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Este curso confere vinte (20) créditos ao 
Programa de Certificação de Conselheiros 
do IBGC 

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 controles 
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. 

Parceiros:



DESENVOLVIMENTO PARA CONSELHEIROS | 2019

Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles

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.

OBJETIVOS PROGRAMA

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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao curso e alinhamento das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa.
Visão geral do papel do Comitê de Auditoria.
Responsabilidade legal dos membros.
Supervisão do processo de elaboração das Demonstrações 
Financeiras.
Acompanhamento e supervisão dos trabalhos da auditoria 
interna.
Acompanhamento dos trabalhos, seleção e recomendação da 
auditoria independente.
Controles internos.
Gerenciamento de riscos.
Supervisão da conformidade, integridade, ética e identidade da 
organização.
Supervisão do Código de Conduta, ouvidoria e canal de 
denúncias.
Relacionamentos e públicos de interação do Comitê de 
Auditoria.
Requisitos e principais competências pessoais dos membros do 
Comitê de Auditoria.
Estrutura, funcionamento e processos.
Seminários setoriais -Estatais, Instituições Financeiras e 
Companhias Abertas.
Dinâmica da reunião do Comitê de Auditoria.
Simulação Final.

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.



ESTRUTURA DO PROGRAMA

O membro do 
Comitê de 

Auditoria

Governança: 
relacionamentos e 

processos

Papéis e
atribuições do 
Comitê de
Auditoria

Seminários
Setoriais

8h às 17h10
Carga horária: 64h



O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem fins lucrativos 
de atuação nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em governança 
nas organizações, independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC 
promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e networking entre profissionais, além de 
produzir publicações e pesquisas. O Instituto conta ainda com o Programa de Certificação para 
Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais. Trata-se de uma iniciativa que visa 
estimular o contínuo aprimoramento das melhores práticas de governança nas organizações, 
por meio da educação continuada dos conselheiros.

Com sede em São Paulo, o Instituto atua regionalmente por meio de sete Capítulos: Ceará, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, 
hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil e integra as redes 
internacionais Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e Global Network of Director 
Institutes (GNDI).

Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das 
organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e 
responsabilidade.

Mais informações em www.ibgc.org.br
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