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Controle V – Formação de Especialistas em 

Controles Internos – CICS 

Objetivo 

Proporcionar ao participante conhecer e identificar os conceitos básicos sobre 

controles internos corporativos constantes no CBOK – Common Body of 

Knowledge, publicado pelo ICI/EUA (Internal Control Institute / EUA), o qual 

resume oito categorias de conhecimento (Skill Categories), que todo especialista 

em controles internos deve conhecer para poder aplica-los para o fortalecimento 

do processo de gerenciamento de riscos, controles internos e governança.  

Além disto, se o participante atender aos requisitos mínimos, poderá se inscrever, 

através do pagamento da taxa, ao exame para obtenção do certificado CICS – 

Certified Internal Control Specialists. 

A quem se destina 

A todos os profissionais que atuam diretamente com definições, levantamentos 

e avaliações de sistemas de controles internos, gerenciamento de riscos, auditoria 

interna, auditoria externa, e governança corporativa. Também, atende a todos 

aqueles profissionais, que de alguma maneira, gerenciam processos ou tarefas 

operacionais em uma corporação.   

Conteúdo Programático 

Introdução a atividade de controles internos e ao Código de Ética Profissional.  

 

I - Controles Internos, princípios, termos e conceitos.  

1. Definição de controles internos  

2. Conhecendo o ciclo PDCA  

3. Componentes básicos de um processo de trabalho  

4. O controle interno contábil  

5. A hierarquia dos controles internos  
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6. A responsabilidade sobre os controles internos  

7. Entendendo o documento - Restoring Trust  

 

II - Ambiente de Controle Interno  

1. Responsabilidades e conceito de Ambiente de controle  

2. Ambiente de controle e o risco corporativo  

3. Atributos "Top Ten" para um efetivo ambiente de controle  

4. Estabelecendo o ambiente de controle  

5. Ambiente de controle na segurança dos sistemas eletrônico.  

 

III - Gerenciamento de Riscos  

1. Conceito - Risco versus controle  

2. O risco no ambiente de corporativo  

3. Os três níveis de risco e controle  

4. A estrutura COSO* de controles internos  

5. O processo de gerenciamento de riscos  

6. Os componentes do gerenciamento de riscos  

7. Definindo ciclo de negócios  

8. Desenvolvendo um plano de gerenciamento de riscos  

 

IV - Programa para avaliação de controles internos  

1. Construindo um programa de avaliação  

2. Utilizando o conceito PDCA  

3. Fontes para o programa de avaliação 1. Normas de auditoria  

2. Estrutura COSO* ERM 2017 e ICIF 2013  

3. Sarbanes-Oxley Act  

4. Estrutura para o programa para avaliação  

5. Visão sobre os ciclos de negócio  

 

V - Avaliação dos controles de sistema e transações  

1. Vocabulário e conceitos  

2. Objetivos dos controles internos  

3. Tipos de controles - processo e transações  

4. Entendendo o sistema de controles internos  

5. Definindo objetivos de controle  

6. Matriz de exposição  

7. Selecionando controles de transações  

8. Avaliando o custo benefício do controle  
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VI - Avaliação de riscos  

1. Atividades para avaliação de riscos  

2. Processo de análise de riscos  

3. Identificando riscos, vulnerabilidade e ameaças.  

4. Ferramentas para identificar riscos, vulnerabilidade e ameaças  

5. Medindo a magnitude do risco  

 

VII - Controles Internos – Medindo e Comunicando  

1. O impacto da Sarbanes-Oxley no ambiente corporativo  

2. Objetivos e processo da Sarbanes-Oxley  

3. Principais seções da Lei  

 

VII - Práticas de Governança Corporativa  

1. Definição  

2. Governança adicionando valor  

3. Políticas, princípios e objetivos da governança corporativa.  

4. Conselho e alta gestão – COSO* objetivos de controle  

5. “Core values” e conceitos base para governança  

6. A importância de uma liderança efetiva  

7. Objetivos de comunicação para governança  

8. Melhores práticas para implementação da governança  

9. Monitorando a conformidade  

10. Analisando o cumprimento da governança  

 

* Abordagem do COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) - ICIF 2013 (Internal Control Integrated Framework 

Principles – Estrutura Integrada de Controles Internos) e ERM 2017 (Enterprise 

Risk Management – Gerenciamento de Riscos Corporativos Integrado com 

Estratégia e Performance).  

 

Este programa baseado no CBOK – Common Body of knowledge objetiva que ao 

final do curso o participante tenha condições de demonstrar entendimento e 

compreensão, ou identificar necessidade de um estudo aprofundado das 

seguintes áreas de conhecimento: Conceitos de controles internos, 

gerenciamento de riscos, avaliação de riscos, definição do ambiente de 

controles, definição dos controles de processo, avaliação dos controles de 

processo, controle estatístico e medições, comunicação sobre desempenho de 
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controles, gerenciamento das falhas e fraquezas, governança corporativa e Lei 

Sarbanes Oxley. 

