
  

 

 

CURSO CONTROLE EXERCIDO POR CONSELHOS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

Objetivos educacionais: 
Espera-se que ao término do curso, o participante: 

 Conheça os princípios básicos relacionados ao controle da gestão do Fundo Municipal de 

Assistência Social; 

 Consiga apreciar o Relatório Anual com fins de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos 

destinados a programas municipais de assistência social. 

 

Público-alvo: 
Qualquer pessoa pode participar. 

 

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

Módulo I  

Assistência Social no Brasil:  

Políticas, Recursos e Controle  

 Aula 1 – Controle social no contexto 
do sistema de controle brasileiro  

 Aula 2 – Políticas e recursos de 
assistência social  

  

Módulo II  

Exercício do Controle a Cargo do  

Conselho Municipal de   

Assistência Social  

 Aula 1 - Exercício do controle a cargo 
do CMAS  

 Aula 2 - Acompanhamento da gestão 
do FMAS  

 Aula 3 - Centros de referência: 
orientação e controle pelo CMAS  

 Aula 4 - Entidades de assistência 

social: fiscalização pelo CMAS  

Módulo III  

Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família  

 Aula 1 - Controle social do Programa Bolsa Família – PBF  

 Aula 2 - Acompanhamento da gestão do PBF  

 

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 4 questionários com perguntas 

do tipo múltipla escolha ou associação. 
 



  

 

Modalidade: 
Autoinstrucional. 

 

Carga horária: 
30 horas. 

 

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

 

Certificado: 
O certificado é 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:mooc@tcu.gov.br

