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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC  
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 

DIREÇÃO DE ENSINO – DEN 
 

PLANO DE ENSINO 
 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
DISCIPLINA: AUDITORIA   
 
PROFESSOR: PAULO ROBERTO DA CUNHA          
E-MAIL: pauloccsa@terra.com.br ou pauloccsa@furb.br 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 h              TEORIA: 36 h PRÁTICA: 36 h 
 
CURSO(S): BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
SEMESTRE/ANO:  2013 – 1                            PRÉ-REQUISITOS: 
 
EMENTA: Evolução, conceito e classificação da auditoria. Normas de auditoria emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. Normas de auditoria emitidas por órgãos governamentais. 
Órgãos reguladores: CFC, CVM, IFI e IBRACON. Planejamento dos trabalhos de Auditoria 
contábil. O estudo, avaliação e mapeamento dos sistemas de controles internos. Revisão analítica. 
Planejamento da auditoria. Procedimentos de auditoria. Papéis de trabalho. Amostragem em 
auditoria.. Testes substantivos e procedimentos de auditoria. Riscos de auditoria. Materialidade em 
auditoria. Fraudes e erros. Amostragens, estatísticas em auditoria. Métodos quantitativos na 
auditoria. Programas de auditoria aplicáveis a: disponível, receitas e contas a receber, custos e 
estoques, investimentos, imobilizado, compras e fornecedores, empréstimos e financiamentos, 
outros passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. Eventos subseqüentes. Carta de 
responsabilidade da administração.  Relatórios e pareceres de auditoria.  
 
OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 
competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 
organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
A partir dos conhecimentos conceituais e de situação no contexto, estudados nesta disciplina, 
viabilizar a possibilidade dos acadêmicos desenvolverem raciocínio e atividades práticas de 
Auditoria Contábil. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 
- Aprofundar os conhecimentos técnicos da ciência da contabilidade na medida que a prática da 
auditoria contábil pressupõe estes necessários; 
- Complementar e aprofundar os conhecimentos correlatos, necessários ao bom desempenho na 
atividade de auditoria contábil; 
- Viabilizar ao acadêmico os conhecimentos necessários à prática da auditoria nas organizações; 
- Situar ao acadêmico no contexto do mercado de trabalho atual, para a atividade de auditoria 
contábil, demonstrando a possibilidade do aluno se inserir neste mercado, sempre objetivando a 
necessária evolução social. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Encontro Data Conteúdo 

1º 21/02/2013 Apresentação do plano de ensino 
- Conceito, objetivo, classificação e evolução da auditoria. 
- Normas de auditoria 
- Órgãos reguladores 
- Independência do auditor independente 
- Auditoria interna e auditoria independente 
- Vídeo (panorama geral da auditoria independente) 

2º 28/02/2013 Entrega do Resumo Expandido 1 – T1 
- Independência do auditor independente – L1 

3º 07/03/2013 Controles internos 
4º 14/03/2013 Controles internos – Exercícios – L2 
5º 21/03/2013 Entrega do Resumo Expandido 2 – T1 

Planejamento dos trabalhos de auditoria  
- Exercício sobre planejamento de auditoria – L3 

6º 04/04/2013 Papéis de Trabalho 
- NBC TA 230 - RES_1206 Documentação de Auditoria 
Papéis de Trabalho – Exercício – L4 

7º 11/04/2013 Entrega do Resumo Expandido 3 – T1 
Procedimentos de auditoria  
Programas de auditoria 
Estudo de artigo científico – T1 

8º 18/04/2013 Prova 1 – P1 
9º 25/04/2013 Seminário - Auditoria das disponibilidades – S1 

Seminário - Auditoria das contas a receber– S1 
10º  02/05/2013 Seminário - Auditoria dos estoques – S1 

Seminário - Auditoria das despesas antecipadas – S1 
11º 09/05/2013 Entrega do Resumo Expandido 4 – T1 

Seminário - Auditoria dos investimentos – S1 
Seminário - Auditoria do imobilizado – S1 

12º 16/05/2013 Semana de Ciências Contábeis 
13º 23/05/2013 Seminário - Auditoria do passivo – S1 

Seminário - Auditoria do patrimônio líquido – S1 
14º  30/05/2013 Entrega do Resumo Expandido 5 – T1 

Seminário - Auditoria das contas de resultado – S1 
Eventos Subsequentes e Carta de responsabilidade da administração 

15º 06/06/2013 Exercício sobre auditoria (Ativo, Passivo e Conta de Resultado) – L5 
16º 13/06/2013 Parecer de auditoria - NBC TA 700, 705 e 706 - Formação da Opinião e 

Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações 
Contábeis, Modificação na opinião e parágrafos de ênfase. 

