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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                                            SIGLA: AUD 

 

PROFESSOR: MICHELE GONÇALVES         

E-MAIL: micheleg.contabil@gmail.com 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 h              TEORIA: 54h PRÁTICA: 18 h 

 

CURSO(S): BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

SEMESTRE/ANO: II/2015                      PRÉ-REQUISITOS: EDC 

 

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 06/08/2015 Apresentação do plano de ensino  

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DE AUDITORIA 

- Conceito, objetivo, classificação e evolução da auditoria. 

- Órgãos reguladores 

- Independência do auditor independente 

- Auditoria interna e auditoria independente 

Exercícios L1 

2º 13/08/2015 NORMAS DE AUDITORIA E OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR 

- Estruturação das Normas Técnicas; 

- Normas Profissionais do Auditor Independente; 

- Auditoria das demonstrações contábeis;  

- Objetivos gerais do auditor; 

- Requisitos éticos; 

- Ceticismo profissional; 

- Julgamento profissional. 

Exercícios L2 

3º 20/08/2015 PLANEJAMENTOS DA AUDITORIA 

- Definição de planejamento; 

- Programa de auditoria; 

- Atividades preliminares do trabalho de auditoria; 

- Atividades de planejamento; 

- Principais passos para o planejamento de auditoria. 

Exercícios L3 

4º 27/08/2015 CONTROLES INTERNOS 

- Definição controle interno; 

- Natureza e características gerais do controle interno; 

- Controles relevantes para a auditoria; 

- Natureza e extensão do entendimento dos controles relevantes; 

Exercícios L4 

5º 03/09/2015 PAPÉIS DE TRABALHO 

- Conceito e finalidade; 

- Características. 

- Guarda e propriedade dos Papéis de Trabalho; 

- Técnicas de elaboração;   

- Codificação dos papéis de trabalho; 

- Exemplos de papéis de trabalho; 

Exercícios L5 

6º 10/09/2015 PROGRAMAS DE AUDITORA 

- Definição; 

- Finalidade; 

- Diferenciação dos vários tipos de programas; 

Exercícios L 6  

7º 17/09/2015 II SEPEX 

Trabalho de entrega de conteúdo 

Trabalho T1 

8º 24/09/2015 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

- Definição;  

- Tipos de testes aplicáveis à auditoria; 

- Seleção de itens para os testes; 
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- Aplicação dos procedimentos de auditoria; 

- Documentação de auditoria. 

Exercícios L7 

9º 01/10/2015 Revisão geral de todo conteúdo abordado e exercícios em grupos 

10º 08/10/2015 1ª Prova individual e sem consulta 

P1 

11º 15/10/2015 Apresentação e elaboração de trabalho em grupo a ser realizado em sala 

de aula com apoio de bibliografias disponíveis na biblioteca. 

Trabalho T2 

12º 22/10/2015 EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA  

Definição de evidências; 

Fontes de evidências; 

Obtenção de evidências; 

Evidência suficiente e adequada; 

Amostragem. 

- Exercícios L8 

13º 29/10/2015 RISCO DE AUDITORIA  

Definição de riscos; 

Avaliação dos riscos; 

Riscos de distorção relevante; 

Resposta aos riscos. 

- Exercícios L9 

14º  05/11/2015 TESTES EM AUDITORIA  

- Conceitos; 

- Aplicação dos testes; 

- Amostragem de auditoria; 

- Risco de amostragem; 

- Seleção da amostra; 

- Eventos subsequentes. 

- Exercícios L10 

15º 12/11/2015 FORMAÇÃO DE OPINIÃO E EMISSÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA DE RELATÓRIO SEM MODIFICAÇÕES 

- Formação da opinião; 

- Relatório do auditor independente; 

- Tipos de opinião modificada;   

- Parágrafos de ênfase;   

 -Comunicação com os responsáveis pela governança.   

- Exercícios L11 

16º 19/11/2015 FORMAÇÃO DE OPINIÃO E EMISSÃO DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA COM OPINIÃO MODIFICADA 

- Formação da opinião; 

- Relatório do auditor independente; 

- Tipos de opinião modificada;   

- Parágrafos de ênfase;   

 -Comunicação com os responsáveis pela governança.   

