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Histórico de Revisão 

Data Descrição da Mudança 

Julho de 2015 Adição da Internal Audit Practitioner e Qualification in 
Internal Audit Leadership (QIAL) 

Julho de 2016 Removida a menção à revisão dos requisitos de CPE da CFSA 
de 2016 

 

Propósito 

Este documento contém os requisitos obrigatórios de educação profissional continuada (Continuing Professional Education – 
CPE) para as designações Certified Internal Auditor® (CIA®), Internal Audit Practitioner, Certification in Control Self-Assessment® 
(CCSA®), Certified Government Auditing Professional® (CGAP®), Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) e Certification in Risk 
Management Assurance® (CRMA®). 

Este documento também contém os requisitos de desenvolvimento profissional continuado (Continuing Professional 
Development – CPD) para a Qualification in Internal Auditing Leadership® (QIAL®). 

Por fim, este documento especifica o método de reporte por parte de indivíduos certificados (certificandos) que desejem manter 
suas certificações e/ou designações em regularidade. 

Para mais informações sobre os programas de certificação do The IIA, por favor, visite nossa Página de Certificações. 

Responsabilidades dos Profissionais Certificados 

• Manter seus conhecimentos e habilidades; 

• Atualizar seus conhecimentos e habilidades quanto às melhorias e atuais avanços das normas, procedimentos e técnicas 
de auditoria interna ou de sua área de especialização (auditoria governamental, serviços financeiros, autoavaliação de 
controle ou avaliação de gerenciamento de riscos). 

Requisitos Quanto às Normas Internacionais do IIA 

1) Para encorajar o entendimento das Normas Internacionais do The IIA, o Professional Certification Board (PCB) exige que 
profissionais certificados incorporem a revisão das Normas Internacionais do The IIA como parte de seu programa anual 
de CPE. 

2) Os certificandos devem revisar ou receber treinamento sobre as Normas Internacionais do The IIA durante seu período 
de reporte de CPE. 

3) Além de revisar as Normas, o The IIA encoraja os indivíduos a revisar as Práticas Recomendadas (acessíveis com uma 
senha de membro do IIA) e outras seções do Framework de Práticas Profissionais do The IIA. 

4) Será solicitado que os indivíduos certificados certifiquem sua conformidade com o Código de Ética e com as Normas 
Internacionais como parte do envio do reporte anual de CPE ao The IIA. 

Requisitos de Reporte de CPE e CPD 

Os indivíduos que constem como certificados em quaisquer programas globais são obrigados a autocertificar a conclusão das 
horas de educação e/ou desenvolvimento profissionais continuados. É de responsabilidade do indivíduo certificado a garantia de 
que as horas de CPE e/ou CPD declaradas estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Professional 
Certification Board do The IIA.  Os formulários de reporte de CPE e CPD são enviados por indivíduos certificados anualmente e 
servem como declarações assinadas de que todos os requisitos aplicáveis de CPE e/ou CPD foram cumpridos. 

Serão enviadas notificações a todos os certificandos, lembrando os mesmos de reportar o CPE e/ou CPD todo ano. Os indivíduos 
podem enviar os formulários de reporte no CCMS (Certifications Candidate Management System) ou por meio de seu instituto 

http://www.globaliia.org/certification/Pages/Certification.aspx
http://www.theiia.org/guidance
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local, conforme apropriado. O reporte do ano deve ser concluído até 31 de Dezembro todo ano. O The IIA emitirá uma 
declaração de conformidade a cada candidato que tenha atendido os requisitos desta orientação. 

O Professional Certification Board do The IIA, mediante solicitação, pode conceder isenção parcial ou total dos requisitos de 
reporte para indivíduos quando houver bom motivo, como serviço militar ou dificuldade individual. Documentações de apoio 
serão solicitadas antes que um caso de dificuldade seja revisado. Os indivíduos que solicitem isenção devem gerar um log de 
incidente em seu registro no CCMS. 

