
 

 

 

 

  

Auditoria de Tecnologia da Informação 

Instrutor: Márcio Braz 

Bacharel e Mestre em Informática pela UFPR. É auditor federal de 

controle externo no TCU especializado em auditoria de TI, atuando há 

mais de dez anos nessa área. Foi Diretor e Secretário de Fiscalização de 

TI entre 2015 e 2018, tendo liderado diversos projetos, fiscalizações e 

ações de controle em áreas como aquisições, governança e governo 

digital. Em 2017, publicou o livro Auditoria de TI - O Guia de 

Sobrevivência, tendo sido também um dos responsáveis pela elaboração 

do Handbook on IT Audit da Intosai, organização internacional de 

entidades fiscalizadoras superiores. 

Apresentação: 
 
Capacitar o participante nos fundamentos necessários à realização de auditorias em 
diferentes domínios ligados à tecnologia da informação.  
 
Ao final do curso, espera-se que o aluno conheça como se dá o planejamento, execução 
e relatório de uma auditoria de TI nos cenários mais comuns, habilitando-o a identificar a 
abordagem mais adequada a cada cenário proposto e a avaliar os principais controles e 
riscos existentes com base no arcabouço normativo e técnico aplicável. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: 

1 – Introdução à Auditoria de TI 

• O que é auditoria de TI e qual o papel do auditor? 

• Controles de TI e sua importância ao auditor 

• A regulação na área de TI 

• Principais normativos e códigos de boas práticas 

• Principais abordagens de auditoria de TI. 

2 – Processo de Auditoria de TI 

• Planejamento macro das ações de controle em TI 

• Abordagem baseada em risco 

• Planejamento de auditorias específicas 

• Execução e relatório 

• Supervisão e revisão 

3 – Auditoria de Governança e Gestão de TI 

• Caracterizando a governança de TI 

• Riscos e consequências da falta de governança de TI 

• Perfil de governança de TI 

• Os viabilizadores da governança de TI 

• Planejamento, execução e possíveis achados 

4 – Auditoria de Aquisições de TI 

• Base normativa 

• O processo de contratação de soluções de TI 

• Planejamento, Seleção do fornecedor e Gerenciamento do contrato 

• Planejamento, execução e possíveis achados 

5 – Auditoria de Segurança da Informação 

• Princípios e conceitos de segurança da informação 

• Riscos à segurança das informações 

• Principais controles de segurança da informação 

• Planejamento, execução e possíveis achados 

6 – Auditoria de Sistemas e Bases de Dados 

• Motivação e contexto 

• Conceitos e características 

• Controles gerais e controles de aplicação 

• Planejamento, execução e possíveis achados 
 
Público Alvo: auditores internos, externos, gestores, profissionais de controle ou responsáveis pela avaliação de 
controles e riscos. 
 
Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 
 
Carga Horária: 24 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 
 

Para mais informações, acesse: 
 

Curso Auditoria de Tecnologia da Informação 
 

http://www.ibgp.com/ly/graauditti
http://www.ibgp.com/ly/graauditti

