
Certificado

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que
MARCIO MEDEIROS DE SOUZA, nascido(a) em 19 de dezembro de
1971, CPF 674.886.926-91, concluiu o curso Turma 6/2016 - Controle

Social, realizado no período de 07/11/2016 a 13/12/2016,
com carga-horária de 20 horas.

Francisco Gaetani
Presidente - Escola Nacional de Administração Pública



Histórico do Participante
Nome: MARCIO MEDEIROS DE SOUZA, CPF: 674.886.926-91, Data de Nascimento: 19/12/1971, País de Origem: Brasil
Curso: Turma 6/2016 - Controle Social - Período: 07/11/2016 a 13/12/2016 - Carga-horária: 20 horas.

ATIVIDADE AVALIATIVA NOTA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Exercício Avaliativo 1 14,25
Exercício Avaliativo 2 25,00
Exercício Avaliativo 3 24,00
Exercício Avaliativo 4 30,00
Total do curso : 93,25

Módulo 1:

- O controle da Administração Pública, os diferentes tipos de controle existentes e sua importância;
- O controle e as formas como ele acontece no Estado Brasileiro;
- Diferenças entre controle social e controle institucional;
- A importância da participação do cidadão no acompanhamento da gestão dos recursos públicos durante a
execução das políticas públicas.

Módulo 2:

- O controle institucional no Brasil;
- Os atores do controle institucional e as suas competências;
- As possibilidades de interação da sociedade com esses atores.

Módulo 3:

- Os mecanismos de controle social existentes no Brasil;
- O controle social e as suas características quando de iniciativa do ente público e quando de iniciativa da
sociedade;
- As oportunidades de controle social criadas por iniciativa do ente público;
- As possibilidades de atuação em cada uma dessas oportunidades.

Módulo 4:

- Possibilidades de atuação do cidadão;
- As possibilidades de participação do cidadão no controle social;
- Os instrumentos criados e utilizados pela sociedade civil que podem ser utilizados no controle social;
- As medidas a serem tomadas a partir da identificação de algum problema.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.
Certificado registrado na Escola Virtual Enap sob códigoPIahMaA8HA , em 03/01/2021 às 13:09 horas.
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