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Comitê de Auditoria
21 de setembro das 8h às 17h30
Comitê de Auditoria em Empresas
não Financeiras
O Comitê de Auditoria analisa as
demonstrações contábeis, promove a
supervisão da área financeira e assegura que
a diretoria desenvolva uma estrutura de
controles internos e de gerenciamento de
riscos efetiva e confiável. Também analisa e
propõe os trabalhos realizados pelas
auditorias independente e interna.

Sede IBGC - Sala Pwc
Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 21º andar
São Paulo - SP

Associado: R$ 2.100,00
Não Associado: R$ 2.400,00

Política de Desconto para empresas que
inscreverem três ou mais participantes, entrar em
contato com a Secretaria de Inscrições.

8h às 17h30
carga horária 8h

Incluído almoço, coffee breaks e
material didático

11 3185 4200 | cursosibgc@ibgc.org.br
www.ibgc.org.br |

Este curso confere créditos ao Programa de
Certificação de Conselheiros do IBGC
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

OBJETIVO
Este curso tem por objetivos discutir o propósito e o papel do Comitê de Auditoria e sua estrutura e composição, além de
analisar as diferenças em relação ao conselho fiscal, bem como os requisitos da Lei Sarbanes Oxley (SOx).

PÚBLICO ALVO
Conselheiros de administração, membros de comitê de auditoria, conselheiros fiscais, diretores da área financeira e de controle,
auditores internos e externos.

METODOLOGIA
Exposição do tema por profissionais com larga experiência em Governança Corporativa, discussão de casos práticos e apresentação de exemplos.

PROGRAMA
Introdução
Overview do curso

O papel do Comitê de Auditoria
Objetivos e responsabilidades do Comitê
Estrutura e composição
Independência e qualificações profissionais
Interação com o Conselho de Administração
Interação com o Conselho Fiscal
Interação com CEO e CFO
Relatórios e demonstrações financeiras
A atuação do Comitê de Auditoria no processo contábil e de
preparação das demonstrações financeiras
Gestão de riscos corporativos
Auditoria Independente e Auditoria Interna
Necessidade de um regimento interno
Eficácia, agenda básica e atas

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal
Principais diferenças
As responsabilidades do Comitê de Auditoria e do Conselho
Fiscal e possíveis penalidades por atuação imprópria
Existência de um ou outro mecanismo ou coexistência de ambos
A estrutura atual do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria
nas empresas brasileiras
Situações práticas de atuações adequadas e inadequadas do
Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria nas empresas
brasileiras
A atuação efetiva do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria
no aspecto do ambiente de controle interno de uma corporação

Comitê de auditoria face à SOx
Requisitos adicionais em função da legislação americana
Ambiente geral de controles e certificações
Situações em que o Conselho Fiscal atua como Comitê de
Auditoria para atendimento à SOx (o conceito do “Conselho
Fiscal Turbinado”)
Ouvidoria e canal de denúncia
Código de Conduta

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores
práticas em Governança Corporativa. O IBGC promove palestras, fóruns acadêmicos e de debates, 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, que permite ao participante adquirir mais conhecimento
sobre um conjunto de temas necessários para o seu bom desempenho dentro das organizações. Ao obter essa certificação, o
conselheiro passa a integrar o Banco de Conselheiros Certificados do IBGC. Atualmente, hospeda as atividades da Global
Reporting Initiative (GRI) no Brasil, uma rede global que busca fomentar a adoção das boas práticas nas organizações. Ainda no
âmbito internacional, o IBGC integra a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e o Global Network
of Director Institutes (GNDI), grupo que congrega institutos de Governança ao redor do mundo. Desde 1995, o Instituto contribui
para o desempenho sustentável e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e
responsabilidade.
Para mais informações, consulte o site www.ibgc.org.br
PROPÓSITO DO IBGC
Ser referência em Governança Corporativa, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações e influenciando os
agentes de nossa sociedade no sentido de maior transparência, justiça e responsabilidade.

ASSOCIADOS MANTENEDORES

