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OBJETIVO:
Detalhar os principais procedimentos, métodos de trabalho e relatórios de auditoria, dando ao aluno uma visão
abrangente do ferramental à disposição dos auditores.

EMENTA:
Aspectos introdutórios de Auditoria: conceito, evolução, tipos de auditoria, normas básicas, perfil do auditor e
procedimentos e técnicas usuais em auditoria. Controle Interno. Auditoria do ativo: Caixa e bancos, contas a
receber, estoques e ativo fixo. Auditoria do Passivo: contas a pagar, títulos a pagar, empréstimos, resultados
de Exercícios futuros e patrimônio líquido. Auditoria do resultado: Receitas, custos e despesas. Pareceres de
auditoria: Papéis de trabalho. Relatórios de auditoria.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Aspectos Introdutórios de Auditoria: conceito, evolução, tipos de auditoria, normas básicas, perfil do
auditor e procedimentos e técnicas usuais em auditoria; papéis de trabalho;
2. Controle interno;
3. Auditoria do ativo: circulante e não circulante;
4. Auditoria do passivo: circulante e não circulante;
5. Auditoria de resultado: receitas, custos e despesas;
6. Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras – Relatório dos Auditores Independentes; relatório
comentário de auditoria.
CRONOGRAMA, CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE PRESENÇA

Esta unidade curricular será desenvolvida por meio do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC´s
conforme RESOLUÇÃO Nº 007, de 3 de agosto de 2020. (Regulamenta o ensino remoto emergencial para os cursos
de graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença COVID-19).

CALENDÁRIO:

CONTEÚDO DATA

1 Apresentação da disciplina e formas de avaliações,
andamento e divisão dos grupos do seminário. –
Atividade síncrona

15/09/2020

2 Aspectos Introdutórios de Auditoria: conceito, evolução,
tipos de auditoria, normas básicas, perfil do auditor e
procedimentos e técnicas usuais em auditoria; papéis de
trabalho;

16/09/2020

3 Aspectos Introdutórios de Auditoria: conceito, evolução,
tipos de auditoria, normas básicas, perfil do auditor e
procedimentos e técnicas usuais em auditoria; papéis de
trabalho;

22/09/2020

4 Aspectos Introdutórios de Auditoria: conceito, evolução,
tipos de auditoria, normas básicas, perfil do auditor e
procedimentos e técnicas usuais em auditoria; papéis de
trabalho;

23/09/2020

5 Fechamento dos itens 1 a 4 e esclarecimento de
dúvidas – Atividade síncrona

29/09/2020

6 Controle Interno 30/09/2020

7 Auditoria do ativo: circulante e não circulante; 06/10/2020

8 Auditoria do ativo: circulante e não circulante; 07/10/2020



9 Auditoria do ativo: circulante e não circulante; 13/10/2020

10 Fechamento dos itens 6 a 9 e esclarecimento de
dúvidas – Atividade Síncrona

14/10/2020

11 A1 - Avaliação Individual Inicial dos itens 1 a 3 do
conteúdo programático – 24 horas para entrega

20/10/2020

12 Auditoria do passivo: circulante e não circulante; 21/10/2020

13 Auditoria do passivo: circulante e não circulante; 27/10/2020

14 Auditoria de resultado: receitas, custos e despesas; 28/10/2020

15 Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras –
Relatório dos Auditores Independentes; relatório
comentário de auditoria.

03/11/2020

16 Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras –
Relatório dos Auditores Independentes; relatório
comentário de auditoria.

04/11/2020

17 Fechamento dos itens 12 a 16 e esclarecimento de
dúvidas – Atividade Síncrona

10/11/2020

18 Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras –
Relatório dos Auditores Independentes; relatório
comentário de auditoria.

11/11/2020

19 Relatório de Auditoria das Demonstrações Financeiras –
Relatório dos Auditores Independentes; relatório
comentário de auditoria.

17/11/2020

20 A2 – Seminário - Envio dos textos e vídeos para avaliação
dos seminários e realização da discussão na aula síncrona
21

18/11/2020

21 Discussões e pontuações acerca do Seminários –
Atividade síncrona

24/11/2020

22 A3 – Avaliação Individual Final dos itens 4 a 6 do
conteúdo programático – 24 horas para entrega

25/11/2020

23 A5 - Avaliação Substitutiva – 24 horas para entrega 01/12/2020

24 Divulgação do resultado final em encerramento da
disciplina

02/12/2020

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 Atividades Síncronas serão as aulas números: 01, 05, 10, 17 e 21. O código da sala virtual será disponibilizado
no Portal Didático por meio de link. Para as Atividades Síncronas, preferencialmente, serão utilizados a
plataforma do Google Meet e o chat Portal Didático, sendo comunicado aos discentes anteriormente em qual
plataforma ocorrerá. Tais plataformas poderão ser alteradas via comunicação prévia aos discentes no Portal
Didático.

 Horário das atividades Síncronas:
Terça-Feira: 19h00min até 20h50min
Quarta-Feira: 21h00min até 22h50min

 Durante todo o período emergencial, estará aberto um “fórum de dúvidas” na plataforma MOODLE para a
acolher as dúvidas dos discentes referente ao conteúdo da disciplina, as quais serão respondidas pela
professora.

 O Material a ser utilizado para o desenvolvimento dessa disciplina estará disponibilizado ou indicado no Portal
Didático.

 O controle de presença será realizado em função do cumprimento de atividades e/ou avaliações.

Valor percentual das avaliações e respectivo percentual de presença:
 A1 - Avaliação individual inicial - Valor 30% da pontuação total da disciplina.
 A2 - Seminário em grupo – Valor 25% da pontuação total da disciplina - Os grupos serão compostos por no

máximo 4 (quatro) discentes e os quais deverão enviar até o dia 18/11/2020 um vídeo de 5 a 10 minutos de
apresentando o trabalho. Está apresentação em vídeo pode ser composta por um ou mais alunos
componentes do grupo.

 A3 – Avaliação Individual final - Valor 25% da pontuação total da disciplina.
 A4 – Fóruns – Valor 20% da pontuação total da disciplina - do valor lançados dentro das atividades com



duração mínima de uma semana e com no mínimo duas participações de cada discente, da seguinte forma:
uma postagem de conteúdo inédito por cada discente e uma postagem/comentário na participação de outro
discente.

 A5 – Avaliação substitutiva – Valor 55% do valor total da disciplina – A avaliação substitutiva será aplicada
para os alunos que não alcançaram a média para aprovação na disciplina (60%) e será composta por todo o
conteúdo do semestre. Ademais, esta será avaliação irá substituir as avaliações propostas neste plano de
ensino, exceto seminários e fóruns. Esta avaliação servirá, ainda, para a substituição de uma das duas
avaliações individuais apresentadas neste plano de ensino que não forem realizadas decorrentes de problemas
na utilização de meios tecnológicos.
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Sites importantes:
Dominío Público – www.dominiopublico.gov.br
Conselho Federal de Contabilidade – www.cfc.org.br
Cômite de Pronunciamentos Contábeis – www. cpc.org.br
Periódicos Capes - http://www.periodicos.capes.gov.br/
Núcleo de Educação à distância – http://www.nead.ufsj.edu.br
Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes - IBRACON – www.ibracon.org.br
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