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1.1 A Política Nacional de Formação de Agentes Públicos e Sociais

A Política Nacional de Formação de Agente Públicos e Sociais, denominada Formação Cidada-
nia, foi instituída pela Portaria nº 541 MC/GM, de 23 de novembro de 2020, com os princípios de 
(i) melhoria da qualidade do serviço público, por meio de ações de formação para os agentes 
públicos e sociais; (ii) formação continuada dos agentes públicos e sociais; e (iii) excelência na 
qualidade das ações de formação, partindo das premissas: transparência, efi ciência, efi cácia e 
efetividade.

A formação para gestores e técnicos das três esferas de governo que implementam planos, polí-
ticas, programas, projetos, serviços e ações1 do Ministério da Cidadania tem diversas motivações 
e impactos, entre os quais podemos citar: 

• Atender a determinações legais e normativas dos programas;

• Viabilizar a efetiva implementação dos programas do MC;

• Ampliar a efi ciência na aplicação de recursos públicos destinados para ações de for-
mação do MC;

• Contribuir para a qualifi cação dos serviços prestados pelos Estados e Municípios.

A instituição da Política Nacional de Formação é um reconhecimento da importância da coordenação 
das ações de formação no âmbito do Ministério, contribuindo para a atuação integrada e sistêmica 
entre as áreas, aperfeiçoamento dos processos e promoção de ganhos de efi ciência, unifi cando os 
esforços de diversas unidades, evitando retrabalho e contribuindo com a padronização e qualidade 
dos programas de formação no âmbito do Ministério – tudo concorrendo para a melhoria dos serviços 
aos cidadãos usuários dos programas e das políticas públicas.

O Departamento de Formação e Disseminação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
(DFD/SAGI) é o responsável pela governança da Política Nacional de Formação dos Agentes Públicos 
e Sociais. Suas atribuições, juntamente com as competências de cada um dos atores envolvidos na 
Formação Cidadania, estão listadas no Capítulo II da Portaria nº 541/2020 MC/GM.

1 Neste documento, a palavra programas poderá ser usada para 
se referir ao conjunto de planos, políticas, programas, projetos, serviços e 
ações implementados, direta ou indiretamente, pelo Ministério da Cidadania.

1. APRESENTAÇÃO
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→ COMPETÊNCIAS DO DFD/SAGI

Art. 7º Compete ao Departamento de Formação e Disseminação da Secretaria de Ava-
liação e Gestão da Informação (DFD/SAGI):

I - atuar como Coordenador da Política Nacional de Formação dos Agentes Públicos e 
Sociais;

II - estabelecer diretrizes para o planejamento e implementação da política de formação;

III - definir critérios e procedimentos para que as unidades do Ministério formalizem as 
demandas de desenvolvimento de ações de formação;

IV - realizar o levantamento e a consolidação das necessidades de formação das uni-
dades do Ministério

V - definir o Plano Anual de Formação (PAF) e adotar ações para implementá-lo;

VI - definir critérios para priorização e seleção de ações de formação que irão compor 
o PAF;

VII - estabelecer parcerias, acordos, convênios, contratos e instrumentos congêneres 
para o desenvolvimento de ações de formação;

VIII - estabelecer critérios para a realização de processos seletivos de servidores para 
atuação como instrutores, monitores, desenhistas instrucionais e conteudistas;

IV - desenvolver ou validar a proposta didático-pedagógica das ações de formação 
desenvolvidas.”

→ COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MC

Art. 8º Compete às unidades demandantes:

I - realizar o levantamento da necessidade de formação;

II - indicar o público-alvo das ações de formação demandadas;

III - apontar quais indicadores serão impactados pelas ações de formação;

IV - desenvolver ou demandar o desenvolvimento de conteúdo para as ações de forma-
ção e validá-lo nos materiais de formação desenvolvidos;

V - propor o desenvolvimento de ações de formação de acordo com os critérios, proce-
dimentos e prazos definidos pelo DFD/SAGI;

VI - mobilizar os agentes públicos e sociais para participarem das ações de formação.

Parágrafo único. Todos os instrumentos ou iniciativas das unidades do Ministério da 
Cidadania que visem desenvolver ou executar ações de formação de agentes exter-
nos gestores e implementadores de planos, políticas, programas, projetos, serviços 
e ações devem ser articuladas e aprovadas pelo Coordenador da Política Nacional de 
Formação dos Agentes Públicos e Sociais, em consonância com demais artigos desta 
Portaria.
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→ COMPETÊNCIAS DAS COORDENAÇÕES ESTADUAIS

Art. 9º Compete às coordenações estaduais ou equivalentes:

I - consultar as coordenações municipais sobre a necessidade de ações de formação;

II - indicar o público-alvo das ações de formação demandadas;

III - demandar à respectiva unidade finalística do Ministério o desenvolvimento de 
novas ações de formação;

IV - articular com o DFD/SAGI apoio para a realização de ações de formação;

V - planejar anualmente as ações de formação presenciais e informar ao DFD/SAGI, na 
forma estabelecida por este;

VI - mobilizar os agentes públicos e sociais nas esferas estaduais e municipais para 
participarem das ações de formação;

VII - prestar relatórios das formações presenciais realizadas ao DFD/SAGI, em formato 
definido por este;

VIII - colaborar com a validação de dados do DFD/SAGI para a melhoria da implemen-
tação desta Política.

→ COMPETÊNCIAS DAS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS

Art. 10 Compete às coordenações municipais ou equivalentes:

I - realizar o levantamento da necessidade de ações de formação no âmbito da sua 
região;

II - indicar o público-alvo das ações de formação demandadas;

III - demandar à coordenação estadual ou equivalente a execução de ações de forma-
ção

IV - mobilizar os agentes públicos e sociais para participarem das ações de formação;

V - prestar apoio aos agentes públicos e sociais para participarem das ações de for-
mação;

VI - participar das ações de formação.

1.2. O Plano Anual de Formação (PAF)

Em consonância com a Portaria nº 541/2020 MC/GM, a SAGI e o DFD/SAGI publicaram a Portaria 
nº 1 MC/SE/SAGI, de 29 de janeiro de 2021, estabelecendo os procedimentos para a elaboração 
do Plano Anual de Formação (PAF). O PAF é o principal instrumento de governança da Política 
Nacional de Formação dos Agentes Públicos e Sociais no âmbito do Ministério da Cidadania e 
visa alinhar as ações de formação com as necessidades dos planos, políticas, programas, proje-
tos, serviços e ações do Ministério da Cidadania.
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A partir de 2021, o PAF será publicado periodicamente. Segundo o Art. 8º da Portaria nº 1/2021 
MC/SE/SAGI, a publicação do PAF será feita anualmente pelo DFD/SAGI, até o fi nal do primeiro 
trimestre de cada ano, e terá vigência de doze meses. O Plano Anual de Formação 2021 (PAF 2021) 
terá, portanto, vigência entre abril de 2021 e março de 2022.