- Exercícios L12 

17º 26/11/2015 Exercícios de revisão e exercícios 

18º 03/12/2015 Prova final individual e sem consulta 

P2 

  Exame 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
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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 

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: 
 

Lista de Exercícios – 20% da média 

L1 - Lista de exercício 1 – Aspectos Introdutórios 

L2 - Lista de exercício 2 – Normas de Auditoria 

L3 - Lista de exercício 3 – Planejamento de Auditoria 

L4 - Lista de exercício 4 – Controles Internos 

L5 - Lista de exercício 5 – Papeis de trabalho 

L6 - Lista de exercício 6 – Programas de Auditoria 

L7 - Lista de exercício 7 – Procedimentos de Auditoria 

L8 - Lista de exercício 8 – Evidência de Auditoria  

L9 - Lista de exercício 9 – Risco de Auditoria 

L10 - Lista de exercício 10 – Testes em Auditoria  

L11 - Lista de exercício 11 – Formação de opinião e emissão do relatório de auditoria sem 

modificação 

L12 - Lista de exercício 12 – Formação de opinião e emissão do relatório de auditoria com 

modificação 

 

Os exercícios serão efetuados em sala de aula e individuais ou em equipes. 

* A nota dos exercícios terá peso 0,20 na média final. 

 

Trabalho – T1 – 5% da média 

Deverá ser entregue a professora um relatório do conteúdo do II SEPEX, destacando os principais 

assuntos abordados e principalmente o quão importante essas informações são para o profissional 

da área de auditoria, de no mínimo duas páginas do word, em espaçamento 1,5 linhas. 

Essa minuta deverá ser enviada por e-mail até o dia 21/09 para o e-mail da professora, e valerá 

como presença do aluno em sala e também 0,05% na média final. 

 

Trabalho – T2 – 15% da média 

O trabalho deverá ser desenvolvido em sala ou na biblioteca em horário de aula com presença do 

professor que auxiliará em quaisquer dúvidas sobre os temas sorteados (Evidência de Auditoria, 

Risco de Auditoria, Testes em Auditoria, Formação de opinião e emissão do relatório de auditoria 

sem modificação e Formação de opinião e emissão do relatório de auditoria com modificação), e 

entregue uma minuta com introdução, desenvolvimento e conclusão sobre o tema destinado e 

apresentação do mesmo, em data a ser definida, conforme o conteúdo programático. 

 

Cada aluno da equipe deve dominar o conteúdo total do seu trabalho. 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, além dos materiais elaborados. 

* A nota da apresentação é por equipe. Nota S1 terá peso 0,10 na média final. 
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Definições sobre como fazer o trabalho: 

Serão divididos os acadêmicos em equipes, sendo cada grupo responsável pelo estudo de cada 

assunto proposto, elaboração de trabalho e apresentação em sala. 

 

Caberá a cada equipe: 

- pesquisar sobre o assunto para efetuar uma apresentação de 30 minutos a 40 minutos. A forma de 

apresentação fica a critério e criatividade da equipe. 

- elaborar exercícios de fixação para serem resolvidos após a apresentação. 

 

Demais alunos: 

-Deveram elaborar 3 perguntas pertinentes ao tema para contribuir com a aula, e questionar a equipe 

apresentadora sobre os temas apresentados. 

 

Após a apresentação será aberto um espaço para dúvidas e questionamentos. 

 

O conteúdo de cada tema deverá seguir como obra base o seguinte livro para o conteúdo mínimo: 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. Altas: São Paulo, 2011. 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil. 6. ed. Atlas: São Paulo 2010. 

 

Prova 1 – P1 – 20% da média 

Prova individual e sem consulta com questões discursivas e optativas. 

Conteúdo:  

- Aspectos Introdutórios 

- Normas de Auditoria 

- Planejamento de Auditoria 

- Controles Internos 

- Papeis de trabalho 

- Programas de Auditoria 

- Procedimentos de Auditoria 

* A nota P1 terá peso 0,20 na média final. 

 

 

Prova 2 – P2 – 20% da média 

Prova individual e sem consulta com questões discursivas e optativas. 

Conteúdo:  

- Evidência de Auditoria  

- Risco de Auditoria 

- Testes em Auditoria  

- Formação de opinião e emissão do relatório de auditoria sem modificação 

- Formação de opinião e emissão do relatório de auditoria com modificação 

 

A nota P2 terá peso 0,20 na média final. 

 

MÉDIA DO SEMESTRE 

- É a soma dos Exercícios + T1 + T2 + 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. 
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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.  

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=38038
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=38039
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=38041
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=1040
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=8383
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=5617
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=8383
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=119
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=1447
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=4921
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=6575
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=12107
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/portal/showAuthor.ctrl.aspx?aur_cod_id=290

