
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Auditoria e Controladoria 

Curso: Administração Pública 

Série/Período: 3º 

Carga Horária: 60h Horas Teórica: 60h Horas Prática: 

Docente Responsável: Gilvan Medeiros de Santana Junior 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo do controle estatal: probidade administrativa; princípios do controle na 

administração pública estatal; abrangência da administração direta e da administração indireta. 

Controle social e transparência no Brasil: introdução ao estudo do controle estatal e transparência no 

Brasil; controle social; princípio da publicidade e transparência na administração pública; 

transparência: divulgação, compreensão e iniciativas populares. Organização do controle externo e 

do controle interno: organização do controle externo e do controle interno; fiscalização 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; organização do controle externo na união nos 

estados e nos municípios; principais atividades dos órgãos de controladoria; Auditoria 

governamental introdução à auditoria governamental; conceito e finalidades da auditoria; 

modalidades, tipos e formas de auditoria governamental; como executar a auditoria e o que deve ser 

feito para se tornar um auditor? 

 

Interdisciplinaridade com Auditoria e Controladoria, Orçamento Público e Contabilidade Pública; 

transversalidade da “Auditoria e Controladoria no Setor Público”, trabalhado em linha de pesquisa 

específica, tendo em vista a gestão da transparência no uso das receitas públicas, avaliando se os 

recursos são eficientemente utilizados, aplicando as ferramentas de auditoria e controladoria para o 

desenvolvimento de indicadores de desempenho contábil-financeiro de organizações públicas tanto 

na administração direta como indireta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Geral 
Capacitar o aluno a compreender a controladoria e auditoria e seus instrumentos na administração 

pública estatal.  

 

 Específicos 

 Conhecer as finalidades e as principais formas de funcionamento do controle estatal; 

 Entender o ambiente no qual a Auditoria e a Controladoria devem atuar; 

 Identificar qual a abrangência da Auditoria e da Controladoria; 

 Compreender os aspectos relacionados com o controle social e suas finalidades; 

 Identificar a estrutura típica do controle externo adotado no Brasil; 

 Conhecer as diferentes formas de atuação como prerrogativa constitucional atribuída ao 

Poder Legislativo; 

 Entender as finalidades e aplicabilidade da auditoria governamental como uma dentre as 

diversas formas de fiscalização das finanças públicas; e 

 Trabalhar de maneira transversal com os conteúdos de Finanças Públicas, Orçamento 

Público e Contabilidade Pública, com ferramentas de auditoria e controladoria para o 

desenvolvimento de indicadores de desempenho contábil-financeiro. 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE ASSUNTO I 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO CONTROLE ESTATAL 

Probidade Administrativa; Princípios do Controle na Administração Pública Estatal; Abrangência 

da Administração Direta e da Administração Indireta. 

UNIDADE II 

CONTROLE SOCIAL E TRANSPARÊNCIA NO BRASIL 

Introdução ao estudo do controle estatal e transparência no Brasil; Controle Social; Princípio da 

Publicidade e Transparência na Administração Pública; Transparência: divulgação, compreensão e 

iniciativas populares. 

UNIDADE III 

ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO E DO CONTROLE INTERNO 

Organização do Controle Externo e do Controle Interno; Fiscalização Orçamentária, Financeira, 

Contábil e Patrimonial; Organização do Controle Externo na União nos Estados e nos Municípios; 

Principais Atividades dos Órgãos de Controladoria. 

UNIDADE IV 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL INTRODUÇÃO À AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Conceito e Finalidades da Auditoria; Modalidades, Tipos e Formas de Auditoria Governamental; 

Como Executar a Auditoria e o que deve ser feito para se Tornar um Auditor? 

UNIDADE V 

DESEMPENHO FINANCEIRO GOVERNAMENTAL 

Ferramentas para o desenvolvimento de indicadores de desempenho contábil-financeiro de 

organizações públicas tanto na administração direta como indireta. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

- A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante o atendimento da concepção metodológica do 

curso, ou seja, Modalidade a distância com utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVEA), Plataforma Moodle, para viabilizar o estreita inter-relação dos envolvidos – 

estudantes, professores pesquisadores, professores formadores, tutores e orientadores. 

- Encontros presenciais com tutores nos polos e, em momentos específicos, com os outros pares 

com vista a viabilizar atividades (e/ou): de nivelamento, informativa, integradora, temática, 

complementar. 

- Aplicação de atividades individuais e/ou em grupo e lista de exercícios. 

- Trabalhos integrados com as pesquisas desenvolvidas em grupos de pesquisas do BAP, 

prioritariamente no grupo “Perspectivas em Administração Pública”, na linha de “Auditoria e 

Controladoria no Setor Público”, com discussão dos resultados e aplicações práticas de forma a 

contribuir para o acompanhamento das receitas e despesas públicas, além do desenvolvimento de 

indicadores de desempenho financeiro governamental. 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Avaliações escritas, individuais e sem consulta; trabalhos individuais e em grupo (listas de 

exercícios, pesquisas bibliográficas, resenhas, entre outros); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo. O aluno que não atingir 70% do 

desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno e apresentado 

automaticamente no Moodle. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Materiais didáticos impressos (livros, artigos científicos e jornalísticos, etc); Vídeos; Equipamentos 

de informática (computador, internet, etc.); Leitura Obrigatória (LO); Leitura Complementar (LC); 

Exercícios de Fixação de Conteúdos. 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Não há pré-requisito 
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