
Trilha Governança

Curso Comitê de  
Auditoria, Fiscalização  
e Controles
Este curso objetiva aprimorar e 
instrumentalizar a atuação do membro do 
Comitê de Auditoria, discutindo o papel e 
responsabilidades do órgão e simulando 
situações práticas enfrentadas pelos 
profissionais que o compõem. O Comitê 
de Auditoria é um dos principais órgãos de 
assessoramento ao Conselho de Administração 
e o leque de suas responsabilidades vem 

sendo ampliado: ele e outros órgãos de 
fiscalização e controle proporcionam 
às organizações maior confiabilidade 
sobre suas demonstrações financeiras, 
acompanham as auditorias, aprimoram 
os controles internos e o processo de 
gerenciamento de riscos, além de  
somarem à promoção de uma cultura ética  
e transparente.

Síncrono

Parceiros:



Objetivos
Capacitar e aprimorar a atividade 
profissional dos que atuam ou 
pretendem atuar em comitês 
de auditoria e outros órgãos de 
fiscalização e controles

Oferecer vivências práticas para 
estimular a reflexão sobre a atuação 
diligente dos membros de comitês 
de auditoria

Conscientizar os participantes sobre 
as responsabilidades e os deveres 
dos órgãos de assessoramento ao 
conselho de administração 

Público-alvo
Conselheiros de administração, 
membros de comitês de auditoria, 
conselheiros fiscais, executivos 
ligados às áreas de finanças, riscos, 
controles internos, compliance, 
auditoria interna e auditoria 
independente e profissionais 
interessados em conhecer os 
benefícios de um comitê de 
auditoria  eficaz e se qualificarem 
para atuação como membros 

Pré-Requisito
A fim de garantir a adequação 
do programa às necessidades 
do profissional, os currículos dos 
candidatos serão previamente 
analisados

Metodologia
Estudo de casos, relatos, casos  
práticos e simulações 

Aulas ao vivo

Estrutura do programa
Introdução ao curso e alinhamento 
das melhores práticas de 
governança corporativa 

Visão geral do papel do comitê de 
auditoria

Estrutura, funcionamento e 
processos

Supervisão do processo 
de elaboração, revisão e 
recomendação das DFs

Acompanhamento e supervisão dos 
trabalhos da auditoria interna

Auditoria interna – novos 
instrumentos auditoria à distância

Auditoria interna na crise – prática

Acompanhamento e supervisão dos 
trabalhos da auditoria independente

A importância do canal de 
denúncias

Canal de denúncias – depoimento ICTS

Gerenciamento de riscos 

Controles internos e SOX

Regulação: LGPD, Lei anticorrupção, 
lavagem de dinheiro e ética

Compliance – programa e prática 

LGPD – Lei Geral de Proteção de 
Dados e Segurança da Informação 

Relacionamentos e públicos de 
interação do Comitê de Auditoria

Conselho fiscal versus Comitê de 
Auditoria versus Conselho Fiscal 
turbinado

Seminário – Instituições financeiras, 
seguradoras e previdências

Responsabilidade legal dos membros

Requisitos, competências 
e self-assessment

Dinâmica e simulação da reunião 

Depoimento – encerramento conclusão

Maria Elena Cardoso Figueira 
Coordenadora do curso
Maria Eliena Cardoso Figueira, 
brasileira, sócia-proprietária da 
Figueira Consultoria Financeira, 
economista pela PUC-RJ, 
com programas de educação 
continuada no Brasil (IBGC, FAAP 
e Risk University KPMG) e no 
exterior (IESE e IE). Possui larga 
experiência profissional na área 
financeira e tributária, atuando 
desde 2004 como membro de 
comitês de auditoria e de conselhos 
consultivos, com passagens por 
Arthur Andersen,  Banco Bilbao 
Vizcaya, KPMG, Banco Santander 
(no Brasil e como expatriada na 
Espanha) e HSBC Brasil. Atualmente 
é membro independente do Comitê 
de Auditoria do Banco Santander 
Brasil e Supelente no conselho fiscal 
da CCR S.A. Concluiu o Curso para 
Conselheiros de Administração 
ministrado pelo IBGC em 2006 
e desde 2017 é Conselheira de 
Administração e Fiscal, certificada 
pelo IBCG.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 64h

Este curso confere 
30 (trinta) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Política de descontos 
para grupos, entrar  
em contato:  
cursosibgc@ibgc.org.br



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
organização da sociedade civil, é referência nacional 
e uma das principais no mundo em governança 
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar 
conhecimento a respeito das melhores práticas 
em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 
o desempenho sustentável das organizações e, 
consequentemente, para uma sociedade melhor.

Av. das Nações Unidas, 12.551  
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