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A Universidade INTOSAI (U-INTOSAI) é um projeto iniciado pela Câmara de Contas da Federação da Rússia na 
qualidade de Presidente da INTOSAI que visa satisfazer a necessidade da comunidade internacional de 
auditores de consolidar as atividades para promover as capacidades dos órgãos da INTOSAI e das EFS 
individuais. O marco conceitual para a criação da universidade foi inicialmente definido no 23º Congresso da 
INTOSAI em Moscou em setembro de 2019 como uma das tarefas prioritárias da presidência da Câmara de 
Contas da Federação da Rússia na organização. Após um trabalho preliminar com as principais partes 
interessadas no desenvolvimento das capacidades da INTOSAI, a implementação do projeto foi aprovada na 
74ª reunião do Comitê Diretivo da INTOSAI em novembro de 2020.  

 
• U-INTOSAI coleta informações sobre as iniciativas educacionais dentro da INTOSAI, fornece 

uma visão abrangente e uma fácil navegação para atender melhor às necessidades de 
formação do pessoal das EFS.  

 
• U-INTOSAI contribui para a implementação dos objetivos estratégicos e as prioridades da 

INTOSAI de acordo com o Plano Estratégico 2017-2022 e a Declaração de Moscou adotada no 
XXIII Congresso da INTOSAI em setembro de 2019. 

 
• U-INTOSAI foi implementada e lançada por iniciativa do Presidente da INTOSAI, e não é 

considerada órgão oficial da INTOSAI. A plataforma está aberta aos usuários sem restrições e 
dá acesso a todos os cursos especificados no catálogo após um simples registro em uma 
etapa.  

 
• A plataforma U-INTOSAI permite publicar e promover cursos educacionais que 

correspondam aos temas prioritários da Universidade. Os cursos podem ser criados por EFS 
individuais, órgãos de trabalho e organizações regionais da INTOSAI, outros órgãos 
internacionais ou representantes da comunidade acadêmica. Os materiais publicados na 
plataforma da U-INTOSAI refletem a experiência de EFS individuais, órgãos de trabalho e 
organizações regionais da INTOSAI, outros órgãos internacionais e representantes da 
comunidade acadêmica a fim de trocar conhecimentos e informar o público sobre as 
atividades das EFS. Os materiais publicados na plataforma da U-INTOSAI não devem conter 
avaliações infundadas ou conotações políticas.  



 

 

• A responsabilidade pela integridade e qualidades da informação e do conteúdo dos cursos 
especificados no catálogo recai sobre os autores dos cursos indicados na página 
correspondente de cada curso específico no catálogo.  

 
• Os procedimentos de garantia de qualidade para os bens públicos da INTOSAI que são 

desenvolvidos e publicados sem respeitar os procedimentos apropriados aprovados pelos 
presidentes dos Comitês Específicos da INTOSAI e pela Iniciativa de Desenvolvimento da 
INTOSAI podem ser aplicados aos materiais desenhados pelos Comitês Específicos da 
INTOSAI, as organizações regionais, os grupos de trabalho e outras de integração das EFS.  

 
• O uso de materiais da U-INTOSAI para fins comerciais é proibido. 
 
• A plataforma U-INTOSAI permite coletar feedback sobre a relevância e a qualidade dos 

materiais fornecidos, bem como aprovar novos materiais que não tinham sido publicados 
anteriormente nos recursos abertos da INTOSAI.  

 
• O suporte técnico e a manutenção da plataforma são garantidos pela Câmara de Contas de 

Federação da Rússia. 


