
 
 

 
PLANO DE AULA 

 

 
I. Plano de Aula: Data: 09 e 10 de março de 2017 
 

 
II. Dados de Identificação:  
 
Instrutor: Rodrigo Souza Zanzoni 
Módulo: Fundamentos de Controle Interno  
Turma: “A” 
Períodos: Matutino e Vespertino 
 

 
III. Tema: Fundamentos do Sistema de Controle Interno para a administração 
pública municipal.    
 

 
IV. Objetivos:  
 
Objetivo geral: Propiciar ao partícipe, o conceito, evolução, fundamentação legal e 
funcional do Sistema de Controle Interno no âmbito municipal.  
 
Objetivos específicos:  
 

 Identificar o sistema geral de controle na Administração Pública no Brasil. 

 Apresentar a fundamentação legal e conceitual do Sistema de Controle 
Interno (formas, tipos, métodos, princípios e estrutura) 

 Compreender a interface dos Sistemas de Controle (interno e externo) 

 Ilustrar o processo de organização do Sistema de Controle Interno, bem 
como alguns subsistemas em sua base legal e normativa. 

 Apresentar elementos, cases reais e suporte documental para ilustrar o 
conteúdo para base operacional do SCI 

 
 

 
V. Metodologia:  
 
Aula expositiva, com uso de recurso audiovisual e apoio do material didático 
construído para o curso, disponibilizado ao aluno. 
Leitura e discussão de textos de modelos, normas e legislações que venham a 
propiciar o aumento da criticidade e fixação do conhecimento ilustrado em fatos a 
serem abordados e discutidos em sala de aula.  
 

 
VI. Recursos instrucionais: Serão utilizados recursos que otimizem o tempo de 
aula e organizem a exposição do docente, tais como datashow,  flipchart, dentre 
outros.  



As aulas serão expositivas, ilustradas em situações e/ou estudos de casos (cases) 
reais e hipotéticos que demonstrem a aplicação dos conteúdos abordados, bem 
como a propositura de exercícios que visem à fixação do conhecimento pelo 
discente.  
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