O DFD/SAGI poderá abrir, no período compreendido entre junho e setembro de 2021, uma janela 
para revisão ou atualização do PAF 2021, conforme estabelecido no art. 10 da Portaria no 1/2021 
MC/SE/SAGI.

O DFD/SAGI, como coordenador da Política Nacional de Formação, ocupa posição central em 
sua governança, atuando desde a identifi cação e organização das demandas de formação dos 
programas geridos pelo Ministério da Cidadania junto a suas Secretarias, até a oferta de cursos 
e recursos educacionais digitais (REDs) para seu público-alvo. Atua, ainda, no desenvolvimento 
ou atualização direta de algumas dessas ações formativas ou na intermediação de sua elabo-
ração junto a parceiros externos, tais como Universidades Federais, o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq), a Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP) ou a Caixa Econômica Federal (CEF).

FIGURA 1: GOVERNANÇA DA POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E SOCIAIS

Entre os tipos de ações formativas que poderão ser contempladas anualmente estão cursos presen-
ciais; cursos a distância; cursos on-line; cursos híbridos; REDs; e atividades complementares. Cada 
uma dessas ações formativas poderá ser ofertada diretamente pelo DFD/SAGI, através de formações 
presenciais ou pelo Portal Capacitação Cidadania, ou em conjunto com instituições parceiras.

O presente PAF contempla os cursos e REDs que constam do atual portfólio da Formação Cida-
dania, bem como o conjunto de ações formativas que serão desenvolvidas e entregues ao longo 
deste ciclo do PAF.

Fonte: Elaboração própria.
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O processo de levantamento dos cursos e REDs que constam do PAF 2021 teve início em meados de 
2020, quando o DFD/SAGI encaminhou às Secretarias Especiais e Secretarias Nacionais ofício que 
apresentava o “Documento orientador para a elaboração do Plano Anual de Formação”. Esse do-
cumento já tratava da importância de desenvolver “instrumentos, no intuito de institucionalizar as 
atividades do DFD/SAGI para atender as ações de formação de todo o MC e delimitar as atribuições 
e papéis entre o Departamento, as unidades demandantes, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
em relação às ações de formação” – esforço que resultou nas já citadas Portarias que instituciona-
lizaram a Política Nacional de Formação de Agentes Públicos e Sociais e o Plano Anual de Formação.

Além de apresentar os propósitos do PAF e as ações que poderiam ser contempladas no ci-
clo 2021, o documento continha a descrição do processo de elaboração do plano, em especial 
quanto à formalização, análise e aprovação de demandas de desenvolvimento de novas ações 
formativas, contemplando cursos e REDs.

Por meio de formulário específi co, o DFD/SAGI recebeu as demandas por novas ações forma-
tivas (cursos e REDs) em julho de 2020, analisou com base nos critérios apresentados no Do-
cumento Orientador e, considerando as disponibilidades orçamentárias de 2020, já iniciou o 
processo de contratação de universidades parceiras para o desenvolvimento de alguns desses 
cursos – detalhados nas seções seguintes.

Por fi m, cabe ressaltar que este Plano não esgota todas as demandas por ações de formação no 
âmbito do Ministério da Cidadania, que continuarão a ser constantemente levantadas pelo DFD/
SAGI para planejamento da oferta do PAF nos ciclos seguintes. 

1.3 As ações de formação no período anterior à Política Nacional 
de Formação de Agentes Públicos e Sociais

Nos últimos anos, ampliou-se a oferta de cursos aos agentes públicos e sociais que atuam na imple-
mentação dos planos, políticas, programas e serviços do MC, diversifi cando as temáticas abordadas 
e resultando no crescimento do número de ações atendidas e do número de alunos certifi cados.

Ao fi nal de 2020, o portfólio do Portal Capacitação Cidadania EaD contava com 30 (trinta) cursos 
autoinstrucionais e 10 (dez) REDs (nos formatos de tutorial e de guia rápido) sobre as diferentes 
temáticas das políticas sociais e marcou o início da oferta de cursos da política de esporte geri-
das pelo MC. O DFD/SAGI conta também com 9 (nove) cursos presenciais, que têm sua execução 
realizada diretamente e por meio de parcerias externas, com a CEF e as Coordenações Estaduais 
dos Programas Bolsa Família e Cadastro Único, embora a maior parte tenha sido suspensa na-
quele ano em razão da pandemia do COVID-19.

FIGURA 2 – PORTFÓLIO DO DFD/SAGI ANTES DA POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE AGENTES 
PÚBLICOS E SOCIAIS

Fonte: Elaboração própria.
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Nesse período, observou-se um crescimento de 87% no número de alunos dos cursos a distân-
cia no último ano, passando de 26,6 mil em 2019, para 49,7 mil alunos certifi cados em 2020. De-
ve-se reconhecer que os desafi os enfrentados ao longo de 2020 contribuíram para a ampliação 
e consolidação da modalidade a distância como a principal estratégia de formação de agentes 
públicos e sociais.

FIGURA 3 - ALUNOS INSCRITOS NO PORTAL CAPACITAÇÃO CIDADANIA POR ANO

O número total de alunos inscritos no Portal Capacitação Cidadania atingiu a  marca de 253 mil 
desde 2011, sendo que mais de 62% das inscrições foram feitas nos últimos dois anos.

FIGURA 4 - ALUNOS CERTIFICADOS, POR ANO E MODALIDADE

Fonte: Capacitação Cidadania.

FIGURA 4 - ALUNOS CERTIFICADOS, POR ANO E MODALIDADE

Fonte: Capacitação Cidadania.
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Esse signifi cativo aumento da participação em formações EaD no último ano, somado ao cres-
cimento observado já em 2019, contribuiu para que o número acumulado de alunos aprovados 
em cursos EaD até 2018 (56,7 mil) mais do que dobrasse em 2020 (133 mil). Esse crescimento é 
resultado da ampliação do portfólio de cursos a distância e do número de programas atendidos 
pelo DFD/SAGI. E espera-se que a institucionalização da Política Nacional de Formação e do PAF 
viabilize a contribuição cada vez mais objetiva e ampla das ações de formação do DFD/SAGI em 
apoio à implementação dos planos, políticas, programas, projetos, serviços e ações do Minis-
tério da Cidadania. 