17º 20/06/2013 Entrega do Resumo Expandido 6 – T1 
Palestra com auditor independente 

18º 27/06/2013 Prova 2 – P2 
 04/07/2013 Exame 

 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
O conteúdo será ministrado por meio de aulas expositivas, procurando desenvolver um raciocínio 
lógico das tarefas propostas, mostrando a evolução dos trabalhos e a importância de cada tópico no 
processo de construção do conhecimento. As atividades serão realizadas em grupos e 
individualmente, com a discussão dos pontos em controvérsia, buscando uma participação integral e 
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unificada. Após as aulas expositivas de cada ponto serão elaborados exercícios de fixação da 
matéria, em sala de aula e/ou extraclasse. Será fornecido as normas brasileiras de auditoria 
concernentes aos assuntos como material de apoio extraclasse, como também serão adotados 
pesquisa em livros existentes na biblioteca da Universidade. 
 
AVALIAÇÃO:   
 
Trabalhos – T1 – 10% da média 
Resumo Expandido 1 – 28/02/13 
Resumo Expandido 2 – 21/03/13 
Resumo Expandido 3 – 11/04/13  
Estudo e debate de artigo científico – 11/04/13 
Resumo Expandido 4 – 09/05/13  
Resumo Expandido 5 – 30/05/13 
Resumo Expandido 6 – 20/06/13  
 
Regra para elaboração do resumo expandido: 
O tamanho do resumo expandido deve ser de no máximo duas páginas (limitado a 6.000 caracteres, 
com espaços), em fonte 12 Times New Roman, espaço simples entrelinhas, texto corrido (parágrafo 
único), sem entrada de parágrafo. 
Os resumos expandidos devem conter: Introdução (contextualização e problematização do tema e 
objetivo da pesquisa), Fundamentação teórica (principais abordagens do referencial teórico do 
trabalho); Metodologia da pesquisa (método e procedimentos da pesquisa); Síntese dos resultados 
(principais resultados da pesquisa); e Conclusões (conclusões em relação ao objetivo estabelecido).  
Os resumos expandidos serão aceitos e recolhidos até os primeiros 30 minutos da aula. 
Havendo indícios de plágio/cópia de resumos expandidos, independente se for em um único resumo 
expandido, os alunos terão a nota zerada para T1. 
* A nota T1 equivale a média dos 6 resumos com o estudo e debate de artigo científico e terá 
peso 0,10 na média final. 
 
Lista de Exercícios – L1 – 15% da média 
Lista de exercício 1 – Independência do auditor independente – 28/02/13 
Lista de exercício 2 – Controles internos – 14/03/13  
Lista de exercício 3 – Planejamento de auditoria – 21/03/13  
Lista de exercício 4 – Papéis de Trabalho – 04/04/13 
Lista de exercício 5 – Auditoria de ativos, passivos e contas de resultado – 06/06/13  
 
Os exercícios serão efetuados em sala de aula e em equipes. 
* A nota L1 equivale a média das 5 listas de exercícios e terá peso 0,15 na média final. 
 
Seminário – S1 – 15% da média 
Seminário - Auditoria das disponibilidades – Equipe 1  
Seminário - Auditoria das contas a receber – Equipe 2 
Seminário - Auditoria dos estoques – Equipe 3 
Seminário - Auditoria das despesas antecipadas – Equipe 4 
Seminário - Auditoria dos investimentos – Equipe 5 
Seminário - Auditoria do imobilizado – Equipe 6 
Seminário - Auditoria do passivo – Equipe 7 
Seminário - Auditoria do patrimônio líquido – Equipe 8 
Seminário - Auditoria das contas de resultado – Equipe 9 
 
Regras para o seminário: 
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Cada seminário deverá ocorrer entre 45 e 50 minutos. Após se tem mais 45 minutos para debate. 
Todos os alunos deverão participar do debate, com questionamentos e esclarecimentos sobre o tema 
do seminário. Cada equipe é responsável pela forma de apresentar o seminário (datashow, 
quadro...). 
O conteúdo de cada tema deverá seguir como obra base o seguinte livro: 
ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. Altas: São Paulo, 2011. 
 
