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Apresentação
O Curso de Auditoria Tributária – ATR é um curso de pós-graduação
em nível de especialização promovido pela Faculdade de Administração e
Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FACC/UFRJ.
Em desenvolvimento há duas décadas, o curso visa aprimorar os
conhecimentos específicos de seus participantes, em áreas de interesse da
comunidade, que envolvam as ciências contábeis. Dessa maneira, capacita
seus participantes a atuarem com as melhores ferramentas e instrumentais no
desempenho de suas funções nas organizações, sobretudo a partir de uma
postura crítica na avaliação e solução dos problemas empresariais. Para tanto,
desloca parte de seu contingente de pesquisadores, professores e
colaboradores, com destaque em diferentes áreas no campo das Ciências
Contábeis e afins, para atuarem nesses cursos.
Em 24 de setembro de 2016 terá início a XVII turma de pós-graduação em
Auditoria Tributária, com aulas ministradas na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
promovida pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ –
FACC. O curso aprofunda padrões de auditoria e contabilidade para um público
composto por Analistas de Mercado, Economistas, Advogados, Auditores,
Contadores, Analistas Tributários e outros profissionais que se beneficiam de
técnicas contábeis em suas avaliações regulares e

desenvolvimento

profissional.

Objetivos
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Com base na missão Institucional, o Curso de Especialização em
Auditoria Tributária – ATR, busca contemplar os seguintes objetivos:
• Capacitar participantes com elementos que compõem o processo de
convergência das normas internacionais, seus efeitos, dificuldades de
implantação em empresas e discussões sobre novos padrões de auditoria;
• Discutir normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC, acerca das práticas contábeis e um paralelo com normas IFRS / IAS;
• Discutir as metodologias aplicadas em auditoria;
• Destacar o emprego da auditoria vinculada aos tributos;
• Evidenciar formas de análise do desempenho empresarial através da
auditoria.

Corpo Docente
O Corpo Docente é composto de professores e pesquisadores da FACC/UFRJ,
realizam pesquisas ou participam de projetos no Programa de Mestrado e
Doutorado em Ciências Contábeis da FACC, com envolvimento nas disciplinas
do Programa.
Os colaboradores complementam o quadro com conhecimentos específicos
nos temas propostos e
desempenham atividades na Comissão de Valores Mobiliários, Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, Petróleo Brasileiro S/A, Secretaria da
Receita Federal, bem como em destacadas empresas de auditoria.

Exigências para obtenção de certificado
O certificado de conclusão de curso será concedido ao participante que
atender às seguintes exigências: (a) conseguir aprovação em todas as
disciplinas oferecidas pelo curso, obtendo a nota mínima exigida para
aprovação nas disciplinas e no TCC - 7,0 (sete), equivalente ao conceito “C”;
(b) entregar, no prazo estabelecido pela coordenação, o TCC de final de curso,
avaliado por três avaliadores; e (c) freqüência mínima de 75% nas disciplinas.
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Estrutura de disciplina do ATR
O Curso de Especialização em Auditoria Tributária está estruturado
a partir de disciplinas básicas, que visam equiparar conceituações aplicadas
nas específicas, que apresentam e discutem aspectos peculiares em Auditoria
e Contabilidade com profundidade.

Básicas
Teoria da Contabilidade

30

Contabilidade Empresarial

50

Cálculo Financeiro Aplicado

20

Estatística

20

Método e Técnicas de Pesquisa

20

Processo de Aprendizagem Empresarial

15

Específicas
Legislação PIS/COFINS

20

Fundamentos de Auditoria

20

Controles Internos

20

Auditoria Contábil

20

Auditoria Operacional

20

Aspectos Fiscais da Contabilidade

30

Legislação do IR

25

Legislação do ICMS

20

Auditoria Tributária

20

Direito Tributário

25

Auditoria de Sistemas

20

Legislação do IPI

20

Monografia

15

A carga total em horas do ATR é de 430 horas-aula. A entrega do TCC, ao final
do curso, equivale a 15 horas-aula, conforme mostrado a seguir:
Básicas

155 horas/aula

Específicas

260 horas/aula

Monografia

15 horas/aula
Total

430 horas/aula
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Início, duração, datas, local e horário do curso
As aulas têm início em 24 de setembro de 2016 no O2 Corporate Offices,
Centro de Convenções, na Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, nº 200,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em frente ao Condomínio Península.
As aulas são em sábados programados, preferencialmente alternados, das
09:00h às 17:300h. É possível, em razão de feriados e eventos, em caráter de
exceção, que algumas aulas sejam remarcadas, sendo tais alterações
acordadas com a maioria da turma.
O período máximo de realização do curso de especialização é de 18 (dezoito)
meses. O aluno precisa entregar o TCC dentro do prazo estipulado (três meses
após a conclusão das disciplinas), a fim de que o mesmo possa ser avaliado
por uma banca de três docentes.

Investimento e Condições
Solicitar valores através do e-mail: edudep@edudep.com.br

Prazo para inscrição e Documentos
As inscrições estão abertas, devendo ser agendada uma entrevista através do
link recebido por e-mail após candidatura.
Cópias autenticadas
✓ Diploma de graduação(frente e verso) ou declaração de
conclusão;
✓ Se houve mudança do nome que consta no diploma, documento
comprobatório;
✓ Carteira de identidade sem data de validade;
✓
✓
✓
✓

Cópias simples
CPF, se já não constar na identidade;
Título de eleitor;
Comprovante de residência;
Curriculum vitae atualizado;
Para o sexo masculino

✓ Certificado de reservista.
Foto em .jpg para carteira de estudante, pode ser selfie
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