FIGURA 5 - ALUNOS APROVADOS (EAD)

Fonte: Capacitação Cidadania.
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2.1 Objetivo geral 

O objetivo do PAF é identifi car, organizar, consolidar e priorizar o atendimento das necessidades 
de ações formativas para a implementação dos programas do MC e viabilizar o atendimento 
dessas demandas de forma coordenada pelo DFD/SAGI, contribuindo para a governança das 
ações formativas e, consequentemente, para a maior efi ciência na utilização dos recursos dis-
poníveis e maior efetividade das ações executadas no âmbito do Ministério.

2.2 Objetivos específi cos

Os objetivos específi cos do PAF 2021 são:

• Levantar com as unidades do MC as demandas por processos formativos para agentes 
públicos e sociais;

• Planejar o atendimento das demandas por meio do desenvolvimento, atualização e a 
oferta de cursos e REDs ao longo do ano;

• Ampliar o portfólio de cursos e REDs desenvolvidos e disponíveis;

• Aumentar o portfólio de cursos e REDs desenvolvidos e atualizados anualmente por meio 
de parceiras externas ao Ministério;

• Aumentar a quantidade de cursos com acompanhamento da focalização do seu público-alvo;

• Aumentar o alcance dos cursos e REDs;

• Ampliar a cobertura temática dos cursos e RED no MC;

• Promover a qualidade dos cursos;

• Dar transparência e tornar públicas as ações do DFD/SAGI, contribuindo com a gestão das 
ações das demais unidades do MC, dos estados e municípios quanto à Política Nacional 
de Formação; 

• Dar suporte técnico, pedagógico e de gestão dos processos de formação às unidades do MC;

• Contribuir para as ações de monitoramento e avaliação da Política Nacional de Formação. 

2. OBJETIVOS
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• Demandas das unidades do MC por processos formativos para agentes públicos e sociais 
identifi cadas e sistematizadas;

• Plano das ações de desenvolvimento e atualização de cursos e REDs ao longo do ano;

• Execução das ações pactuadas de desenvolvimento e atualização de cursos e REDs ao 
longo do ano;

• Ampliação do portfólio de cursos e REDs desenvolvidos e disponíveis;

• Aumento do portfólio de cursos e REDs desenvolvidos anualmente por meio de parceiras 
externas;

• Aumento da quantidade de cursos com acompanhamento da focalização do seu público-alvo;

• Aumento do alcance dos cursos e REDs;

• Ampliação da cobertura temática dos cursos e REDs no MC;

• Promoção da qualidade dos cursos ofertados pelo DFD/SAGI e pelos parceiros;

• Transparência ativa do planejamento DFD/SAGI e das ações em elaboração diretamente 
ou por parceria; 

• Monitoramento e avaliação da Política Nacional de Formação. 

Os indicadores de acompanhamento do PAF 2021 estão especifi cados na seção 11 deste documento.

3. RESULTADOS 
ESPERADOS 
DO PAF 2021
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De acordo com o art. 2º da Portaria nº 541/2020 MC/GM, o objetivo da Política Nacional de For-
mação é o desenvolvimento das competências dos agentes públicos e sociais para a implemen-
tação das políticas do Ministério da Cidadania.

Competência, no âmbito da Política Nacional de Formação, deve ser entendida como “a capa-
cidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades neces-
sárias ao desempenho efi ciente e efi caz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”.2

A partir desse entendimento, todo plano, política, programa, projeto, serviço e ação executa-
do, direta ou indiretamente, pelo Ministério é um potencial demandante de ações formativas. 
Nesse sentido, a identifi cação das competências a serem trabalhadas no âmbito da Forma-
ção Cidadania é realizada a partir de consultas e pesquisas junto às unidades demandantes 
(Secretarias Especiais, as Secretarias Nacionais, as demais Secretarias, os Departamentos e 
demais áreas vinculadas do MC).

Esse esforço é fundamental para (i) orientar a defi nição dos conjuntos de cursos e recursos que 
serão ofertados; e (ii) dar subsídios ao desenho dessas ações formativas.

No contexto do PAF 2021, os cursos que serão ofertados pela Formação Cidadania buscarão con-
templar um conjunto de competências que podem ser agregadas nos seguintes grupos:

• Competências técnicas gerais: referem-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias a todos os agentes públicos e sociais que trabalham nos programas;

• Competências gerenciais: referem-se às competências que devem ser apresentadas pe-
los gestores e servidores que ocupam cargos estratégicos e de gestão;

2 Parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB nº 16/1999.

4. MAPEAMENTO DE 
COMPETÊNCIAS
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• Competências específicas: referem-se às competências relacionadas diretamente a pro-
cessos de trabalho de caráter técnico e/ou vinculadas à especificidade de cada progra-
ma, incluindo aqui competências socioemocionais.

Deve-se observar que cada um dos cursos oferecidos no âmbito do PAF pode contemplar com-
petências presentes em apenas um ou em mais de um dos grupos listados acima, a depender 
das necessidades de formação dos programas atendidos.

A sistematização das competências contempladas por cada curso, apresentada no Anexo I do 
PAF 2021, para os cursos já disponíveis, baseou-se em análise do DFD/SAGI a partir dos obje-
tivos, público-alvo e demais atributos dos cursos. No levantamento de demanda para o de-
senvolvimento de novos cursos, realizado junto com as áreas demandantes, a definição das 
competências foi estabelecida como um requisito essencial, esforço este que será aprofundado 
durante este ciclo e nos seguintes.

Essa análise mostrou que competências técnicas gerais são contempladas em 48 dos 52 cursos 
do PAF 2021, enquanto as competências gerenciais são abordadas em 16 cursos e as competên-
cias específicas, em 48 cursos. 

O detalhamento da relação entre cursos e competências contempladas está no Quadro 6 do 
Anexo I do PAF 2021.
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O objetivo da Política Nacional de Formação de Agentes Públicos e Sociais é contribuir para a 
implementação das políticas do Ministério da Cidadania por meio do desenvolvimento das com-
petências dos agentes públicos e sociais. Como instrumento de governança, o PAF consolida o 
levantamento das demandas por ações formativas junto a todas as unidades que implementam 
as ações de atribuição do MC.

Cabe destacar que a junção das atribuições das pastas de desenvolvimento social e esporte 
em um único Ministério ampliou o número de planos, políticas, programas, projetos, serviços 
e ações a serem contemplados por ações formativas – o que ampliou o escopo de atuação do 
DFD/SAGI, conforme indicado abaixo:

• Secretaria Especial do Desenvolvimento Social: atendida por 38 cursos de formação e 
7 (sete) REDs;

• Secretaria Especial do Esporte: atendida por 3 (três) cursos;

• Secretaria-Executiva e suas unidades: atendida por 11 cursos e 2 (dois) REDs.

