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2. EMENTA: 

Administração direta e indireta. Probidade administrativa. Princípios do controle na 
administração pública. Controle social e transparência. Organização do controle 

externo e controle interno. Atividades do órgão de controladoria. Auditoria 

governamental. 
 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

Propiciar ao aluno as condições para o entendimento do papel da auditoria e da 

controladoria no âmbito dos órgãos da administração direta nas três esferas de 

governo, identificando o marco regulatório, abrangência, modelos estruturais, 

aspectos 

 
 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) DA DISCIPLINA:  

1. Contextualizar o controle estatal e vínnculo diante dos princípios da administração 

pública. 
2. Descrever o controle social e potencialidades de atuação no contexto estatal. 
3. Descrever as formas usuais de controle externo e controle interno. 
4. Apresentar modalidades, tipos e formas de auditoria governamental, exigências 

básicas para 
pretendentes ao exercício da profissão de auditor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

Unidade 1 – Introdução ao estudo do controle estatal 

- Probidade administrativa 

- Princípios do controle na Administração Pública Estatal 

- Abrangência da Administração Direta e da Administração Indireta 

 

 

 



 

Unidade 2 – Controle social e transparência no Brasil 
- Controle social e a constituição de 1988 (histórico) 
- Controle social – definições  
- Princípio da publicidade e transparência na Administração Pública 
- Transparência: divulgação, compreensão e iniciativas populares 
 

Unidade 3 – Organização do controle interno e do controle externo 
-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 4 – Auditoria governamental 
- Conceito e finalidades da auditoria 
- Modalidades, tipos e formas de Auditoria Governamental 
- Como executar a auditoria e o que necessário para ser um Auditor 
 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 
 

O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos:  

• Livro texto 

• Literaturas diversas (apontamentos específicos) 

• Videoaula 

• Atividades 

• Estudo de caso 

• Fórum 

• Chat com professor 

• Tutoria à distância 

Quanto ao uso do material, ao final de cada unidade, o aluno encontrará sugestões de 

leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação de textos, livros 

e sites visando um melhor desenvolvimento do processo à distância.  

As videoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de 

apontamentos de caráter complementar ou explicativo. O aluno pode assistir as 

videoaulas no momento que julgar adequado.  

O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da disciplina, 

conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso de 

ferramentas de interatividade (para sanar suas dúvidas com o professor ou tutor).  

A comunicação com os tutores à distância poderá ocorrer por meio do ambiente virtual 

de ensino-aprendizagem.  

Ao final da disciplina, o aluno fará a prova online (enquanto for mantida a suspensão das 

atividades presenciais).  

 

7.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

a) Atividades de aprendizagem – 4,0 pontos  
Na disciplina haverá duas atividades e um fórum (1 ponto) que deverão ser entregues 

nas datas previamente agendadas.  

A média das notas nas atividades valerá 40% da nota final, ou 4 pontos.  
Três atividades – 1,0 ponto cada 



que deverão ser entregues nas datas previamente agendadas,  

as quais valerão 30% da nota da disciplina. 

Fórum de discussão – 1,0 ponto 

Será aberto um fórum de discussão sobre assunto atual relacionado à disciplina, 

o qual valerá 10% da nota da disciplina. 

Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores.  
 

b) Prova presencial – 6,0 pontos  

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 

3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor 

ou igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer 

recuperação será a média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota 

da prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será 

aprovado. Caso contrário, terá direito a dependência de acordo com as normas do 

curso.   
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