
  

 

Ementa do curso 
Elaboração de Plano de Logística Sustentável 

 
Carga horária: 20h 

Nota para aprovação: 70 pontos 
 
 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS: 

Ao final do curso, espera-se que o participante seja capaz de elaborar o Plano de Logística 
sustentável de sua Instituição. 

ESTRUTURA e CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

O conteúdo deste curso está estruturado em 3 módulos, a saber: 

Módulo I - Definições e ações prévias: Sustentabilidade na Administração Pública: introdução ao 
tema. Plano de Logística Sustentável (PLS): definição e objetivos. Ações prévias para a 
estruturação do PLS. 

Módulo II - Elaboração e implantação do Plano: Definição dos eixos temáticos e construção das 
ações. Matriz de referência do Legislativo. Estratégias para o processo de implantação do PLS. 

Módulo III - Monitoramento e revisão do Plano: Monitoramento do PLS: coleta e organização dos 
dados. Relatório de avaliação de desempenho do PLS. Revisão e nova publicação. 

COMO APRENDEREMOS NESTE CURSO 

Neste curso, não há presença de tutor ou professor para tirar dúvidas de conteúdo ou questões.  

Nesse sentido, o(a) participante é responsável pelo seu aprendizado, desenvolvendo-o de maneira 
autônoma e automotivacional. Além disso, deve estar atento(a) para a organização e gestão do 
tempo, definindo seu cronograma e ritmo de estudos. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Será importante que você: 

 gerencie sua aprendizagem envolvendo-se no processo;  

 contribua para a construção do conhecimento do grupo; e  

 realize as atividades propostas. 

PÚBLICO-ALVO: 

Servidores da Administração Pública das esferas federal, estadual e municipal. 
 

 
 
 

  



  

 

Metodologia: 

Este curso será realizado na modalidade a distância, via internet, utilizando-se a plataforma Moodle 
do Tribunal de Contas da União, tanto para apresentação do conteúdo quanto para o cumprimento 
e gerenciamento das atividades avaliativas. 

Os recursos utilizados serão: 

- Conteúdos disponíveis na plataforma educacional, em diferentes formatos de apresentação, com 
o intuito de propiciar uma aprendizagem mais dinâmica.  

- Exercícios avaliativos: disponíveis em formato de questionário. 

- Exercícios de fixação: com questões subjetivas, não pontuadas, para autoavaliação. 

- Avaliação de satisfação do curso: momento de coleta de opiniões dos participantes, visando ao 
aperfeiçoamento das ações educacionais ofertadas pelo Instituto Serzedello Corrêa. 

Atividades e Avaliações: 

Há no curso uma avaliação a cada final de módulo. Para avançar para o módulo seguinte, o(a) 
participante deve acertar no mínimo 50% do questionário do módulo anterior.  

Para concluir o curso, será necessário responder também à avaliação final, com conteúdo de todos 
os módulos. 

A pontuação máxima a ser obtida em cada avaliação é: 

- Verificação de aprendizagem I - 25 pontos; 

- Verificação de aprendizagem II - 25 pontos; 

- Verificação de aprendizagem III - 15 pontos; e 

- Avaliação final - 35 pontos. 

Serão permitidas 2 tentativas em cada avaliação, prevalecendo a maior nota. A cada tentativa 
poderão ser apresentadas ao(à) participante questões inéditas. Para ser aprovado(a), o(a) 
participante deverá obter nota igual ou superior a 70 pontos, somando o resultado de todas as 
atividades avaliativas. O total do curso é de 100 pontos. 

Certificado: 

O certificado é disponibilizado no ambiente do curso, após o participante atingir a nota necessária 
para aprovação.  

O certificado não contém período de realização, uma vez que o curso é ofertado em modelo 
aberto, ou seja, sem datas pré-definidas para início e fim. Esse é um problema operacional que 
ainda não conseguimos solucionar com a versão da plataforma educacional atualmente utiliada.  

No entanto, o(a) participante pode emitir também um Relatório de Atividades, em que constam as 
datas de acesso de todos os conteúdos e verificações de aprendizagem (veja modelos 
apresentados a seguir). 
  



  

 

 

 

 

ATENÇÃO à seguinte orientação:  

Várias Instituições têm aceitado o Certificado dos nossos cursos, junto com o Relatório de 

Atividades, para fins de comprovação para licença capacitação, promoção funcional ou crédito 

acadêmico. No entanto, antes de se matricular neste curso, confirme se o modelo de certificado 

apresentado a seguir, sem data de início e fim do curso, em sendo apresentado acompanhado do 

Relatório de Atividades, atenderá às normas da sua Instituição.  

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) não emitirá outro documento, além do Certificado e do Relatório 
de Atividades. 
 

                         
Modelo de Relatório de Atividades 

 

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

mail: educacaoadistancia@tcu.gov.br. 

 

Modelo do certificado que será fornecido 
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