Os quantitativos demonstrados nesta seção consideram, além daquelas já disponíveis atual-
mente no portfólio, as ações formativas em desenvolvimento no ciclo do PAF 20213.

O detalhamento dos planos, políticas, programas e serviços atendidos pelo portfólio do DFD/
SAGI está nos Quadros 6 e 7 do Anexo I.

3 Os cursos em desenvolvimento são detalhados na seção 8, Quadro 2. Não contemplam cursos e REDs cujo desenvolvimento 
ainda não tiveram início (Quadros 3 e 4).

5. 
PLANOS, POLÍTICAS, 
PROGRAMAS E 
SERVIÇOS DO 
MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA
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Agentes públicos e sociais são o público-alvo da Política Nacional de Formação. Segundo a Por-
taria nº 541/2020 MC/GM:

• Agentes públicos: servidores e colaboradores que atuam em planos, políticas, progra-
mas, projetos, serviços e ações, em todas as esferas de governo, no âmbito do MC.

• Agentes sociais: membros de conselhos, comitês, e demais organizações da sociedade 
civil que atuam em planos, políticas, programas, projetos, serviços e ações, em todas as 
esferas de governo, no âmbito do MC.

É importante ressaltar que cada curso ou RED ofertado no âmbito do PAF é desenvolvido com 
base nas necessidades de formação dos programas implementados direta e indiretamente pelo 
MC, o que inclui as características do público-alvo específi co de cada ação formativa4.

Apesar de serem direcionados a públicos específi cos, os cursos a distância autoinstrucionais5 e 
os REDs estão disponíveis para a qualquer cidadão interessado no Portal Capacitação Cidadania. 

Já os cursos presenciais e o curso on-line “Capacitação de Entrevistadores dos Formulários do 
Cadastro Único, além daqueles ofertados por meio da parceria com a CEF, são destinados exclu-
sivamente a agentes públicos e sociais que trabalham na área. 

4	 O	público-alvo	específi	co	de	cada	curso	ou	RED	está	listado	no	Anexo	I,	nos	Quadros	1	e	2.

5 Os tipos de atividades de formação e formatos de curso são abordados na seção 7.

6. PÚBLICO-ALVO
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As ações formativas contempladas pela Formação Cidadania dividem-se em dois grandes tipos: os 
cursos e os recursos educacionais digitais (REDs). Os cursos atendem às necessidades formativas que 
demandam trabalhar conhecimentos mais amplos e aprofundados, com possibilidade de certifi cação. 
Já os REDs são direcionados para disseminar conteúdos mais pontuais, e não contam com certifi cação.

Os cursos de formação poderão ser ofertados, no âmbito do PAF 2021, nos seguintes formatos:

a. presencial;

b. híbrido: combinação do formato presencial com algum dos formatos EaD; 

c. a distância autoinstrucional: sem a realização de aulas síncronas (em tempo real) e sem 
acompanhamento de instrutor ou monitor;

d. a distância com tutoria: sem a realização de aulas síncronas (em tempo real) e com acom-
panhamento de monitor;

e. on-line: com a realização de aulas síncronas (em tempo real) e com acompanhamento de 
instrutor ou monitor.

A defi nição sobre o formato do curso é feita a partir da identifi cação de alguns dos atributos da 
demanda formativa, tais como: seus propósitos, público-alvo e escala necessária. É importan-
te ressaltar o caráter complementar entre os diferentes formatos e, eventualmente o mesmo 
conteúdo pode ser ministrado em cursos com diferentes formatos, a partir do reconhecimento 
das características de determinado segmento do público-alvo, como limitações no acesso à 
internet (fundamental para cursos a distância) em determinadas localidades do país.

Por sua vez, os REDs são objetos informacionais, em vários formatos e mídias digitais, como 
vídeos, áudios, gráfi cos, infográfi cos, animações, simulações, jogos, entre outros, que em geral 
contribuirão de modo complementar nos processos formativos de agentes públicos e sociais. Os 
REDs ofertados estão disponíveis no Portal Capacitação Cidadania.

Quanto ao modelo de oferta, a maior parte dos cursos é disponibilizada diretamente pelo 
Ministério da Cidadania. Outros, por meio de parcerias com a CEF ou com as Coordenações 
Estaduais, com o apoio do DFD/SAGI.

A lista completa dos cursos e REDs que contemplam o PAF 2021, considerando o formato e o 
modelo de oferta (ofertante), está nos Quadros 6 e 7 do Anexo I.

7. 
TIPOS E 
FORMATOS 
DE AÇÕES 
FORMATIVAS
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O PAF 2021 contempla tanto a oferta de cursos e REDs já disponíveis no portfólio do DFD/SAGI, 
quanto o desenvolvimento de novas ações formativas, a partir de levantamento de demanda 
realizado junto às unidades do MC, de acordo com processo defi nido na Portaria nº 1/2021 MC/
SE/SAGI, que regulamenta o Plano Anual de Formação.

8.1 Portfólio atual de cursos e REDs

Ao longo dos anos, O DFD/SAGI tem ampliado a oferta de cursos aos agentes públicos e sociais 
que atuam na implementação dos planos, políticas, programas e serviços do MC, diversifi cando 
as temáticas abordadas e resultando no crescimento do número de ações atendidas e, junto 
com outras variáveis, contribuindo com o aumento do número de alunos certifi cados.

A partir de abril de 2021, serão disponibilizados 45 cursos e 10 REDs, sendo 35 cursos a distância 
autoinstrucionais; 9 (nove) cursos presenciais; e 1 (um) curso a distância on-line. Entre esses, 
2 (dois) cursos presenciais são ofertados pela CEF e 3 (três) cursos presenciais e 1 (um) curso 
on-line ministrados pelas Coordenações Estaduais.

Cabe esclarecer que o procedimento para o planejamento anual das ofertas de formações pre-
senciais pelas Coordenações Estaduais e pela CEF encontra-se suspenso em função da pande-
mia de Covid-19. Nesse sentido, apesar de listar cursos presenciais em seu portfólio, o planeja-
mento da oferta dessas turmas não está previsto, por ora, no PAF 2021.

Por fi m, REDs também estão disponíveis no Portal Capacitação Cidadania, entre os quais 10 tu-
toriais sobre as diferentes temáticas das políticas sociais implementadas pelo MC.

