
  

 

 

CURSO SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Objetivos educacionais: 

Estimular servidores a implementarem e disseminarem práticas de sustentabilidade nos órgãos 
públicos. Ao final do curso, os alunos serão capazes de:  

 Conhecer o histórico da questão ambiental e da sustentabilidade;  

 Entender o conceito de sustentabilidade;  

 Compreender o conceito de desenvolvimento sustentável;  

 Compreender o que são os ODS;  

 Conhecer o que é A3P;   

 Conhecer o que é um PLS;  

 Conhecer o que é um PGRS;  

 Conhecer a fundamentação legal para a implantação das Compras Públicas Sustentáveis 
no Brasil;  

 Conhecer o Acórdão TCU-Plenário 1056/2017;  

 Conhecer e implementar o IASA. 

 

 

Público-alvo: 

Servidores da administração pública nas esferas federal, estadual e municipal, atuantes na área de 
logística e compras públicas e seus órgãos ou entidades. 

 

 

Conteúdo programático: 

1. MÓDULO I - Conhecendo a Sustentabilidade - 8 horas/aula  

 Breve histórico da questão ambiental e da sustentabilidade; 



  

 

 Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

2. MÓDULO II - Procedimentos para implantação da Sustentabilidade - 10 horas/aula 

 Agenda Ambiental na Administração Pública - (A3P); 

 Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS 

 Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS). 

3. MÓDULO III - Compras Públicas Sustentáveis - 10 horas/aula 

 Compras Públicas Sustentáveis no Brasil; 

 Acórdão TCU-Plenário 1056/2017 

 IASA. 

 

 

Avaliação: 

Para ser aprovado, o participante deverá obter nota igual ou superior a 50 pontos somando o 
resultado de todas as atividades. 

 

A avaliação do curso consistirá na realização de 5 questionários: 

 

Questionário 1: 20 pontos 

Questionário 2: 20 pontos  

Questionário 3: 20 pontos 

Questionário 4: 20 pontos 

Questionário 5: 20 pontos  

 

 

Modalidade: 

Auto instrucional. 

 

Carga horária: 

28 horas. 

 

Pré-requisitos: 

Não há. 



  

 

Certificado: 

O certificado disponibilizado no ambiente do curso logo após o participante atingir a nota necessária 
para aprovação não contém período de realização, uma vez que o curso é ofertado em modelo 

aberto. 

 

 

 

Por esse motivo, ATENÇÃO à seguinte orientação:  

Para fins de licença capacitação, promoção funcional ou crédito acadêmico, verifique, antes de se 

matricular, se o modelo de certificado apresentado a seguir, sem data de início e fim do curso, 

atende as normas da sua instituição. O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) não emitirá outro 

documento. 

 

                          

Em caso de dúvidas e sugestões relacionadas a esta ação educacional, envie mensagem 

para o e-mail: support@tcu.gov.br. 

Modelo do certificado que será fornecido 

 

mailto:educacaoadistancia@tcu.gov.br