Cada indivíduo certificado deve enviar ao The IIA ou ao seu instituto local um formulário de reporte apropriado de CPE e/ou CPD, 
sem documentação de apoio, em conformidade com os requisitos de CPE/CPD. Cada indivíduo certificado deve manter uma 
cópia do(s) formulário(s) de reporte, juntamente com a documentação de apoio, por ao menos três anos. Os registros devem ser 
disponibilizados ao The IIA ou seu representante mediante solicitação do The IIA. Os registros mantidos pelo indivíduo em apoio 
ao formulário de reporte preenchido junto ao The IIA devem incluir, conforme apropriado, as seguintes informações: 

1. Título do programa e/ou descrição do conteúdo. 
2. Datas de comparecimento. 
3. Local do curso ou programa. 
4. Organização patrocinadora. 
5. Créditos de horas de contato, conforme recomendados pelo patrocinador do curso. 
6. Uma carta, certificado ou outra declaração de conclusão do curso escrita independentemente. 
7. Documentos que comprovem publicações, apresentações orais e participações em comitês ou outras participações. 

A incapacidade de enviar o formulário de reporte dentro do prazo resultará na modificação automática do status da certificação, 
de certificado para inativo. O The IIA manterá dados sobre os status ativo/inativo dos indivíduos. 

Status de Reporte de CPE 

Os indivíduos irão se identificar como um dos status abaixo ao reportar anualmente. O número de horas necessário varia de 
acordo com a certificação obtida e o status sendo reportado. 

Status Definição Usa 
Certificação/ 
Designação? 

Pratica 
Auditoria 
Interna? 

Horas Anuais 
Exigidas para 

CIA 

Certificações de 
Especialidade Anuais 

(CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, 
Internal Audit Practitioner) 

Horas Anuais 
Exigidas pelo 

QIAL 

Praticante Pratica atividades de auditoria 
interna ou relacionadas 
ativamente. 

Sim Sim 40 20 20 

Não-Praticante Não pratica atividades de 
auditoria interna ou relacionadas 
ativamente. 

Sim Não 20 10 10 

Aposentado Não participa da força de trabalho Sim Não 0 0 0 

 

Status Inativo (Período de Tolerância) 

Indivíduos que não preencham seu formulário de reporte até dia 31 de Dezembro farão transição automática para o status 
inativo (período de tolerância). Indivíduos movidos para esse status receberão uma notificação de mudança do status 
diretamente via CCMS ou por meio de seu instituto local. Indivíduos que tenham esse status não podem usar sua designação. 

Para mudar o status de inativo (período de tolerância) para um status certificado, será necessário o preenchimento do(s) 
formulário(s) de reporte do ano anterior para cada designação com status inativo (período de tolerância). As horas usadas para 
transição de status NÃO podem ser usadas nos requisitos de reporte do ano atual. 

Status Inativo 

Indivíduos que permaneçam do status inativo (período de tolerância) por mais de 12 meses farão transição automática para o 
status inativo. Os indivíduos movidos para esse status receberão uma notificação de mudança de status diretamente via CCMS ou 
por meio de seu instituto local. Os indivíduos que tenham esse status não podem usar sua designação. 
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Para mudar o status de inativo para um status certificado, será necessário preencher um formulário de reporte de reativação 
para cada designação com status inativo. As horas usadas para a reativação NÃO podem ser usadas nos requisitos de reporte do 
ano atual. Os indivíduos terão que parar uma taxa de reativação de R$ 1.250,00 (membro). 

Taxa Anual de CPE/CPD 

As taxas de reporte de CPE e CPD variam de acordo com o status de associação, designações obtidas e localização. Para 
informações atualizadas, visite: 

• América do Norte – www.theiia.org/Certification 

• Fora da América do Norte – www.globaliia.org/Certification 

Comprovação 

Todos os certificandos devem comprovar o seguinte ao preencher o formulário de reporte de CPE: 

• Que presta serviços de auditoria interna em conformidade com as Normas; 

• Que concorda em seguir o Código de Ética do The IIA; 

• Que concorda em não trazer descrédito ao The IIA; 

• Que confirma não ter condenações criminais desde o período de reporte anterior. 