8.
AÇÕES 
FORMATIVAS 
OFERTADAS 
NO PAF 2021
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8.2 Novos desenvolvimentos de cursos e REDs

Em meados do 2020, o DFD/SAGI iniciou o levantamento das necessidades de formação para 
agentes públicos e sociais com todas as unidades do MC6. O formato desse processo de consul-
ta foi, posteriormente, consolidado na Portaria nº 1/2021 MC/SE/SAGI, que regulamenta o PAF. 

Em resposta a essa consulta, as secretarias finalísticas e demais áreas do MC apresentaram 627 
demandas de formação: 42 para o desenvolvimento de cursos e 20 para a produção de REDs, 
conforme quadro a seguir.

QUADRO 1 – QUANTIDADE DE CURSOS E REDS DEMANDADOS PELAS SECRETARIAS DO MC 

SECRETARIA CURSOS REDS

SNAS 16 9

SENISP 6 3

SAA 6 1

SENAPRED 4 0

SNAPI 3 2

SENARC 2 3

SNELIS 2 0

SECAD 2 0

SAGI 1 0

Ouvidoria  0 2

Total 42 20

O DFD/SAGI analisou as propostas com base em metodologia multicritério de apoio à decisão 
e, com a ratificação da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e da Secretaria Especial 
do Esporte, consolidou um ranking de classificação com as 19 demandas de cursos EaD au-
toinstrucionais aptos a serem desenvolvidas. Importante esclarecer que, naquele momento, as 
incertezas ocasionadas pelo contexto de pandemia levaram à decisão de não se trabalhar no 
desenvolvimento de novos cursos presenciais, que ficaram fora dessa lista de 19 cursos. 

Considerando os recursos disponíveis, o DFD/SAGI elaborou um projeto básico para o desenvol-
vimento de 7 (sete) novos cursos EaD autoinstrucionais8. Depois de analisar as propostas apre-
sentadas por um grupo de 5 (cinco) Universidades Federais com expertise no desenvolvimento 
de cursos a distância autoinstrucionais e em suas respectivas temáticas, a Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) foram selecionadas para elaborar esses 
novos cursos, conforme quadro a seguir.

6	 		Processos	SEI	71000.036879/2020-28	e	71000.037660/2020-46. 
 
7	 Inicialmente,	o	DFD/SAGI	recebeu	61	demandas.	Posteriormente,	a	Secretaria	Nacional	de	Inclusão	Social	e	Produtiva	apre-
sentou nova demanda por mais um RED. 
 
8	 			Informações	detalhadas	podem	ser	obtidas	no	Processo	SEI	71000.049741/2020-99.



20

QUADRO 2: CURSOS EM DESENVOLVIMENTO NO CICLO DO PAF 2021

NOME DO  
CURSO

PLANO,  
POLÍTICA, 

PROGRAMA 
OU SERVIÇO

CARGA  
HORÁRIA

ELABORAÇÃO
PREVISÃO  DE  
DESENVOL-

VIMENTO

A NOVA POLÍTICA NACIONAL 
SOBRE DROGAS: PREVENÇÃO, 

CUIDADOS E REINSERÇÃO 
SOCIAL

Política  
Nacional  

sobre Drogas
21h UFV

Agosto de 
2021

PARÂMETROS DE ATUAÇÃO DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - SUAS NO SISTE-
MA DE GARANTIA DE DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE 

VIOLÊNCIA 

Assistência 
Social

26h UFV
Agosto de 

2021

A POLÍTICA NACIONAL SOBRE 
DROGAS E O PLANO NACIONAL 
DE REDUÇÃO DE MORTES E LE-
SÕES NO TRÂNSITO PNATRANS

Política  
Nacional  

sobre Drogas
20h UFV

Agosto de 
2021

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA 
EMPREENDEDORES POPULA-

RES

Educação 
Financeira

16h UFV
Agosto de 

2021

GESTORES DE PROGRAMAS 
USUÁRIOS DO CADASTRO 

ÚNICO 

Cadastro 
Único

16h UFV
Agosto de 

2021

ESPORTE ESCOLAR
Esporte, Lazer 

e Inclusão 
Social

24h UFG
Agosto de 

2021

ESPORTE, LAZER E INCLUSÃO 
SOCIAL

Esporte, Lazer 
e Inclusão 

Social
24h UFG

Agosto de 
2021

Além dos 7 (sete) cursos em desenvolvimento listados, outras 12 demandas de cursos foram 
consideradas classificadas, e serão desenvolvidas a depender de disponibilidade técnica e or-
çamentária, seguindo a ordem de classificação.
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QUADRO 3: DEMAIS CURSOS CLASSIFICADOS NO PAF 2021

CLASSIFICAÇÃO
PROPOSTA  
DE  CURSO

PROGRAMA  
ATENDIDO

SECRETARIAS  
DEMANDANTE

1
ACOLHIMENTO FAMILIAR E 

PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

Programa Família Acolhe-
dora; Programa Família 

Guardiã e outros Progra-
mas e Serviços afins 

SNAS 

2
O PCF E AS DIVERSIDADES 

DAS INFÂNCIAS BRASILEIRAS 
PCF -  

Programa Criança Feliz 
SNAPI 

3
GRUPOS TRADICIONAIS E 

ESPECÍFICOS E O PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 

PCF -  
Programa Criança Feliz 

SNAPI 

4
FORMAÇÃO DE  

CUIDADORES SOCIAIS 

Serviço de Proteção 
Social Especial no Domi-
cílio para pessoas com 
Deficiência e pessoas 
Idosas. Também con-

templa outros Serviços 
da Assistência Social 

SNAS 

5
TRABALHO SOCIAL COM 

FAMILIAS INDIGENAS 

PAEFI - Serviço de Pro-
teção e Atendimento 
Especializado a Famí-
lias e Indivíduos. PAIF 

- Serviço de Proteção e 
Atendimento a Famílias. 

SNAS 

6

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCU-
LOS PARA CRIANÇAS DE ZERO 

A SEIS ANOS 

SCFV - Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento 

de Vínculos 
SNAS 

7
GESTÃO DO EQUILÍBRIO 

EMOCIONAL DOS TRABALHA-
DORES DO SUAS 

Política Nacional de 
Assistência Social  

SNAS  
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CLASSIFICAÇÃO
PROPOSTA  
DE  CURSO

PROGRAMA  
ATENDIDO

SECRETARIAS  
DEMANDANTE

8

METODOLOGIA DO PROGRA-
MA NACIONAL DE PROMO-

ÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO ACESSUAS 

TRABALHO 

Programa Acessuas 
Trabalho 

SNAS 

9 SISAN NOS MUNICÍPIOS 
Sisan - Sistema de 

Segurança Alimentar e 
Nutricional 

SEISP 

10

ELABORAÇÃO DO PLANO IN-
DIVIDUAL DE ATENDIMENTO 

PIA DE CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES EM SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO 

Serviço de Acolhimento SNAS 

11
SAN E EAN NA GARANTIA 

DO DHAA VOLTADOS À REDE 
SOCIOASSITENCIAL 

Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

SEISP 

12
O SUAS NO COMBATE AO 

TRABALHO ESCRAVO E TRÁ-
FICO DE PESSOAS 

Trabalho escravo e tráfi-
co de pessoas 

SNAS

Por fim, o DFD/SAGI analisou ainda as demandas por REDs. Dentre as 20 propostas apresenta-
das, 16 foram classificadas e seu desenvolvimento está condicionado a disponibilidade técnica 
e orçamentária. 

