
TEMPOS DESAFIADORES!

Passamos por mudanças profundas no mundo corporativo! 

Novo formato de fazer negócios, de se relacionar com o mercado,

pautado por inovações disruptivas e de novos e mais exigentes 

 requisitos de governança. 

Neste novo contexto é essencial, para a organização, contar com

profissionais de auditoria interna capacitados e proativos para auxiliar

na condução de avaliações que resultem em apontamentos inteligentes

para que os gestores possam  direcionar  seus esforços e recursos na

criação de estrutura que mantenha sua vantagem competitiva, ao

mesmo tempo, que apoie o fortalecimento de sua  governança

corporativa.  

Este programa oferece conteúdo conceitual, prático e comportamental

para o alinhamento e posicionamento do auditor interno como sendo

um profissional essencial para a empresa neste novo século.

PROGRAMA
INTENSIVO PARA
CAPACITAÇÃO EM
AUDITORIA INTERNA
Crossover Business School

INTERNAL AUDIT INTENSIVE TRAINING



Este programa foi especialmente elaborado

com o objetivo de proporcionar ao

profissional a possibilidade de aperfeiçoar

sua proficiência na aplicação das boas

práticas de governança, riscos e controles

interno como paradigma para o seu

processo de avaliação.  

PROGRAMA INSPIRADOR

as normas de auditoria  que direcionam

uma avaliação de excelência e com padrão

de qualidade mundial,

Os conceitos básicos aplicados em um

trabalho de auditoria,

A importância do plano anual ser baseado

em riscos,

A aplicação de uma metodologia

disciplinada e sistemática para avaliação,

A integração dos conceitos do Mindset

Agile,

A utilização de ferramentas de analytics,

A relevância de uma boa comunicação e

relatório do resultado do trabalho.

Além disto, este curso irá proporcionar aos

profissional  conhecer:

O AUDITOR DEVE SER PROTAGONISTA NO PROCESSO DE INOVAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO DOS NEGÓCIOS DENTRO DOS VALORES

ÉTICOS.



Para quem é este curso?

Para profissionais de
auditoria interna que

queiram desenvolver e/ou
aperfeiçoar seu

conhecimento nos temas
relacionados como boas

práticas de gestão e
auditoria. 

Carga-Horaria  e Formato

11 módulos
45 horas

15 encontros 
3 horas cada encontro
duas aulas por semana

Conteúdo Programático

1 - Introdutório
Conceito do contexto e
governança corporativa

2 - Gestão de Riscos
Conceito, estrutura e COSO

ERM

3 - Compliance
Conceito, programa,

integridade

4 - Controle Interno
Definição, hierarquia,
sistema, classificação

6 - Básico Auditoria
Missão, definição, ética,
normas, procedimentos,

técnicas, papeis de
trabalho

5 - Fraude Corporativa
Conceito, corrupção,
triangulo da fraude,
prevenção, detecção

7 - Plano Anual
Importância, atributos

direcionadores, natureza,
cronograma

8 - Metodologia baseada
em riscos

Visão completa,
planejamento,

mapeamento, matrizes,
programa de testes  coleta

de evidências, matriz de
achados

9 - Mindset Agile
Princípios e valores do ágil,
ferramentas, aplicação na

auditoria

10 - Analytics
Conceito e aplicação na

metodologia de auditoria

11 - Comunicação
Composição do relatório,

opinião, sumario executivo,
pontos de melhoria, plano
de ação, monitoramento

Metodologia

Andragogia
Discussões e reflexões dos

conceitos e sua
aplicabilidade prática

Revisão de cases

Informações

Turmas com vagas
limitadas

Certificado de participação
para aqueles que

apresentarem presença
em 75% das aulas

R$ 2.000,00
pagamento por cartão de

crédito em até 3x sem
juros

Investimento

Coordenação

Prof. Eduardo Person
Pardini

Inscrições e informações

treinamento@crossoverbrazil.com
https;//crossoverbusinessschool.com
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