Aplicação de Horas Acumuladas 

As horas de CPE/CPD acumuladas podem ser aplicadas a todas as designações do IIA Global, com algumas exceções. 

• CFSA, CCSA, CGAP, CRMA – 25% das horas acumuladas devem ser relacionadas à especialidade. 

• QIAL – Algumas categorias de CPD do QIAL não se aplicam as outros programas de certificação do IIA Global. 

Incapacidade de Obter Horas Suficientes 

Os indivíduos que não acumularem horas suficientes no ano-calendário não devem reportar CPE/CPD. O(s) formulário(s) de 
reporte deve(m) ser preenchido(s) apenas quando o indivíduo tiver acumulado horas suficientes. Os indivíduos que não 
acumularem horas suficientes em um ano-calendário podem usar as horas do ano-calendário seguinte para compensar a 
deficiência. No entanto, as horas acumuladas no ano-calendário seguinte não podem ser usadas para os requisitos de reporte do 
ano atual. 

Auditoria 

Anualmente, o The IIA (ou seu representante) conduzirá uma auditoria dos registros de reporte. Os indivíduos selecionados para 
a auditoria devem oferecer evidências/documentação das horas acumuladas de CPE/CPD. Os indivíduos que não puderem 
oferecer as informações dentro do prazo informado serão automaticamente movido para o status inativo e não poderão mais 
usar sua designação. 

Os indivíduos que não completarem a auditoria com sucesso terão um período de seis meses para acumular as horas deficientes 
de CPE/CPD e apresentar a documentação das horas acumuladas ao IIA Global. 

Os indivíduos que apresentarem documentos falsificados ou agirem de forma antiética podem ser reportados ao Global Ethics 
Committee para revisão aprofundada. 

 

  

http://www.theiia.org/Certification
http://www.globaliia.org/Certification
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Atividades Qualificadas para CPE para CIA, Internal Audit Practitioner, CCSA, CFSA, CGAP, 

CRMA 

Antecipa-se que os certificandos mantenham os altos padrões da profissão na seleção de programas educacionais de qualidade 
para cumprir com os requisitos de CPE. Os critérios gerais a seguir devem ser seguidos para que um programa de educação 
continuada seja aceito: 

1. A principal consideração em determinar se um programa específico é aceitável é que ele seja um programa formal de 
aprendizado, que contribua diretamente para a competência profissional de um indivíduo certificado. 

2. Programas formais aceitáveis variam por programa e estão listados abaixo: 

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Contribuir para a competência profissional dos participantes 

Declarar objetivos do programa, que especifiquem o nível de conhecimento que os participantes devem ter conquistado ou o nível de 
competência a ser demonstrado à conclusão do programa 

Declarar os pré-requisitos de educação ou experiência, se apropriado para o programa 

Ser desenvolvido por indivíduos qualificados na especialidade e em desenvolvimento educacional 

Apresentar conteúdo do programa, que esteja atualizado 

Estar no nível profissional e relacionado ao CIA 
Common Body of Knowledge 

Estar no nível 
profissional e 
relacionado ao CCSA 
Topic Outline 

Estar no nível 
profissional e 
relacionado ao CFSA 
Topic Outline 

Estar no nível 
profissional e 
relacionado ao CGAP 
Topic Outline 

Estar no nível 
profissional e 
relacionado ao CRMA 
Topic Outline 

 
As especialidades gerais a seguir são aceitáveis, desde que atendam aos demais critérios para programas de CPE e topic outlines: 

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Auditoria e contabilidade Fundamentos do 
CCSA 