QUADRO 4 – REDS CLASSIFICADOS NO PAF 2021

CLASSIFICAÇÃO NOME DO RED TIPO/QUANTIDADE SECRETARIA

1
Reconhecimento das 

OSC no SUAS 

Vídeos curtos/ 5 a 10, a de-
pender da extensão de cada 

um dos 5 temas.
SNAS

2

Série de Informativos 
Audiovisuais sobre 

Aspectos Metodológicos 
do Acessuas Trabalho 

Vídeos curtos/10 SNAS

3

Série de Informativos 
Audiovisuais sobre 

Aspectos Metodológicos 
do SCFV 

Vídeos curtos /11 (incluindo 
motion graphics)

SNAS
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CLASSIFICAÇÃO NOME DO RED TIPO/QUANTIDADE SECRETARIA

4
Informações sobre  

Conselhos de Usuários 
de Políticas Públicas 

Vídeo /1 (de até 5 minutos) Ouvidoria

5
Por dentro do  

Prontuário SUAS.
Cartilhas interativas /5 SNAS

6
Condicionalidades do 

Bolsa Família 
Vídeo/ 1 (motion graphic) 

máximo 10 minutos
SENARC

7
Orientações Técnicas 

PIA Acolhimento 
Vídeos/3 (motion graphics) SNAS

8
Implementando a  

Família Acolhedora 
Cartilha interativa/1 preven-

do os 7 módulos
SNAS

9 Capacitação em CEBAS Cartilha interativa/1 SNAS

10
Tutoriais de  

Funcionamento do EPCF
Tutoriais/5 SNAPI

11
Orientações Técnicas 

para Elaboração do PIA 
de MSE 

Vídeo/ motion graphic SNAS

12
Tutorial e Cartilha sobre 
Regras de Financiamen-

to PCF

Vídeos tutoriais / 3 – White 
board

SNAPI

13 IGD na gestão do PBF Vídeos curtos /9 SENARC

14
Gestão de Condicionali-

dades 
Vídeos curtos/8 motion 

graphics
SENARC

15

Caderno de Orientações 
do Centro Dia  - Atendi-
mento a Pessoas com 

Deficiência

Tutorial/1 SNAS

16
Tutorial de Adesão ao 

SISAN 
Cartilha interativa/ 1 adapta-
da de produto de consultoria

SEISP
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A oferta dos cursos e REDs no âmbito do PAF 2021 é fi nanciada com recursos da SAGI, por meio 
das dotações disponíveis na ação orçamentária 4923 (Produção e Disseminação de Dados, In-
formações, Evidências, Conhecimento e Inovações para Gestão de Políticas do Ministério da 
Cidadania), do Programa 5029 (Produção de Dados e Conhecimento para o Aprimoramento de 
Políticas Públicas)9.

A Portaria nº 541/2020 MC/GM também prevê que as unidades do Ministério da Cidadania pode-
rão transferir recursos orçamentários à SAGI para viabilizar a realização de ações de formação.

9	 					Até	a	data	da	publicação	deste	PAF	2021	a	LOA	2021	ainda	não	havia	sido	sancionada.

9. ORÇAMENTO
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As formas de certifi cação conferidas aos agentes públicos e sociais e cidadãos aprovados nos 
cursos ofertados no âmbito do PAF 2021 são as seguintes:

• Cursos a distância autoinstrucionais: a certifi cação nesse caso ocorre de forma automá-
tica. Finalizadas as aulas e sendo aprovado(a) no curso, o(a) aluno(a) pode extrair imedia-
tamente sua certifi cação, por meio do próprio Portal de Capacitação Cidadania. (http://
ead.cidadania.gov.br/ead/).

• Cursos on-line: a certifi cação nesse caso ocorre de forma automática. Finalizadas as aulas
e sendo aprovado(a) no curso, o/a aluno(a) pode extrair imediatamente sua certifi cação,
por meio do próprio Portal de Capacitação Cidadania. (http://ead.cidadania.gov.br/ead/).

• Presenciais:

• Executados pelo DFD/SAGI: após a conclusão do curso e avaliação fi nal, o aluno re-
cebe certifi cado emitido pelo Ministério da Cidadania.

• Executados pelas Coordenações Estaduais: após a conclusão do curso e avaliação
fi nal, o certifi cado é emitido pelos Coordenadores Estaduais, que utilizam o modelo
disponibilizado pelo Ministério da Cidadania.

• Executados pela CEF: a certifi cação é feita pela própria CEF.

10. CERTIFICAÇÃO
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Em atendimento ao art. 3º, inciso VIII, da Portaria nº 1/2021 MC/SE/SAGI, o DFD/SAGI, em parce-
ria com o Departamento de Monitoramento da Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação 
(DM/SAGI), estabeleceu um conjunto de indicadores para o monitoramento dos objetivos espe-
cífi cos do PAF, conforme tabela abaixo:

QUADRO 5 – INDICADORES E METAS DO PAF 2021

OBJETIVO INDICADORES
LINHA DE BASE 

(2020)
META PAF 

(2021)

Ampliar o portfó-
lio de cursos e RED 

desenvolvidos e 
disponíveis

Número total de cursos desenvolvidos 
pelo DFD (diretamente ou em parceria)

41 55

Número total de REDs já desenvolvidos 
pelo DFD (diretamente ou em parceria)

19 29

Número total de cursos disponíveis no 
portfólio

39 53

Número total de REDs disponíveis no 
portfólio 

10 22

Número de cursos EaD autoinstrucio-
nais disponíveis no Portal 

29 43

Número de cursos novos desenvolvi-
dos no ano

7 14

Número de REDs novos desenvolvidos 
no ano

2 10

11. INDICADORES
DO PAF 2021
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OBJETIVO INDICADORES
LINHA DE BASE 

(2020)
META PAF  

(2021)

Aumentar o portfó-
lio de cursos e REDs 
desenvolvidos anu-

almente por meio de 
parcerias externas

% de cursos desenvolvidos por parce-
ria externa em relação a todos desen-
volvidos no ano

