e-Learning
Normas Internacionais de Auditoria
Este curso aborda as Normas Internacionais de Auditoria (ou ISA - International Standards on Auditing), essenciais
para planear, desenvolver e relatar as conclusões de um trabalho de auditoria de qualidade. O curso apresenta os
objetivos e requisitos das ISA, assim como informações e orientações que são essenciais no contexto de uma
auditoria de demonstrações financeiras. O curso pode ser adquirido na sua totalidade ou em módulos isolados.

DESTINATÁRIOS
O cursos destina-se a Revisores Oficiais de Contas, seus Colaboradores, membros estagiários, auditores e outros
que queiram saber como implementar adequadamente as Normas Internacionais de Auditoria.

AUTORES
Dr. Óscar Figueiredo, Dr. Carlos Rodrigues, Dra. Isabel Paiva, Dra. Ana Cristina Doutor

OBJETIVOS
No final deste Curso, o formando estará apto a:
 Conhecer os principais conceitos relacionados com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA);
 Compreender o âmbito das ISA;
 Identificar as ISA existentes;
 Compreender os requisitos para planear e executar o processo de auditoria, tendo em conta as ISA;
 Compreender o processo de avaliação da prova obtida e formação da opinião.

DURAÇÃO
O Curso completo tem a duração prevista de 56 horas.

ESTRUTURA DO CURSO
O curso é constituído por sete módulos que podem ser adquiridos na sua totalidade ou isoladamente. Cada módulo
tem uma avaliação final, à exceção do primeiro de Introdução ao Curso.

Módulo 1: Introdução ao Curso – 1 Hora
Neste módulo encontra-se a explicação dos objetivos e estrutura do curso Normas Internacionais de Auditoria. É feita
uma caracterização da IFAC, entidade emissora das normas, que levará a uma maior compreensão do âmbito de
atuação desta organização e também da importância das normas abordadas ao longo do Curso.

Módulo 2: Aspetos Gerais de Auditoria – 8 Horas
O módulo aborda as ISA que englobam os aspetos gerais de uma auditoria, essenciais para que o auditor perceba
quais as suas responsabilidades e quais os requisitos gerais relativamente a: prova a recolher numa auditoria e
respetiva documentação, cumprimento de leis e regulamentos pelas entidades e prática de fraude.

Módulo 3: Planeamento de Auditoria – 10 Horas
Este módulo aborda os aspetos essenciais do planeamento de uma auditoria e as normas que a este correspondem.
Estas normas são importantes para o auditor planear devidamente uma auditoria, ser capaz de identificar e avaliar
riscos de distorção material e saber quais são os procedimentos analíticos inerentes à auditoria.

Módulo 4: Materialidade e Resposta ao Risco – 6 Horas
Aqui serão abordadas as normas que apoiam o auditor no planeamento e na execução de uma auditoria, tendo em
conta alguns aspetos: a materialidade, a avaliação de distorções identificadas durante a auditoria e as respostas do
auditor a riscos avaliados.

Módulo 5: Procedimentos de Auditoria e Amostragem – 10 Horas
Neste módulo serão abordadas as normas que apoiam o auditor nos procedimentos de auditoria e amostragem e que
possibilitam e facilitam a obtenção de evidência suficiente e apropriada de modo a sustentar o seu parecer final.

Módulo 6: Comunicação e Aspetos Especiais de Auditoria – 11 Horas
O módulo aborda as normas associadas à comunicação e aspetos gerais de auditoria que apoiam o auditor nos
procedimentos relacionados com a auditoria de grupos e no controlo de qualidade do trabalho.

Módulo 7: Finalização de Auditoria e Relato – 10 Horas
Este módulo aborda as normas associadas ao processo de finalização de auditoria e relato, que apoiam o auditor na
conclusão, relatos, modificações e documentações de auditoria.

REGIME
Este curso decorre em regime de autoaprendizagem. A metodologia adotada permite que o percurso de
aprendizagem seja ao ritmo de cada formando, sendo flexível de acordo com a sua disponibilidade horária e este
é responsável pela gestão do tempo dedicado ao Curso. O conteúdo multimédia é apresentado de um modo
estruturado, de acordo com princípios da instrução adequados à formação a distância: recurso a atividades
formativas, a conteúdos interativos, apresentação de exemplos ilustrativos do conteúdo e da prática, entre outros.

Tanto o curso total como cada módulo isolado conferem Créditos de Formação (CF):
Curso Total: 28 CF
Módulo 1 e 2: 4,5 CF | Módulo 3: 5 CF | Módulo 4: 3 CF
Módulo 5: 5 CF | Módulo 6: 5,5 CF | Módulo 7: 5 CF

Os Créditos de Formação são conferidos caso o resultado obtido na avaliação de conhecimentos de cada um dos
módulos seja positivo – pontuação igual ou superior a 70%, conforme art.º 5º, nº 2, do Regulamento de
Formação Profissional da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. O formando terá a possibilidade de realizar 3
vezes cada avaliação sumativa, dentro do período de 120 dias para o curso total e 60 dias caso se inscreva em
cada módulo isolado.

REQUISITOS TÉCNICOS
 Browser recomendado: Internet Explorer 10, Firefox 18 ou superior, Chrome 20 ou superior, Safari 5 ou
superior, Opera 12 ou superior.
 Resolução mínima: 1024x768.
No sentido de garantir a compatibilidade do(s) computador(es) a partir do(s) qual(ais) realizará o seu acesso ao
curso, recomendamos que siga o link: Requisitos Técnicos.

PREÇO
 Curso Total:
Membro OROC: 480€ | Não Membro: 990€
 Cada Módulo Isolado:
Membro OROC: 100€ | Não Membro: 200€

INSCRIÇÃO
Para se inscrever no Curso ou num módulo específico deverá aceder ao portal http://elearning.oroc.pt, aceder à
opção “Catálogo” e clicar em “Saber Mais”. Para fazer a pré-inscrição, clique em “Inscreva-se nesta oferta” e
preencha o formulário. As instruções para a inscrição no curso seguirão por e-mail.

