junho de 2017, às 19 horas 

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Polo 8 Lote 3 - Brasília, DF 

Visitação: de terça-feira a sábado das 9h às 19h, de 30 de junho a 19 de agosto de 2017 

Entrada franca 

 

 

 