5/8 12/13

% de REDs desenvolvidos por parceria 
externas em relação a todos desen-
volvidos no ano

0/2 10/10

Número de cursos disponíveis com 
público-alvo estimado pelo gestor 
anualmente 

0 41

Número de cursos com indicador de 
focalização10 - 1

Aumentar o alcance 
dos cursos e RED

Número de alunos inscritos em cursos 
presenciais

396 0

Número de alunos inscritos em cursos 
on-line

- 7.810

Número de alunos inscritos em cursos 
EaD autoinstrucionais

96.832 125.882

Número de acesso on-line de REDs 4.938 6.419

Proporção de alunos certificados nos 
cursos EaD (autoinstrucionais e on-li-
ne) em relação ao total de certificados 
em todos os formatos11

99,47% -

Ampliar a cobertura 
temática dos cursos 

e RED no MC

Proporção de secretarias finalísticas 
do Ministério com cursos desenvolvi-
dos pelo DFD12

6/10 7/10

Proporção de secretarias finalísticas 
do Ministério com REDs desenvolvidos 
pelo DFD13

4/10 5/10

Proporção de propostas de cursos 
atendidas pelo DFD em relação ao to-
tal das classificadas 

- 7/19

Proporção de propostas de REDs aten-
didas pelo DFD em relação ao total 
das classificadas

- 10/16

10	 Não	há	dados	para	a	linha	de	base	porque	este	indicador	foi	criado	para	o	PAF	em	2021. 

11	 O	formato	presencial	não	teve	meta	pactuada	para	o	ciclo	2021	em	razão	da	pandemia.	Assim,	não	há	estimativa	para	o	
denominador desse indicador e, portanto, não é possível pactuar sua meta 

12	 O	aumento	do	resultado	medido	por	esse	indicador	depende	da	formalização	da	demanda	pelas	Secretarias	finalísticas	do	
MC.	No	caso	do	PAF	2021,	três	Secretarias	Nacionais	do	MC	ainda	não	atendidas	pelo	DFD/SAGI	não	apresentaram	demanda:	Secreta-
ria	Nacional	de	Alto	Rendimento;	Secretaria	Nacional	de	Futebol	e	Defesa	do	Direito	do	Torcedor;	e	Secretaria	Nacional	de	Parades-
porto. 

13	 Idem.
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OBJETIVO INDICADORES
LINHA DE BASE 

(2020)
META PAF  

(2021)

Promover a  
qualidade dos cursos

Taxa de satisfação dos participantes 
dos cursos14 - -

Taxa de aprovação média EaD autoins-
trucional15 81,92% -

Taxa de aproveitamento médio EaD 
autoinstrucional16 51,36% -

Taxa de evasão média EaD autoinstru-
cional17 35,72% - 

Total de cursos atualizados mediante 
solicitação das áreas finalística e da 
pactuação dessas com o DFD/SAGI

- 1

Total de REDs atualizados mediante 
solicitação das áreas finalísticas e da 
pactuação dessas com o DFD/SAGI

- 2

A ficha técnica dos indicadores e seus atributos está listada no Anexo II.

14	 Não	foi	pactuada	uma	meta	para	esse	indicador	para	o	ciclo	de	2021.	Entretanto,	considera-se	que	seja	fundamental	que	o	
PAF	contemple	um	indicador	para	mensurar	por	tal	taxa,	dada	sua	relevância	para	diagnóstico	e	como	insumo	para	aprimoramento	
dos cursos. 

15	 Idem. 

16	 Ibidem. 

17	 Ibidem.
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No decorrer do PAF 2021, e após sua conclusão, o DFD/SAGI, em conjunto com o Departamento 
de Monitoramento e o Departamento de Avaliação, ambos da SAGI, realizará o monitoramento 
e a avaliação das ações de formação previstas e executadas. Essas atividades poderão incluir:

• Monitoramento: acompanhamento da oferta dos cursos e recursos educacionais, a partir
de indicadores de processos e resultados especifi cados na seção 11.

• Avaliação de aprendizagem: objetiva avaliar o alcance dos objetivos instrucionais pelos
estudantes. É aplicada ao longo e/ou ao fi nal da ação de formação.

• Avaliação de reação: caracteriza-se pela mensuração do grau de satisfação dos partici-
pantes quanto à ação de formação e é aplicada ao fi nal do processo formativo.

• Avaliação de processos e resultados: tem o objetivo de avaliar os processos e resultados das
ações de formação na implementação dos planos, políticas, programas, serviços e ações. Os
objetivos deste tipo de avaliação serão defi nidos em conjunto com o DA/SAGI ao fi nal do
ciclo de formação.

Os dados do monitoramento e das avaliações serão utilizados para o aperfeiçoamento das ações forma-
tivas e para a elaboração dos PAF subsequentes. Esses dados também poderão contribuir para o aprimo-
ramento dos planos, políticas, programas, projetos, serviços e ações atendidos pelas ações do DFD/SAGI.

12. 
MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES DE 
FORMAÇÃO
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Ofício Circular nº 23/2020/SE/SAGI/GAB/MC, de 22 de junho de 2020, destinados ao Secretário-
-Executivo e Secretários Nacionais. Levantamento de Curso a serem inseridos no Plano Anual de
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Relatório nº 5. Análise dos Formulários e Priorização das Propostas Ações de Formação. Proces-
so SEI nº 71000.037660/2020-46, documento nº 8709892.
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QUADRO 6 – PORTFÓLIO DE CURSOS DO DFD/SAGI

Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

1
Curso Básico do Pro-
grama Criança Feliz

EaD  
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

 20h
Programa  

Criança Feliz
SNAPI

Este curso é direcionado a todas e todos 
que trabalham no âmbito do Programa 
Criança Feliz (PCF), sejam visitadores, 
supervisores ou multiplicadores, mas 

também pode ser realizado por qualquer 
pessoa que tenha interesse em conhecer 

um pouco mais sobre o programa, sua 
atuação, o público que atende e como 

está estruturado.

Disponível DFD/SAGI

2

EPPCF – A promoção 
do Desenvolvimento 
Infantil e o Programa 
Criança Feliz

EaD  
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas 20h

Programa  
Criança Feliz

SNAPI

SNAS

Multiplicadores Estaduais, Supervisores 
municipais, visitadores domiciliares, 
gestores municipais de Assistência 

Social, técnicos do CRAS e demais atores 
que atuam em políticas voltadas para a 

Primeira Infância.