Auditoria de serviços 
financeiros: 
- - Banking 
- - Seguros 
- - Títulos 

Normas e modelos 
de controle/risco 

Exame / avaliação de 
atividades de 
gerenciamento de 
riscos 

Administração e comunicação (oral e escrita) Integração do 
programa CSA 

Prática de auditoria 
governamental 

Fundamentos do 
gerenciamento de 
riscos 

Ciência da Computação Elementos do 
processo de CSA 

Metodologias e 
habilidades de 
auditoria 
governamental 

Elementos do risco 

Matemática, estatística e aplicações 
quantitativas nos negócios 

Objetivos de negócio 
e desempenho 
organizacional 

 Ambiente de 
auditoria 
governamental 

Teoria e aplicação de 
controles 

Economia Identificação e 
avaliação de riscos 

  Objetivos do negócio 
e desempenho 
organizacional 

Direito Comercial Teoria e aplicação de 
controles 

   

Tópicos específicos de negócios, como 
finanças, produção, marketing e pessoal 

    

Áreas especializadas da indústria, como 
governo, banking, serviços ou petróleo e gás 

    

 
Atividades além das listadas nesta orientação podem ser consideradas aceitáveis, se o certificando puder demonstrar que 
contribuem para a competência profissional. Comprovar que uma atividade específica se qualifica como aceitável e que cumpre 
com os requisitos é de responsabilidade do indivíduo certificado. 

O crédito de CPE será concedido para horas completas, com um mínimo de 50 minutos compondo 1 hora. Como exemplo, 100 
minutos de instrução contínua contariam como 2 horas; no entanto, um período de instrução contínua de mais de 50 minutos e 
menos de 100 minutos contaria como apenas 1 hora. Apenas horas de contato em sala de aula ou horas de autoestudo aceitáveis 
são permitidas. Para conferências e convenções contínuas, em que segmentos individuais tenham menos de 50 minutos, a soma 
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dos segmentos deve ser considerada como um programa total. Por exemplo, cinco apresentações de 30 minutos totalizariam 150 
minutos e devem ser contadas como 3 horas de contato. 

Provas 

Os candidatos receberão horas de CPE no ano em que a certificação for obtida e no ano subsequente. As horas serão concedidas 
com base na obtenção da certificação e não são patrocinadas pela NASBA. 

 CIA Internal Audit Practitioner, CCSA, 
CFSA, CGAP, CRMA 

Horas concedidas no ano em que a certificação é obtida: 40 20 

Horas concedidas no ano seguinte ao ano da obtenção da certificação: 40 20 

 

Educação  

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Horas máximas permitidas – 40 Horas máximas permitidas – 20 

Programas de educação e desenvolvimento profissional, como seminários e conferências, oferecidos por organizações nacionais, estaduais e locais 
de auditoria e/ou contabilidade. 

Sessões técnicas em reuniões de organizações e filiais nacionais/federais, estaduais e locais de auditoria e/ou contabilidade. 

Programas de treinamento formais internos. 

Programas de outros patrocinadores (industriais, sociedades profissionais, etc.). 

Cursos de faculdade ou universidade concluídos (cursos de crédito ou sem crédito), excetuando-se os cursos que o candidato deva fazer para 
atender ao requisito de prova de um bacharelado ou equivalente. 

- Quinze horas de crédito de CPE serão concedidas para cada hora de semestre acumulada de crédito de faculdade/universidade. 
- Dez horas de crédito de CPE serão concedidas para cada quarto de hora de crédito de faculdade/universidade. 

Outras provas de certificação passadas. 

- Máximo de 40 horas pode ser concedido no ano 
passado. 

- 10 horas de CPE são concedidas por passar em 
cada parte de outra prova de contabilidade ou 
auditoria (por exemplo, provas de CPA ou CA). 

A organização a partir da qual você obteve seu treinamento 
de certificação deve ser contatada para obtenção de 
informações sobre o número de horas de CPE concedidas 
pela conclusão de sua prova com sucesso. 

Outras provas de certificação passadas. 

- Máximo de 20 horas pode ser concedido no ano passado. 
- 10 horas de CPE são concedidas por passar em cada parte de outra 

prova de contabilidade ou auditoria (por exemplo, provas de CPA ou 
CA). 

