VII WORKSHOP XBRL - TAXONOMIA SICONFI
EDITAL-Dezembro/2018
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade
Aplicadas à Federação (CCONF), realizará o “VII Workshop XBRL - Taxonomia Siconfi”, nos dias 05 e 06 de
dezembro de 2018, na ESAF - Brasília, com carga horária de 12 horas.

1. OBJETIVO
Compartilhar e incentivar a busca pelo conhecimento sobre o padrão XBRL, fomentando o aumento de envio
de instâncias XBRL dos relatórios contábeis e fiscais, bem como a geração da Matriz de Saldos Contábeis –
MSC utilizando a taxonomia XBRL GL.

2. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que os participantes do evento aprimorem o conhecimento no padrão XBRL, sendo capazes
principalmente de:
a) Compreender a arquitetura da taxonomia XBRL utilizada no Siconfi;
b) Compreender e aplicar as relações entre os elementos definidos na taxonomia utilizando linkbases;
c) Compreender e aplicar os conceitos da taxonomia XBRL Global Ledger - GL;
d) Compreender a estrutura da taxonomia XBRL GL utilizada na Matriz de Saldos Contábeis; e
e) Compreender e aplicar o processo automatizado de geração de relatórios a partir da MSC.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo programático será composto pelos seguintes tópicos:
05/12: Taxonomia XBRL FR e GL - tópicos básicos e intermediários;
06/12: Estrutura da Matriz de Saldos Contábeis, utilizando a taxonomia XBRL GL, Processo de
automatização da conversão da MSC em relatórios usando o Siconfi;

4. PÚBLICO-ALVO
Este workshop é voltado para os profissionais da área de Tecnologia da Informação envolvidos com prestação
de contas dos entes Federados.
ATENÇÃO: É fundamental que o candidato tenha afinidade com linguagens de marcação (XML) e elaboração
de relatórios contábeis e fiscais. Neste workshop, o foco é capacitar facilitadores na geração de instâncias
XBRL, tanto referentes aos relatórios contábeis e fiscais quanto à Matriz de Saldos Contábeis.

5. VAGAS, PRÉ-INSCRIÇÕES, SELEÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Serão oferecidas 36 vagas, divididas em duas turmas de 18 alunos.
Os candidatos podem se pré-inscrever no endereço http://www.tesouro.gov.br/-/programacao-de-eventosda-federacao, de 17 a 31 de outubro de 2018. Será levada em consideração a ordem de inscrição para a
seleção. O número de inscrições é limitado a 2 (duas) por órgão ou empresa a qual o participante está
vinculado. A situação de pré-inscrito não garante a vaga no evento.

Até o dia 05 de novembro de 2018, os candidatos que foram selecionados da lista de pré-inscritos receberão
e-mail solicitando a confirmação de suas presenças no evento, tendo até 2 (dois) dias úteis, a partir da data
deste envio, para responder com a confirmação da participação. Os candidatos selecionados que não
confirmarem as suas presenças serão excluídos, dando lugar aos outros candidatos que estiverem na lista de
espera formada pelos pré-inscritos até completar o número de vagas, os quais obedecerão ao mesmo rito de
confirmação de inscrição. Esse processo se repetirá até que as 36 vagas sejam preenchidas. Cada candidato
com inscrição homologada (ter sido selecionado e confirmado a presença) receberá e-mail com a confirmação
definitiva de sua participação.
A lista das inscrições homologadas (candidatos selecionados e confirmados) pela CCONF/STN será divulgada
no endereço http://www.tesouro.fazenda.gov.br/treinamentos-e-eventos até o dia 09/11/2018.
Importante:
•

Caso o candidato confirme a sua presença e não compareça ao evento, sem que a justificativa
tenha sido aceita pela STN, este ficará impedido de participar nos próximos 2 (dois) Workshops e
outros eventos com vagas limitadas promovidos pela STN.

•

Os candidatos que não tiveram suas inscrições homologadas e divulgadas pela CCONF não poderão
participar do evento sob hipótese alguma.

6. DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Haverá emissão online de declaração de participação aos participantes que obtiverem o mínimo de presença
de 2 (dois) de um total de 3 (três) períodos que estão submetidos o evento.
Para fins de contagem, considera-se 1 (um) período cada turno matutino ou vespertino de cada dia do evento.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A partir de 10 de dezembro o participante poderá emitir sua Declaração de Participação (Aba
Certificado), após avaliar o evento (Aba Avaliação) no endereço http://www.tesouro.gov.br//programacao-de-eventos-da-federacao
b) As despesas com deslocamento, hospedagem, transporte local, alimentação e outras serão de
responsabilidade do participante ou de seu órgão de exercício.
c) Dúvidas serão esclarecidas pela CCONF/STN por meio do e-mail cconf@tesouro.gov.br

