
 

 

Projeto REAGBR – Relatório de Gestão e Governança Baseado 

em Evidências Auditáveis de Custos  

OBJETIVO  

  

O Projeto REGABR é uma atividade de extensão tecnológica da Universidade de 

Brasília que se alinha com o objetivo estatutário da universidade que é oferecer 

soluções por meio da pesquisa que possam interver e contribuir para a sociedade.  

 

Estamos em um momento particular na gestão pública decorrente da pandemia do 

COVID-19, precisamos melhorar a eficiência dos serviços públicos, espacialmente na 

educação que passa por um processo de rápido de incorporação das tecnologias de 

informação, obrigando a todos os atores da educação, desde os anos iniciais de 

formação até a formação universitária a mudarem radicalmente o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

O Projeto REAGBR que tem como objetivo oferecer o Relatório de Gestão e 

Governança baseado em Evidências Auditáveis de Custos para os gestores dos 

Municípios, Estados e Governo Federal possam melhorar o processo de tomada de 

decisão identificando e disseminando rapidamente as melhores práticas 

desenvolvidas nas escolas dos municípios, Estados e nas Universidades. 

 

A metodologia desenvolvida pela pesquisa realizada pela Universidade de Brasília 

permite oferecer aos gestores uma medida geral de avaliação que melhora a 

comunicação e permite envolver as pessoas, como também permite aos órgãos de 

controle trabalharem a avaliação por meio da auditoria,  permitindo transitar pela 

auditória sob a ótica do princípio da eficiência, além de permitir cumprir o parágrafo 

3º do artigo 50 da Lei complementar 101/2000(LRF). 

 

O Projeto REAGBR estará disponível para as entidades interessadas em participar e 

compartilhar informações, diante do momento que requer agilidade e velocidade na 

ação dos órgãos públicos, o Projeto REAGBR coloca à disposição o e-mail 

reagbroficial@gmail.com e o site http://reagbr.com.br/    . 

 

No IV Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no setor públicos 

será apresentado o projeto REAGBR com mais detalhes e também experiências de 

diversos órgãos e entidades públicas.  

  

 

http://reagbr.com.br/


 

 

 

SEMINÁRIO 

 

 

O IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CUSTOS, GOVERNANÇA E 

AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO é promovido pelo Departamento de Ciências 

Contábeis e Atuariais, com o apoio do Departamento de Gestão de Políticas Públicas, 

bem como pelo Programa de Pós Graduação em Inovação e Políticas Públicas, ambos 

vinculados à Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão 

Pública-FACE da Universidade de Brasília-UnB. 

 

O IV Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria no Setor 

Público contará com conferências realizadas de forma online coordenada pela 

Universidade de Brasília-UnB. 

 

O público alvo se concentra, majoritariamente, entre professores, alunos de 

pós-graduação e de graduação, gestores e profissionais relacionados com as 

atividades que envolvem o setor público, especialmente as entidades públicas e 

órgãos de controle. 

 

Nosso objetivo primordial com esta iniciativa é, além de estabelecer um fórum 

de discussão e de integração entre interessados, pesquisadores e usuários de 

sistemas de modelos de gestão e governança, esperamos construir um espaço 

dinâmico de intercâmbios, bem como construção e transferência de conhecimentos 

e tecnologias.  

 

Ademais, visa conferir visibilidade à pesquisa aplicada ao setor público, a qual 

proporciona uma base sólida para a contabilidade gerencial pública e uma 

importância na formação de profissionais em todas as atividades que apoiam a 

gestão, a governança e a auditoria no setor público.    

 

  

 COMISSÃO ORGANIZADORA  
• Coordenador Geral: Dr. José Marilson Martins Dantas   
• Coordenadora Institucional: Dra. Magda de Lima Lucio  
• Coordenadora Pedagógica: Dra. Clesia Camilo Pereira 
• Coordenador de Logística: Dr. José Antônio de França 

 

 

 

 

https://uniandrade.br/seminario/home/


 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
• Dr. José Marilson Martins Dantas   
• Dra. Magda de Lima Lucio  
• Dra. Clesia Camilo Pereira 
• Dr. José Antônio de França 
• Dra. Diana Vaz de Lima 
• Dra. Aldira Samantha Garrido Teixeira 

 

INSCRIÇÃO, MODALIDADES E VALORES  

  As inscrições no evento serão realizadas on line pelo link  

http://reagbr.com.br/   

 

 

 Não será cobrado taxa de inscrição aos participantes do Seminário. 

 

PROGRAMAÇÃO  

A programação geral do evento e a grade de apresentações (dias e horários) estão 

divulgadas em endereço eletrônico http://reagbr.com.br/   

 

O IV seminário ocorrerá de forma on line pela plataforma ZOOM nos dias 19,20 

e 21 de outubro de 2020no período das 14:00 às 17:00. 

    

CERTIFICAÇÃO  

O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CUSTOS, GOVERNANÇA E AUDITORIA NO 

SETOR PÚBLICO é um evento oficial do departamento de ciências contábeis e 

atuariais-CCA/FACE/UnB, sendo atividade que compõe a PEAC 60.014, 62.128  

62.936 registrado na DEX da Universidade de Brasília. 

 

A certificação será realizada pela Universidade de Brasília, sendo condiciona à 

participação com frequência de no mínimo 75% em relação à carga horária total do 

evento.   

  

Aos apresentadores e debatedores que necessitarem justificar suas ausências 

em seus locais de trabalho, a Comissão do Evento poderá ser providenciar uma 

declaração, desde que seja realizada solicitação deste documento no ato da 

inscrição.  

    

 

  

http://reagbr.com.br/
http://reagbr.com.br/


 

 

RECONHECIMENTO DOS LÍDERES VISIONÁRIOS E EXPOENTES DA 

GOVERNANÇA  

 O reconhecimento do esforço dos líderes é uma condição essencial para a evolução 

e a melhoria da gestão e governança pública, especialmente do processo de tomada 

de decisão e ao atendimento do parágrafo 3º do artigo 50 da Lei complementar 

101/2000(LRF). 

 

No terceiro dia do evento serão reconhecidos os líderes e expoentes da gestão e 

governança pública que se destacaram no apoio a melhoria da gestão e governança 

pública por meio da aplicação da pesquisa desenvolvida pela Universidade de 

Brasília. 

 

As regras da premiação estão disponíveis no documento Regulamento do 

reconhecimento dos líderes visionários e expoentes da governança pública no 

site do evento. 

 