A organização a partir da qual você obteve seu treinamento de certificação deve 
ser contatada para obtenção de informações sobre o número de horas de CPE 
concedidas pela conclusão de sua prova com sucesso. 

Programas formais por correspondência ou autoestudo relevantes à auditoria interna que incluam evidências de conclusão. 

 

Publicações 

Contribuições para publicações devem corresponder aos domínios ou disciplinas da certificação relacionados ao Common Body of 
Knowledge e/ou topic outlines da prova de especialidade. Artigos publicados ou livros não relacionados diretamente à auditoria 
interna são aceitáveis, se os indivíduos certificados forem capazes de demonstrar que essas atividades contribuem para sua 
proficiência na auditoria profissional. 

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Horas Máximas Permitidas – 25 Horas Máximas Permitidas – 10 

Geralmente, uma página completa de jornal com impressão em espaçamento simples equivale a 2 horas de crédito de CPE, com os seguintes 
limites em uma publicação: 

Livros – 25 horas Livros – 10 horas 

Artigos – 15 horas  Artigos – 6 horas 

Artigos de pesquisa – 15 horas Artigos de pesquisa – 6 horas 
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Traduções 

Traduções de publicações devem corresponder aos domínios ou disciplinas da certificação relacionados ao Common Body of 
Knowledge e/ou topic outlines da prova de especialidade. Traduções de artigos publicados ou livros não relacionadas 
diretamente à auditoria interna são aceitáveis, se os indivíduos forem capazes de demonstrar que essas atividades contribuem 
para sua proficiência na auditoria profissional. 

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Horas Máximas Permitidas – 25 Horas Máximas Permitidas – 10 

Geralmente, uma página completa de jornal com impressão em espaçamento simples equivale a 2 horas de crédito de CPE, com os seguintes 
limites em uma tradução: 

Livros – 25 horas Livros – 10 horas 

Artigos – 15 horas  Artigos – 6 horas 

Artigos de pesquisa – 15 horas Artigos de pesquisa – 6 horas 

 

Apresentações Orais 

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Horas Máximas Permitidas – 25 Horas Máximas Permitidas – 10 

As horas reportadas para a primeira apresentação serão baseadas na duração da apresentação, mais os créditos pelo tempo de preparação, 
equivalentes a três vezes a duração da apresentação. 

Apresentações posteriores do mesmo material poderão ser reportadas apenas com base na duração da apresentação, com um máximo de 5 horas 
de CPE por ano. 

 

Participação 

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Horas Máximas Permitidas – 15 Horas Máximas Permitidas – 10 

Participação como executivo ou membro do comitê em uma organização profissional da indústria relacionada à auditoria interna. 

Uma hora de CPE será concedida por cada hora de participação qualificada. 

 

Avaliações Externas de Qualidade 

CIA Internal Audit 
Practitioner 

CCSA CFSA CGAP CRMA 

Horas Máximas Permitidas – 20 Horas Máximas Permitidas – 10 

Horas de CPE podem ser concedidas a cada ano na categoria de atividades de revisão de avaliação externa de qualidade. 

Uma hora de CPE será concedida por cada hora gasta no local, com os seguintes limites para qualquer atividade de revisão de avaliação de 
qualidade: 

- Validação (externa) independente de uma autoavaliação da 
atividade de auditoria interna (conforme definido no 
International Professional Practices Framework): máximo de 
5 horas de CPE por revisão. 

- Validação (externa) independente de uma autoavaliação da 
atividade de auditoria interna (conforme definido no 
International Professional Practices Framework): máximo de 
5 horas de CPE por revisão. 

- Revisão de avaliação externa de qualidade de uma semana: 
máximo de 10 horas por revisão. 

- Revisão de avaliação externa de qualidade de uma semana: 
máximo de 5 horas por revisão. 

- Revisão de avaliação externa de qualidade de duas semanas: 
máximo de 20 horas por revisão. 

- Revisão de avaliação externa de qualidade de duas semanas: 
máximo de 10 horas por revisão. 

