FICHA TÉCNICA
Noções Gerais sobre Perícia Contábil aplicada à Justiça Eleitoral
Modalidade

A distância com tutoria

Objetivos

1. Compreender o que é uma perícia contábil.
2. Conhecer o papel do perito contábil.
3. Enumerar os tipos de perícias.
4. Diferenciar os direitos e deveres do perito contábil.
5. Produzir as provas periciais.
6. Diferenciar as espécies de perícia.
7. Produzir as provas periciais.
8. Planejar a perícia.
9. Executar diligências.
10. Identificar a composição do laudo pericial.
11. Delimitar as áreas de atuação da perícia contábil.
12. Planejar a perícia.
13. Elaborar o laudo pericial.
14. Diferenciar laudo pericial e o parecer técnico contábil.

Estrutura do curso

 Módulo 1 - O Contador na função de Perito Judicial
segundo o Código de Processo Civil – CPC e a função do
Assistente Técnico – Perito Contador Assistente
 Módulo 2 - Direitos e Deveres do Perito e Penalidades
 Módulo 3 - A atividade de Perícia
 Módulo 4 - Espécies de Perícias e a Prova Pericial
Contábil
 Módulo 5 - Execução da Perícia Contábil
 Módulo 6 - Áreas da Perícia Contábil

Competências

 Auditoria
 Direito, normas e legislação

Público-alvo

Servidores do TSE lotados na Secretaria de Controle
Interno e Auditoria (SCI), na Secretaria de Planejamento,
Orçamento, Finanças e Contabilidade (SOF) e servidores
que atuam na prestação de contas partidárias no Tribunal
Superior Eleitoral, nos tribunais regionais e nas zonas
eleitorais.

Pré-requisitos

Não há pré-requisitos, porém é desejável que o
participante possua experiência em prestação de contas.

Período de pré-inscrição

14/08 a 17/08/2018

Período do curso

20/08 a 30/09/2018

Quantidade de vagas

20 vagas – para servidores que atuam na prestação de

contas no TSE, tribunais regionais e zonas eleitorais
5 vagas – SCI do TSE
5 vagas - SOF do TSE
Carga horária

45 horas

Estratégias de aprendizagem

O curso estará hospedado no Ambiente Virtual de
Aprendizagem do TSE e será desenvolvido em 6 módulos.
Em cada módulo, serão disponibilizadas videoaulas,
materiais de apoio, avaliação da aprendizagem e fóruns de
discussão.
A navegação dos módulos será sequencial, tendo como
requisito para a progressão a conclusão do módulo
anterior e o aproveitamento mínimo de 70% na avaliação
de aprendizagem.
A progressão do aluno será acompanhada pelos tutores de
aprendizagem.

Avaliação

Avaliação de reação: Ao final do curso, os participantes
preencherão um formulário de avaliação de reação que
será usado como subsídio pela Seção de educação a
Distância para identificar o nível de satisfação em relação
ao conteúdo, ao tutor e aos objetos de aprendizagem.
Enfim, essa avaliação possui o objetivo de revelar aspectos
referentes à experiência de aprendizagem e sua relevância
para o desenvolvimento profissional.
Avaliação de aprendizagem: ao final de cada módulo os
participantes serão avaliados, por meio de questionários
com feedback dos tutores e pela participação nos fóruns
de discussão. Essa avaliação tem como objetivo mensurar
o conhecimento ou a habilidade adquirida pelo
participante com relação ao que foi ensinado.

Certificação

Após a conclusão dos 6 (seis) módulos e de suas
respectivas avaliações de aprendizagem com o
aproveitamento mínimo de 70% em cada avaliação, os
participantes poderão realizar a impressão do certificado
de 45 (quarenta e cinco) horas, válido para Adicional de
Qualificação de Treinamento, caso o participante atenda
aos requisitos constantes na Resolução TSE 23.380/2012.
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