O que deve conter nos seminários: 
- Objetivo da auditoria 
- Revisão do controle interno 
- Procedimentos de auditoria utilizados 
- Orientação para a auditoria 
- Um a dois exemplos de papéis de trabalho 
 
Cada aluno da equipe deve dominar o conteúdo total do seu seminário. As perguntas podem ser 
dirigidas a qualquer um dos componentes. 
Será avaliado a clareza da exposição, domínio do assunto e clareza nas respostas das questões 
efetuadas no debate. 
* A nota do seminário é por equipe de 2 alunos a serem definidos até o 3º encontro. A nota S1 
terá peso 0,15 na média final. 
 
 
Prova 1 – P1 – 30% da média 
Prova individual e sem consulta. 
Conteúdo:  
- Conceito, objetivo, classificação e evolução da auditoria. 
- Normas de auditoria 
- Órgãos reguladores 
- Independência do auditor independente 
- Auditoria interna e auditoria independente 
- Controles internos 
- Planejamento dos trabalhos de auditoria 
- Papéis de trabalho 
- Procedimentos de Auditoria 
- Programas de Auditoria 
* A nota P1 terá peso 0,30 na média final. 
 
 
Prova 2 – P2 – 30% da média 
Prova individual e sem consulta. 
Conteúdo:  
Auditoria das disponibilidades 
Auditoria das contas a receber  
Auditoria dos estoques  
Auditoria das despesas antecipadas  
Auditoria dos investimentos  
Auditoria do imobilizado  
Auditoria do passivo  
Auditoria do patrimônio líquido  
Auditoria das contas de resultado  
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Parecer de auditoria - NBC TA 700, 705 e 706 - Formação da Opinião e Emissão do Relatório do 
Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, Modificação na opinião e parágrafos de 
ênfase. 
Eventos subsequentes  
Carta de Representação da Administração 
* A nota P2 terá peso 0,30 na média final. 
 
MÉDIA DO SEMESTRE 
- É a soma da T1 + L1 + S1 + P1 + P2 
 
O aluno será considerado aprovado se:  
- Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); e 
- Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 
Semana de exames: 02/07/13 a 08/07/13. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
BÁSICA: 
1. ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. Altas: São Paulo, 2011. 
2.  CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e prática. 4ª Ed. São Paulo, Atlas, 
2010. 
3. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
4. FRANCO; Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil: Normas de Auditoria. 
Procedimentos e papéis de trabalho. Programas de Auditoria. Relatórios de Auditoria. 4ª Ed. São 
Paulo, Atlas 2001. 
5. Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC´s disponíveis em: <http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/ 
Default.aspx>. 
 
COMPLEMENTAR: 
6. William C. Boynton, Raymond N. Johnson e Walter G. Kell. AUDITORIA.  1ª Ed. São Paulo: 
Atlas 2002. 
7. William Attie. AUDITORIA INTERNA. 1ª Ed.São Paulo, Atlas, 1987. 
Motta, João Mauricio. Auditoria- princípios e técnicas. São Paulo: Atlas, 1992. 
8. Perez Junior, José Hernandez .AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 
Normas e Procedimentos. 3ª Ed São Paulo: Atlas, 2004. 
9. Luís Martins de Oliveira e José Hernandez Perez Junior. AUDITORIA DE 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Testes, Casos Práticos e Exercícios. 1ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2004.  
10. Antonio de Deus F. Magalhães, Aderbal Nicolas Muller e Irtes Cristina Lunkes. AUDITORIA 
DAS ORGANIZAÇÕES.  1ª Ed. São Paulo: Atlas,  2001.  
11. Anísio Candido Pereira e Benedito Felipe de Souza. AUDITORIA CONTÁBIL: Abordagem 
Prática e Operacional. 280 páginas - 1ª Ed. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
12. Edmar Oliveira Andrade Filho. AUDITORIA DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES: IRPJ. 
CSLL. PIS/PASEP. COFINS. ICMS. IPI. ISS. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007.  


