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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
No exercı́cio de 2014, o TCU realizou uma seleçã o interna para indicaçã o de servidores que passaram pela formaçã o
de facilitador ISSAI IDI-PSC do Programa de Certificaçã o das ISSAI. Naquela oportunidade fui um dos servidores
selecionados na modalidade auditoria operacional. O programa de certificaçã o ocorreu entre os exercı́cios de 2014
e 2015. Desde entã o, esse é o segundo programa de criaçã o de capacidades da IDI/INTOSAI no â mbito da Amé rica
Latina que participo. Em setembro de 2017, foi realizada a 1ª Reuniã o de Adaptaçã o de Materiais para o Curso à
Distâ ncia, que faria parte do programa “EFS en la lucha contra la corrupció n”. Em outubro de 2018 ocorreu a 2ª
reuniã o com a mesma finalidade.

RELATO
O Programa “EFS en la lucha contra la corrupció n” já foi realizado anteriormente com participaçã o de paı́ses de
lı́ngua inglesa e francesa. Os materiais para o curso ofertado no â mbito desse programa foram inicialmente
desenvolvidos em inglê s e em francê s. Para que pudesse ser promovido na Amé rica Latina, os materiais foram
traduzidos e adaptados para a lı́ngua espanhola. As reuniõ es promovidas pela IDI/INTOSAI em setembro/2017 e
outubro/2018 tiveram por objetivo realizar a revisã o do material, promovendo alteraçõ es e acré scimos necessá rios
à oferta de um curso à distâ ncia no â mbito do programa.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
A iniciativa da IDI/INTOSAI foi apresentada à s EFS da Amé rica Latina no final de 2018, com inı́cio previsto para o
inı́cio de 2019. Em razã o das inú meras alteraçõ es de estrutura pelas quais o TCU passaria em 2019, e que já estavam
previstas no inı́cio da atual gestã o, a direçã o desta casa optou por nã o participar do mencionado programa. Dessa
forma, espera-se que o TCU mantenha o compromisso firmado com a IDI/INTOSAI, garantindo minha participaçã o
nas etapas seguintes do Programa, que prevê a realizaçã o de um evento para a revisã o de matrizes de planejamento
em um evento que será realizado provavelmente na primeira semana de setembro deste ano (previsto para a cidade
de Buenos Aires/Argentina), alé m de um evento destinado à revisã o das matrizes de achados e relató rios de
auditoria, com previsã o de realizaçã o na primeira semana de dezembro de 2019 (na cidade de Santiago/Chile).
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