
  

 

 

CURSO ESTRUTURAS DE GESTÃO PÚBLICA 

 
 

Objetivos educacionais: 

Esperamos que ao término do curso, você se sinta capaz de descrever como está estruturada a 
Administração Pública Federal e o papel do TCU nesse contexto. 

 

Público-alvo: 
Qualquer pessoa pode participar. 

 

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

Aula 1 – Estruturas da Administração Pública 
Federal  

 Desconcentração e Descentralização  

 Órgãos da Administração  

 Autarquias  

 Fundações Públicas  

 Empresas Públicas  

 Sociedades de Economia Mista  

 Consórcios Públicos  

  

Aula 2 – Ciclo de gestão na Administração 
Pública Federal  

 Ciclo de gestão  

 Vedações e prerrogativas  

 Sistema de pessoal  

 Principais falhas  

  

Aula 3 – Descentralização de atividade  

 Descentralização de atividades para outros 
entes públicos  

 Descentralização de atividades para 
entidades do terceiro setor  

 Delegação de serviços públicos  

 Convênios  

  

Aula 4 – Estado Regulador  

 Estado regulador  

 O surgimento das Agências 
Reguladoras  

 Características e exemplos de  

 Agências Reguladoras  

  

  

  

  

Aula 5 – Atuação do TCU e sua relação com 
os Poderes da União  

 Posição do TCU na organização do 
Estado brasileiro  

 Jurisdição do TCU  

 Natureza e limites do controle exercido 
pelo TCU  

  

 

 

 

 



  

 

 

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 e uma avaliação 

final.  

 

 

 

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