Nenhuma hora de CPE será concedida para atividades como tempo de preparação e redação de relatório. 
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Atividades Qualificadas para CPD para a Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL) 

Os requisitos de CPD, em todos os casos, serão definidos em termos de participação profissional. Espera-se que aqueles que 
tiverem concluído satisfatoriamente o programa adotem um meio apropriado de demonstrar sua contribuição para o 
desenvolvimento contínuo da profissão de auditoria interna, o que pode incluir, mas não se limita a: 

• Oferecimento de treinamento sobre tópicos relevantes para praticantes seniores de auditoria interna; 

• Redação de novos materiais de estudo de caso para a QIAL; 

• Atuação como avaliador ou moderador de estudos de caso da QIAL; 

• Participação como avaliador em um painel de avaliação das apresentações de candidatos à QIAL e no painel de 
entrevistas finais; 

• Atuação como avaliador de Portfólios de Experiência Profissional para a QIAL; 

• Recebimento de treinamento relevante de nível avançado; 

• Atuação como executivo ou membro do comitê em um afiliado do IIA ou outro órgão global, ou organização profissional 
da indústria relevante aos praticantes seniores de auditoria interna; 

• Oferecimento de palestra em uma conferência; 

• Redação de uma das publicações do The IIA; 

• Redação de materiais para a The IIA Research Foundation; 

• Contribuição em avaliações externas de qualidade. 

 

Provas 

Os candidatos receberão horas de CPD no ano em que a certificação for obtida. As horas serão concedidas com base na obtenção 
da certificação e não são patrocinadas pela NASBA. 

 QIAL 

Horas concedidas no ano em que a certificação é obtida: 20 

Horas concedidas no ano seguinte ao ano da obtenção da certificação: 20 

 

Oferecimento de Treinamento 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Oferecimento de treinamento sobre tópicos relevantes para 
praticantes seniores de auditoria interna. 

As horas de CPD reportadas para a primeira apresentação serão 
baseadas na duração da apresentação, mais os créditos pelo 
tempo de preparação, equivalentes a três vezes a duração da 
apresentação. Apresentações posteriores do mesmo material 
poderão ser reportadas apenas com base na duração da 
apresentação. 

Título do programa e descrição do conteúdo, incluindo 
resultados do aprendizado. 

Datas de realização 

Local do curso ou programa 

Organização patrocinadora 

Horas de contato 

Documentação de apoio ao treinamento, como slideshows, 
apostilas, etc. 

Materiais de publicidade do programa 

10 Horas 

 

Redação de Estudos de Caso da QIAL 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

O The IIA contratará autores para produzir novos materiais de 
estudos de caso para serem usados na QIAL. As horas de CPD 
reportadas incluirão o tempo real gasto na elaboração de 
rascunhos e revisões. 

Os indivíduos receberão confirmação do IIA Global de que o 
estudo de caso foi aceito. 

Máximo de 10 horas 
por ano. 
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Atuação como Avaliador ou Panelista da QIAL 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Atuação como avaliador de estudos de caso da QIAL. Os indivíduos receberão confirmação do IIA Global para 
participação como avaliador. 

60 minutos serão 
concedidos por 
estudo de caso, com 
um máximo de 5 
horas por ano. 

Atuação como avaliador de portfólios de experiência profissional 
da QIAL. 

Os indivíduos receberão confirmação do IIA Global para 
participação como avaliador. 

Atuação como panelista em apresentações e/ou entrevistas para 
a QIAL. 

Os indivíduos receberão confirmação do IIA Global para 
participação como panelista. 

2 horas serão 
concedidas por 
painel, com um 
máximo de 5 horas 
por ano. 

 

Treinamento 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Programas de educação e desenvolvimento profissional, como 
seminários e conferências, oferecidos por organizações nacionais, 
estaduais e locais de auditoria e/ou contabilidade. 

