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MISSÃO: 
Formar cidadãos empreendedores para o exercício 
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o 

desenvolvimento pessoal, social e ambiental.  

PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

DISCIPLINA: AUDITORIA 
1 - EMENTA: 
Conceito de auditoria. Regulamentação da profissão. Fundamentação de auditoria. 

Exames e procedimentos contábeis e controle interno. Planejamento do trabalho. 

Programa de auditoria: preparo e uso, aperfeiçoamento da eficácia dos procedimentos 

de auditoria, transferência para época de menos serviço. Primeira auditoria. Papéis de 

trabalho. Auditoria de compras e contas a pagar. Auditoria de produção e estoques. 

Auditoria de vendas e contas a receber. Auditoria de caixa e banco. Auditoria de ativo 

permanente. Auditoria do diferido. Auditoria do resultado. Auditoria das despesas com 

pessoal. Eventos subseqüentes. Pareceres e relatórios. 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL (72hs) 

TEÓRICA 
(54hs) 

PRÁTICA (18hs) PERÍODO LETIVO:  
4º Ano / 1º Semestre 

 

2 - COMPETÊNCIAS:  

Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a compreender as atividades envolvidas 

da Auditoria Contábil e a praticar, com seus próprios passos, trabalhos de Auditoria 

Contábil.  

 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Conceito de auditoria. Regulamentação da profissão. Fundamentação de auditoria. 

Exames e procedimentos contábeis e controle interno. Planejamento do trabalho. 

Programa de auditoria: preparo e uso, aperfeiçoamento da eficácia dos procedimentos 

de auditoria, transferência para época de menos serviço. Primeira auditoria. Papéis de 

trabalho. Auditoria de compras e contas a pagar. Auditoria de produção e estoques. 

Auditoria  de vendas e contas a receber. Auditoria de caixa e banco. Auditoria de ativo 

permanente. Auditoria do diferido. Auditoria do resultado. Auditoria das despesas com 

pessoal. Eventos subseqüentes. Pareceres e relatórios. 

  

4 - METODOLOGIA: 
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MISSÃO: 
Formar cidadãos empreendedores para o exercício 
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o 

desenvolvimento pessoal, social e ambiental.  

Aulas expositivas sobre o conteúdo teórico com utilização de quadro negro e recursos de 

informática. 

 

5 - AVALIAÇÃO:   

Exercida durante o acompanhamento ao aluno por meio de exercícios, seminários e 

aplicação de provas. 
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