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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
O TCU e participante ativo do grupo de Cooperaçao em Ciencia e Analise de Dados das Instituiçoes Supremas de
Auditorias e e o unico da America Central e do Sul.
É importante para nossa Corte de Contas participar deste encontro anual com o objetivo de estar atualizado com os
projetos mais recentes de analise de dados, de aprendizado de maquina e de inteligencia artificial realizados pelas
Instituiçoes de Auditoria mais avançadas nestes assuntos.
Alem disso, a apresentaçao dos projetos que o TCU realiza nesta area o coloca em posiçao de destaque neste
encontro e abre oportunidades de colaboraçao na forma de troca de informaçoes, ideias, codigos, etc.

RELATO
O primeiro dia do evento foi reservado para as apresentaçoes dos 6 países presentes (Inglaterra, Finlandia, Noruega,
Alemanha, Holanda e Brasil). Foram realizadas 9 apresentaçoes sobre os projetos mais relevantes realizados neste
ultimo ano pelas instituiçoes: Inglaterra - Audit of the future, Noruega – ÉTL e indexaçao de arquivos usando
Élasticsearch, Alemanha - Auditing of AID³, Holanda - Data Analytics at the Netherlands Court of Audit, Finlandia –
Data Énvelopment Analysis (DÉA), Finlandia – Open Data, Finlandia - Risk Detector, Alemanha - AI Certification,
Brasil – Data Analysis in TCU.
O segundo dia do evento foi destinado para a execuçao de dois mini Hackathons: “Visualizaçao de Dados” e “Analise
de Dados Sumarizados”.
O terceiro dia do evento teve duas apresentaçoes sobre o tema do encontro: “Software in pursuit of truth & justice what can be expected in the digital age?” e “Knowledge-based management in public administration”. Alem de contar
com duas mesas de discussao: da alta administraçao e dos tecnicos. O encontro foi finalizado com as conclusoes das
discussoes realizadas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAFS Q 4, Lt 1, Anexo III, Sala 110 | CEP 70042-900 | Brasília-DF-Brasil | Fone: +55 61 3316-7915 | Fax: +55 61 3316-7522 |
serint.eventos@tcu.gov.br

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Um resumo do evento com discussao dos pontos relevantes foi feito na Secretaria de Gestao de Informaçoes para o
Controle Éxterno (SGI) no dia 10/09/2019, alem de todo o material das apresentaçoes e dos trabalhos realizados
ter sido disponibilizado de forma organizada em diretorio da secretaria.
Uma sugestao para a secretaria a partir das informaçoes recebidas no evento e o estreitamento de contato com a
SAI da Inglaterra (NAO) para obter informaçoes mais detalhadas dos projetos desta instituiçao com o intuito de
verificar sua aplicabilidade para o contexto do Brasil e do TCU.
Valeria Mitiko Nakano
12/09/2019
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