
  

 

 

CURSO DE 

AUDITORIA BASEADA EM RISCO 

 
 
 
 

Estrutura do curso: 

 
 

O curso de Auditoria Baseada em Risco (Curso ABR) está estruturado em três etapas, conforme 

descrito na figura acima. Cada etapa está sendo ofertada como curso específico e a aprovação na 

etapa anterior é pré-requisito para a participação na etapa seguinte. 

 

Sobre as Etapas I e II 

• São cursos online autoinstrucionais que 
contemplam a parte teórica do curso. 

• Vagas ilimitadas. 

• Inscrição deve ser realizada na plataforma 
educacional do TCU e curso pode ser 

iniciado no mesmo dia da inscrição. 

• Cada etapa constitui um curso específico, 

com certificado.  

• É necessário apenas uma inscrição para 
acessar os dois cursos, pois eles estão 

alocados no mesmo lugar (endereço) dentro 
da plataforma educacional. 

• O acesso ao material da Etapa II só é 
possível após o aluno: 

 concluir a Etapa I, obtendo a nota mínima 
exigida (70 pontos); e 

 responder ao questionário de avaliação de 
satisfação. 

Sobre a Etapa III 

• Curso online com tutoria que contempla 
atividades práticas. 

• Vagas limitadas, em turmas planejadas. 

• Ofertas prioritárias para auditores do TCU. 

 

 

 

 



  

 

Público-alvo: 
Servidores da Administração Pública*, das três esferas de governo, que exerçam atividades de 

auditoria governamental, no âmbito do controle interno ou externo ou de auditoria interna. 

 

Demais interessados: 

As Etapas I e II estarão disponíveis também aos demais cidadãos. 

 

 

*ATENÇÃO: Em razão dos aspectos operacionais e de custos envolvidos, o ISC ofertará a Etapa 

III (aplicação prática) prioritariamente para os auditores do TCU. A oferta da Etapa III para 

servidores de outros órgãos dependerá de prévia contratação de tutores e fornecimento de 

retaguarda operacional (coordenação executiva e monitoria) por parte dos órgãos interessados, 

ou ainda segundo termos previstos em acordo de cooperação, firmado com o TCU, envolvendo 

ações de capacitação. 
 

 

Objetivos educacionais: 

Para o público-alvo: 

Esperamos que, ao final da Etapa III, o participante seja capaz de utilizar a abordagem de auditoria 

baseada em risco na definição do escopo e da natureza, época e extensão dos procedimentos de 

auditoria, de maneira a reduzir a um nível aceitável o risco de fornecer um relatório que seja 

inadequado (o “risco de auditoria”); e, consequentemente, contribuir para que as auditorias sejam 

realizadas com mais eficiência e eficácia. 
 

Para demais participantes: 

Esperamos que, ao final da Etapa II, os demais participantes sejam capazes de compreender o 

propósito da avaliação de risco em auditoria e entender como o auditor utiliza essa avaliação para 

definir o escopo do trabalho e a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. 

 

Conteúdo programático: 
Etapa I – Segurança em Auditoria 

Auditoria e asseguração - natureza dos trabalhos de auditoria; estruturas conceituais para os 

trabalhos de asseguração; elementos das auditorias do setor público; accountability e risco da 

informação; expectativas dos usuários e níveis de asseguração; objeto, informação do objeto e 

objetivos de auditoria; e objetivos gerais do auditor em auditoria; 

Obtenção de segurança em auditoria - como o auditor obtém segurança em auditoria; respostas 

do auditor aos riscos avaliados; procedimentos e testes de auditoria; e evidência de auditoria. 

Etapa II – Risco em Auditoria 

Risco e avaliação de risco em auditoria - definição de risco e avaliação de risco; propósito da 

avaliação de risco em auditoria; e abordagem top-down de avaliação de riscos; 

Modelo de risco de auditoria - modelo do AICPA; utilização do modelo de risco de auditoria; e 

avaliação dos componentes do risco de auditoria.  



  

 

Modalidade: 
Etapas I e II – a distância sem tutoria (autoinstrucional) 

Etapa III – a distância com tutoria 

 

Carga horária: 
Etapa I = 25 h 

Etapa II = 25 h 

Etapa III = 40h 

 

Pré-requisitos: 
Para participar da Etapa I, não há pré-requisito.  

Para a Etapa II, será necessária a aprovação na Etapa I. 

Para a Etapa III, será necessária a aprovação nas Etapas I e II. 

 

Certificado: 
O certificado disponibilizado no ambiente do curso, logo após o participante atingir a nota necessária 
para aprovação nas Etapas I e II, não contém período de realização, uma vez que o curso é 

ofertado em modelo aberto.  

 

Por esse motivo, ATENÇÃO à seguinte orientação:  

Para fins de licença capacitação, promoção funcional ou crédito acadêmico, verifique, antes de se 

matricular, se o modelo de certificado apresentado a seguir, sem data de início e fim do curso, 

atende as normas da sua instituição. O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) não emitirá outro 

documento. 
 

                          

Em caso de dúvidas e sugestões relacionadas a esta ação educacional, envie mensagem 

para o e-mail: dirin@tcu.gov.br. 

Modelo do certificado que será fornecido 

ASSINATURA 

mailto:dirin@tcu.gov.br

