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Formação Profissional   

  
                                                                                                                       

PLANEJAMENTO DO ENCONTRO DOS GETs  DO CRA-MG – 08.0 8.2015  
 
 

  
FORMULÁRIO 5W2H – PRENCHIMENTO POR GET  

  
GET DE AUDITORIA 
  
 

  
COORDENADORA: Adm. Márcio Antônio Ribeiro  

What 
(O que?) 

Why 
(Por que) 

Who 
(Quem fará) 

When 
(quando) 

Where 
(onde) 

How 
(como) 

How Much 
(Quanto 
custa) 

1.  

Adaptar o texto e dar coerência entre a   NORMA BRASILEIRA – ABNT NBR ISSO 
19011 – DIERETRIZES PARA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO, e o 
MANUAL DE AUDITORIA DO ADMINISTRADOR, de nossa autoria conjunta e já 
aprovado pelo CFA Para 

completar os 
ritos 
essenciais 
para 
conhecimento 
do 
Administrador 
e manter 
consonância 
com os 
procedimentos 
tradicionais de 
auditoria e 
suas normas 
internacionais. 

Execução final 
de todos os 
itens: Marcus 
Antoni 
Rebuzzi 
Outros textos,
proposições e 
revisões: 
Membros do 
grupo. 
Apresentação 
ao CRA 
através do 
Coordenador. 

Até dezembro 
de 2015. 

 

Na sede do 
CRA/MG 

 

Divisão de responsabilidades e 
prazos de execução dependerá do 
grupo e aprovação do Coordenador. 

Não há 
custo. 
 

2.  Apresentar sugestões na determinação dos ritos e procedimentos práticos na 
realização de auditorias do administrador.  Esse trabalho já se encontra em fase de 
revisão para apresentação ao grupo. 

Até dezembro 
de 2015. 

Divisão de responsabilidades e 
prazos de execução dependerá do 
grupo e aprovação responsabilidades 
e prazos de execução dependerá do 
grupo e aprovação do 
Coordenador.do Coordenador.  

3.  Painel de sugestões ao CRA/MG sobre a forma de divulgação e mobilização de 
estudantes, administradores, magistrados, advogados e empresários sobre a 
atividade de Auditoria do Administrador. 

Em setembro 
de 2015, em 
forma de 
projeto. 

4. Repetir a Palestra sobre a AUDITORIA DO ADMINISTRADOR, com foco na 
Auditoria de Gestão para outros públicos. 

Conforme 
agenda do CRA 

Palestras 

5. Sugestão de grade curricular para Curso de Auditoria do Administrador de 
pequena duração, voltado para Administrador. 

A partir de 
outubro 
próximo. 

Divisão de responsabilidades e prazos 
de execução dependerá do grupo e 
aprovação do Coordenador. 

6. Repetir a Palestra sobre a AUDITORIA DO ADMINISTRADOR, com foco na 
Auditoria de Gestão para outros públicos (magistrados, advogados e empresários 
sobre a atividade de Auditoria do Administrador). 
 

Divulgar a  
Atividade 

Adm. Márcio 
Antônio 
Ribeiro 

Negociação, 
oportunidade 
ou demanda 

Fora da sede CRA 
(faculdades, 
associações, etc.). 

Palestras Dependendo 
da distância 

                                                                                                                     

  
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:  

  
JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  

              A1*  3      1 e 2  
A1* = Ação 1               A2* = Ação 2  