Título do programa e/ou descrição do conteúdo 

Datas de realização 

Local do curso ou programa 

Organização patrocinadora 

Horas de contato 

Uma carta, certificado ou outra declaração de conclusão do 
curso escrita independentemente 

Documentos que comprovem publicações, apresentações orais 
e participações em comitês ou outras participações 

Uma hora de CPD 
pode ser reportada 
por 50 minutos de 
instrução contínua. 

Um máximo de 20 
horas por ano 
podem ser 
acumuladas nesta 
categoria. 

Sessões técnicas em reuniões de organizações e filiais 
nacionais/federais, estaduais e locais de auditoria e/ou 
contabilidade. 

Programas de treinamento formais internos. 

Programas de outros patrocinadores (industriais, sociedades 
profissionais, etc.). 

Treinamento do The IIA para ocupar cargos dentro da QIAL 
(incluindo avaliador de painel, avaliador e moderador de estudo 
de caso). 

 

Participação 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Participação como executivo ou membro do comitê em um 
afiliado do IIA ou outro órgão global, ou organização profissional 
da indústria relevante aos praticantes seniores de auditoria 
interna. 

Nome da organização 

Termo de referência do comitê 

Descrição do cargo 

Datas e horários das reuniões a que compareceu 

Máximo de 10 horas 
por ano. 

 

Apresentação 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Oferecimento de palestra em uma conferência. 

As horas de CPD reportadas para a primeira apresentação serão 
baseadas na duração da apresentação, mais os créditos pelo 
tempo de preparação, equivalentes a três vezes a duração da 
apresentação. Apresentações posteriores do mesmo material 
poderão ser reportadas apenas com base na duração da 
apresentação. 

Local, título e datas da conferência e do segmento apresentado 

Organização patrocinadora 

Descrição do conteúdo 

Horas totais de apresentação 

Documentação de apoio à apresentação, como slideshows, 
apostilas, etc. 

Materiais de publicidade da conferência 

Máximo de 10 horas 
por ano. 
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Redação de Publicações do The IIA 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Contribuições para publicações devem corresponder a tópicos 
relevantes para praticantes seniores de auditoria interna. As 
horas de CPD reportadas incluirão o tempo real gasto na 
elaboração de rascunhos e revisões. 

Nome e data da publicação 

Nomes de outros contribuintes, se houver 

Descrição do conteúdo 

Horas Máximas 
Permitidas – 10 

Geralmente, uma página completa de jornal com impressão em espaçamento simples equivale a 2 horas de crédito de CPD, com os 
seguintes limites em uma publicação: 

Livros – 12 horas 

Artigos – 6 horas 

Artigos de pesquisa – 6 horas 

 

Traduções 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Traduções de publicações devem corresponder a tópicos 
relevantes para praticantes seniores de auditoria interna. As 
horas de CPD reportadas incluirão o tempo real gasto na 
elaboração de rascunhos e revisões. 

Nome e data da publicação 

Nomes de outros contribuintes, se houver 

Descrição do conteúdo 

Horas Máximas 
Permitidas – 10 

Geralmente, uma página completa de jornal com impressão em espaçamento simples equivale a 2 horas de crédito de CPD, com os 
seguintes limites em uma tradução: 

Livros – 12 horas 

Artigos – 6 horas 

Artigos de pesquisa – 6 horas 

 

Avaliações Externas de Qualidade 

Descrição Evidências Necessárias Horas Máximas 
Concedidas 

Horas de CPD podem ser concedidas a cada ano na categoria de 
atividades de revisão de avaliação externa de qualidade. 

Datas e horários de execução 

Descrição do trabalho realizado 

Horas Máximas 
Permitidas – 10 

Validação (externa) independente de uma autoavaliação da atividade de auditoria interna (conforme definido no International 
Professional Practices Framework): máximo de 5 horas de CPD por revisão. 

 

Revisão de avaliação externa de qualidade de uma semana: máximo de 5 horas por revisão.  

Revisão de avaliação externa de qualidade de duas semanas: máximo de 10 horas.  

Nenhuma hora de CPD será concedida para atividades como tempo de preparação e redação de relatório.  

 


