
 

 

 

Objetivos educacionais 
Espera-se que ao término do curso, você consiga compreender a aplicação dos princípios do controle 
no contexto da gestão pública. 

 

Conteúdo programático 
O conteúdo do curso será disponibilizado em formato texto (pdf) e vídeos. 

Aula 1 – Prestação de Contas 

 O que é prestação de contas 
 Quem presta contas a quem 
 Cidadania 
 Accountability 
 Governança na gestão pública 

 

Aula 2 – Controles na Administração 
Pública 

 Conceito de controle na 
Administração Pública 

 Espécies de Controle 
 Controles específicos e os 

órgãos que os exercem  

 

Aula 3 – Controle Externo 

 Conceito e exercício do 
controle externo 

 Tribunal de Contas da União 
(TCU) 

 Rede de Controle da Gestão 
Pública 

Aula 4 – Controle Interno 

 Conceito e exercício do controle 
interno 

 Princípios do controle interno 
administrativo 

 Noções sobre gestão de risco 
 Sistema de controle interno 
 Atribuições das unidades de 

controle interno 
 Normas/orientações aplicadas 

ao controle interno 
 

 

Aula 5 – Controle Social 

 Conceito de controle social 
 Formas de interação com a 

administração 
 Conselhos de controle social de 

políticas públicas 
 Acesso a informação pela 

internet 
 Ouvidoria 

 

 

Público-alvo 
Qualquer pessoa pode participar. 

Modalidade 
O curso é totalmente a distância. 



 

 

Carga horária 
30h 

Pré-requisitos 
Conhecimentos básicos em informática e acesso à internet. 

Avaliação 
Para ser aprovado, o participante deverá obter nota igual ou superior a 80 pontos somando o resultado 
de todas as atividades. 
 
As atividades avaliativas previstas são individuais e consistem em 5 questionários com perguntas do tipo 
múltipla escolha ou associação. 
 

Certificado 
O certificado será disponibilizado no próprio ambiente do curso logo após o estudante atingir a nota 
necessária.  
 
Caso pretenda utilizar o certificado com fins de licença para capacitação, promoção funcional ou crédito 
acadêmico, verifique, antes de se matricular, se o documento atende as normas da sua instituição. O 
Instituto Serzedello Corrêa – ISC não emitirá outro documento. 

 

Modelo do certificado que será fornecido 
 

 
 

Dúvidas e sugestões relacionadas a esta ação educacional, envie para o e-mail: 
educacaoadistancia@tcu.gov.br 

       ASSINATURA 


