
 
 

   

 

  Nº 029/2023 Data: 17-02-23 

TCU 
Revista do TCU agora é A4 na classificação da Capes 
 
A Revista do Tribunal de Contas da União (RTCU) obteve a qualificação no estrato A4 na 
última avaliação do Qualis Periódicos (2017-2020) feita pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 16 de janeiro de 2023. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/revista-do-tcu-agora-e-a4-na-classificacao-da-
capes.htm 
 
TCE-AL 
Jornalista Sônia Bridi concede entrevista à TV Cidadã durante I Congresso de 
Comunicação dos Tribunais de Contas 
 
"Os Tribunais de Contas têm informações poderosas sobre tudo que acontece dentro do 
estado", disse Jornalista da Globo, Sônia Bridi, durante entrevista à TV Cidadã (canal 35.2), 
no I Congresso de Comunicação dos Tribunais de Contas. A Repórter abriu o primeiro dia 
do evento com a palestra com o tema “Informação: um ativo público. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk3Nw==&titulo=Jornalista_S%C3%B4nia_Bridi_concede_entrevista_%
C3%A0_TV_Cidad%C3%A3_durante_I_Congresso_de_Comunica%C3%A7%C3%A3o_d
os_Tribunais_de_Contas&cat=MQ== 
 
TCE-CE 
Governança, controle externo e capacitações foram temas abordados em evento com 
gestores públicos: o TCE Ceará Orienta 
 
O Tribunal de Contas do Ceará, com apoio da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo 
(IPC), realizou, nesta quinta-feira (16/2), o primeiro encontro de formação de gestores 
públicos estaduais que assumiram cargos no início deste ano – o TCE Ceará Orienta. 
Estiveram presentes, no Plenário do Edifício 5 de Outubro, secretários de estado e 
secretários executivos, autoridades máximas de autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, reitores, servidores estaduais. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5292-governanca-controle-externo-e-
capacitacoes-foram-temas-abordados-em-evento-com-gestores-publicos-o-tce-ceara-
orienta 
 
TCE-MA 
Daniel Brandão toma posse como conselheiro do Tribunal de Contas 
 
Foi empossado nesta quinta-feira (16), no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MA), o advogado e ex-secretário de Monitoramento de Ações 
Governamentais do Estado, Daniel Itapary Brandão. Ele assume a vaga aberta em janeiro 
passado com a aposentadoria do conselheiro Edmar Cutrim. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2531-daniel-brandao-toma-posse-como-
conselheiro-do-tribunal-de-contas 
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TCE-MG 
Conselheiro Gilberto Diniz é o novo presidente do TCEMG 
 
O conselheiro Gilberto Diniz tomou posse na Presidência do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (TCEMG), na tarde desta quarta-feira (15/02/2023), em solenidade 
realizada no Auditório Vivaldi Moreira, na sede do Tribunal. Na ocasião, também tomaram 
posse como vice-presidente, o conselheiro Durval Ângelo, e como corregedor, o 
conselheiro Wanderley Ávila. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626163 
 
TCE-PR 
Hospitais universitários devem aprimorar compra, gestão e uso de próteses 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) homologou a emissão de 38 
recomendações às quatro instituições de ensino superior estaduais que são mantenedoras 
de hospitais universitários (HUs) 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/hospitais-universitarios-devem-aprimorar-compra-
gestao-e-uso-de-proteses/10254/N 
 
Metaverso é a nova fronteira tecnológica dos Tribunais de Contas 
 
Quais as possibilidades de aplicação do Metaverso no quotidiano das cortes de contas 
brasileiras, especificamente como instrumento de comunicação? Esse foi o conteúdo da 
palestra da especialista em mídias digitais, Tania Vicente, na tarde desta terça-feira (14), 
durante o I Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, em 
Florianópolis (SC). "Temos que entender que o Metaverso é o próximo passo da internet". 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/metaverso-e-a-nova-fronteira-tecnologica-dos-
tribunais-de-contas/10259/N 
 
TCE-RO 
TCE-RO participa de painéis dentro da programação do I CNCTC 
 
Realizado pela primeira vez, o Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de 
Contas (CNCTC) encerrou-se nessa quarta-feira (15/2), no auditório do Tribunal de Contas 
de Santa Catarina (TCE-SC), em Florianópolis. 
https://tcero.tc.br/2023/02/16/tce-ro-participa-de-paineis-dentro-da-programacao-do-i-
cnctc/ 
 
TCE-SC 
I CNCTC reuniu cerca de 270 participantes, entre integrantes de TCs, de outros órgãos e 
da imprensa, para debater a melhoria da comunicação com a sociedade 
 
“Assim como estamos unificando as normas de auditoria, não só no Brasil, como no mundo 
todo, também precisamos e queremos unificar a nossa comunicação social, porque isso 
fortalece a cidadania”. 
https://www.tcesc.tc.br/i-cnctc-reuniu-cerca-de-270-participantes-entre-integrantes-de-tcs-
de-outros-orgaos-e-da-imprensa 
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