Metodologia 

Utilizando-se de uma didática simples e objetiva, através de uma metodologia 

que privilegia o conceito ao intercambio de experiências práticas. O objetivo 

principal desta interatividade é a renovação do pensamento dos profissionais de 

auditoria. Aplicamos a andragogia, que é o ensino para adultos, facilitando 

através de vivências e reflexões um aprendizado mais objetivo.  

Instrutor: Eduardo Person Pardini  

Profissional formado em Ciências Contábeis com Pós-graduação em Finanças, 

com especialização em gestão estratégica. Construiu sua experiência como 

auditor externo, auditor interno e executivo financeiro Sênior em empresas 

multinacionais e nacionais durante os últimos 39 anos. É palestrante e professor 

de MBA na Escola de Negócio Trevisan e também instrutor dos cursos de 

auditoria interna para o Instituto de Auditores Internos do Brasil.   

É Diretor executivo e instrutor sênior certificado CICP – Certified Internal Control 

Professional do Internal Control Institute, para cursos de capacitação e 

certificação profissional para especialistas em controles internos pelo ICI Brasil  

É sócio da CrossOver Consulting & Auditing e tem atuado fortemente em 

projetos de governança, sejam em implantação, mentoria ou capacitação, nas 

áreas de riscos, controles internos e auditoria para entidades do setor privado e 

governamental.  

Ministrou cursos para Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, 

Banco do Brasil, Amaggi, Tribunal Superior Eleitoral, Senado e Câmara Federal, 

Tribunal de Contas da União, Embratel, Previ, Bradesco, HSBC, Vale, Ativo S/A, 

Markel Resseguradora, Controladoria Geral da Paraíba, BRB Cartões e 

Seguradora, Ministério Público/Procuradoria Geral da República, Controladoria e 

Auditoria do Estado do Rio Grande do Sul e diversas outras empresas. É articulista 

do portal contábil Essência sobre a forma e também da Editora Roncarati. Foi 

membro da comissão julgadora de melhores práticas do Ministério da 

Transparência – CGU no ano de 2016. 
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Esta Formação vale Pontos no Programa de Educação Profissional Continuada 

do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) 

Pontuação Programa de Educação Profissional Continuada 

Capacitadora: CRC-SP | SP00250 

Evento código CFC: 14957 - código CRC: 56250 - Curso para certificação CICS – 40 horas 

AUD CMN PREVIC SUSEP PERITO PROGP PRORT 

40 40 40 40 40 40 40 

 

Carga Horária, Agenda e Investimento 

Carga Horária: 40 horas 

Agenda: Consulte página web ou e-mail treinamento@crossoverbrazil.com  

Investimento: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) 

Escreva para treinamento@crossoverbrazil.com e conheça nossa política de 

descontos para pessoa física e jurídica (grupo de colaboradores) e desconto para 

os  convênios em âmbito nacional - AMCHAM BRASIL, Editora RONCARATI e 

portal LegisCompliance, UNAMEC (União Nacional dos Auditores do MEC), entre 

outros. 

 

Formas de Pagamento: 

• Boleto, Depósito/Transferência Bancária (banco Itaú); 

• Nota de Empenho (setor público); 

• Cartão de Crédito (apenas Pessoa Física) através PagSeguro (enviamos o 

link por e-mail), com possibilidade de parcelamento do valor da inscrição 

sem desconto, em até 3 vezes sem juros, no caso de mais parcelas incide 

juros conforme política do cartão de crédito. 

 

Incluso:  material didático (impresso e digital no idioma português, incluso 

resumo CBOK (Common Body of Knowledge), coffee-break e certificado de 

participação (necessário 75% de presença no curso). 

 

mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
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Informações Importantes 

 

• Não estão inclusos no valor do curso:  

- Taxa de candidatura à prova de certificação CICS, consulte mais informações;  

- Versão completa do CBOK – Common Body of Knowledge que é encaminhado 

por e-mail em versão digital (.pdf) no idioma inglês para o profissional que 

desejar realizar a prova CICS. 

 

• Este treinamento poderá ser cancelado pelo ICI Brasil filiado à CrossOver 

Consulting & Auditing se o número de inscrições não atingir o número mínimo 

exigido. No caso de cancelamento pela CrossOver, os valores pagos a título de 

inscrição serão devolvidos em até 10 dias do cancelamento;  

 

• O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 15 (quinze) dias após a 

inscrição para que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são limitadas.  

 

• No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos 

ficarão como credito ao participante que poderá utilizar em um prazo de 6 (seis) 

meses a contar da data do evento original.  

 

• Este programa poderá ser desenvolvido “in company”  

Informações e inscrições podem ser realizados através do e-mail 

treinamento@crossoverbrazil.com e icibrasil@crossovebrazil.com  ou contato nos 

telefones (11) 2599-8360 com Roberta Cavalcante ou  (41) 2101-1622 com Viviane 

Napoli. 

Julho/2019 

mailto:treinamento@crossoverbrazil.com
mailto:icibrasil@crossovebrazil.com

