
Curso de

CONTABILIDADE FORENSE

Prevenção e Apuração

de Fraudes e Corrupção.

Carga Horária:
16 horas/aula



OBJETIVOS

INSTRUTOR/PALESTRANTE

INVESTIMENTO

PROGRAMAÇÃO

PÚBLICO ALVO

Fornecer aos participantes os conceitos de Contabilidade na sua ação de
prevenção de fraudes e desvios, como na sua investigação por meio dos
princípios e fundamentos da Contabilidade Forense voltados para a prevenção
e detecção de fraudes que afetam a governança coorporativa.

Propiciar aos participantes conhecimentos relacionados com a prevenção
redução das fraudes e desvios corporativos.

Formado em Ciências Contábeis e Direito com MBA em Controladoria e
Finanças e Mestrado em Ciências Contábeis. Possui mais de 13 anos de
experiência em Auditoria e Prevenção de Perdas, com passagem por empresas
como Deloitte e Embratel. Ingressou na Auditoria Interna da VALE S.A. e
atualmente é Gerente Geral, responsável pelas áreas de planejamento e
controle de apurações de fraudes, due diligence de terceiros, orçamento,
gestão de contratos, segurança eletrônica e novos projetos da Diretoria de
Segurança Empresarial.

Valor do curso: R$ 990,00
Forma de pagamento: Depósito bancário - Banco Itau (nº 341)

Agência 3239 . Conta Corrente 05311-3

Período: 8 e 9 março de 2013 (sexta e sábado)
Horário: 8:30h às 17:30h
Local: Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - Bloco 1
1º subsolo - Sala de Conferência - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
(Estacionamento rotativo no local)

Administradores, Gestores, Contadores, Auditores e Advogados que atuem no
campo corporativo e necessitem implementas ou recomendar controles
preventivos ou encontrar elementos comprobatórios de prática inadequadas,
fraudes, desvios ou simulações ou indícios.

Professor Antonio Castanheiro

O TREINAMENTO INCLUI

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INFORMAÇÕES

. Coffee Break

. Material de apoio

. Certificado de participação

. O livro «Contabilidade Forense», editora Atlas, autoria do Prof. Lino Martins da
Silva, para cada participante.

. Conceitos fundamentais para o processo de prevenção e detecção de fraudes.

. Características e modelos de classificação de fraudes.

. Prevenção e controle de fraudes - importância do sistema de controle interno e
da contabilidade.

. Sinais de alerta e detecção de fraudes - a busca de evidências comprobatórias
e modelos de detecção proativa de fraudes.

. Métodos investigativos.

. Estudo e investigação das fraudes por áreas de balanço.

a) Estudo de estruturas do patrimônio.

b) Investigação das fraudes nas contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

. Investigação das fraudes por lavagem de dinheiro.

Em razão do quórum necessário para realização do curso, a empresa se reserva
o direito de reprogramá-lo ou suspendê-lo.

No caso de suspensão, e se o curso já tiver sido pago, o valor será devolvido por
meio de depósito em conta corrente do participante.

Não haverá reembolso ao inscrito que não comparecer ao curso, exceto se o
cancelamento da inscrição for providenciado em até 3 (três) dias úteis antes do
evento. O cancelamento nessas condições será considerado formalizado
mediante correspondência à Coordenação do Curso.

A inscrição somente será efetuada após a confirmação do respectivo
pagamento.

A Nota Fiscal a ser emitida pela LIMASI será eletrônica e encaminhada, por e-
mail, ao participante, assim que identificado o pagamento.