Disponível DFD/SAGI

3
SIGPBF - Aplicativo 
Controle de Acesso

EaD  
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

10h
Programa  

Bolsa Família
SENARC

Usuários ativos do SIGPBF: Gestão Munici-
pal, Estadual e Federal do Programa Bolsa 

Família, Coordenações e equipe técnica 
das áreas da saúde e educação e membros 

do Controle Social.

Disponível DFD/SAGI

4
SIGPBF - Aplicativo 
de Adesão Municipal

EaD  
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

10h
Programa  

Bolsa Família
SENARC

Usuários ativos do SIGPBF: Gestão Munici-
pal, Estadual e Federal do Programa Bolsa 

Família, Coordenações e equipe técnica 
das áreas da saúde e educação e membros 

do Controle Social.

Disponível DFD/SAGI

5
Programa Criança 
Feliz: Planejando as 
ações

EaD autoinstru-
cional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
10h

Programa  
Criança Feliz

SNAPI
Visitadores, supervisores e multiplicado-

res do Programa Criança Feliz.
Disponível DFD/SAGI
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

6

Fiscalização de 
Recebimento Indevi-
do de Benefícios  
do PBF

EaD  
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

15h
Programa Bolsa 

Família
SENARC

Trabalhadores da Gestão Municipal, 
Trabalhadores da gestão Estadual, Rede 

Pública de Fiscalização, Trabalhadores da 
Gestão Federal (ouvidoria, atendimento 

ao público e parceiros).

Disponível DFD/SAGI

7

SICON - Sistema de 
Condicionalidades 
do Programa Bolsa 
Família

EaD  
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
15h

Programa Bolsa 
Família

SENARC

Gestores e técnicos estaduais e muni-
cipais do PBF, coordenadores e equipe 

técnica das áreas de saúde, de educação, 
de assistência social e demais áreas que 

lidam com a gestão de condicionalidades 
no seu dia a dia.

Disponível DFD/SAGI

8
IGD-M - 
Teoria e prática

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
15h

Programa 
Bolsa Família e 
Cadastro Único 
para Programas 

Sociais

SENARC 
SECAD

Gestores, técnicos, entrevistadores so-
ciais, membros dos conselhos.

Disponível DFD/SAGI

9

Marco Regulatório 
das Associações 
da Sociedade Civil 
(MROSC)

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
16h

Rede Socioassis-
tencial Privada 

- OSC's
SNAS

Organizações da Sociedade Civil e traba-
lhadores dos CRAS e CREAS. 

Disponível DFD/SAGI

10

Ideias na Mesa - 
Educação Alimentar 
e Nutricional: uma 
estratégia para a 
promoção do direito 
humano à alimenta-
ção adequada

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

20h
Projeto Mesa 

Brasil
SEISP Gestores públicos. Disponível DFD/SAGI
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

11

Ideias na Mesa - 
Educação Alimentar 
e Nutricional: uma 
estratégia para a 
promoção do direito 
humano à alimen-
tação adequada nos 
Serviços Socioassis-
tenciais

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

20h
Projeto Mesa 

Brasil
SEISP 

Profissionais e gestores da rede  
socioassistencial; demais profissionais e  

população com interesse ao tema.
Disponível DFD/SAGI

12
Ideias na Mesa - Jo-
gos na Mesa

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

20h
Projeto Mesa 

Brasil 
SEISP 

Gestores públicos; Profissionais das redes 
de saúde, assistência social, educação, 

desenvolvimento agrário; juventude rural 
e urbana; população em geral.

Disponível DFD/SAGI

13
Ideias na Mesa - Me-
todologias Partici-
pativas

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
20h

Projeto Mesa 
Brasil 

SEISP 

Gestores públicos; Profissionais das redes 
de saúde, assistência social, educação, 

desenvolvimento agrário; juventude rural 
e urbana;  população em geral.

Disponível DFD/SAGI

14

Ideias na Mesa - 
Qualificando a oferta 
de alimentação ade-
quada e saudável no 
âmbito de entidades 
atendidas pelo PAA

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
20h

Projeto Mesa 
Brasil 

SEISP 

Gestores públicos; Profissionais das redes 
de saúde, assistência social, educação, 

desenvolvimento agrário; juventude rural 
e urbana; população em geral.

Disponível DFD/SAGI

15
Introdução ao Siste-
ma de Benefícios ao 
Cidadão (SIBEC)

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

20h

Programa 
Bolsa Família e 
Cadastro Único 
para Programas 

Sociais

SENARC 
SECAD

Gestores e técnicos do Programa Bolsa 
Família (PBF), do Cadastro Único e  

membros do Controle Social.
Disponível DFD/SAGI

16

Elaboração do 
Plano de Educação 
Permanente do SUAS 
(PEP-SUAS)

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
20h

Política Nacional 
de Assistência 

Social 
SNAS

Gestores, conselheiros da política de 
assistência social, técnicos estaduais.

Disponível DFD/SAGI
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

17
Esporte,Lazer e  
Idosos

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

20h

Programa 
específico com 

profissionais 
selecionados.

SNELIS
Profissionais selecionados para atuar no 

Programa.
Disponível DFD/SAGI

18

Data Literacy – Como 
ler, entender, criar 
e comunicar dados 
como informação

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Técnicas gerais

24h

Produção e 
disseminação de 
dados, informa-

ções, evidências, 
conhecimento e 
inovações para a 
gestão de políti-

cas do MC

SAGI
Gestores e técnicos municipais e estadu-

ais que trabalham diretamente com dados 
do Ministério da Cidadania.

Previsão de 
lançamento 
em maio de 

2021

DFD/SAGI

19
Cadastro Único: Co-
nhecer para Incluir

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

24h
Cadastro Único 
para Programas 

Sociais
SECAD

Gestores, técnicos, entrevistadores so-
ciais, membros do controle social e outros 
agentes públicos que atuam nas esferas: 

federal, estadual, municipal e Distrito 
Federal com o Cadastro Único.

Disponível DFD/SAGI

20
Estratégia Brasil Ami-
go da Pessoa Idosa 
(EBAPI)

EaD 
autoinstrucional

Específicas 25h
Política de Aten-

ção ao Idoso
MMFDH18 Gestores locais/municipais e a  

sociedade civil.
Disponível DFD/SAGI

21

Os Conselhos de 
Assistência Social 
e os Benefícios 
Socioassistenciais e 
de Transferência de 
Renda.

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

28h
Política Nacional 

de Assistência 
Social 

SNAS 
CNAS

Conselheiros de Assistência Social – mu-
nicipal, estadual, do DF e nacional.

Disponível DFD/SAGI

22
Plano e Portal Pro-
gredir

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

30h
Plano de Ação 

Progredir
SEISP

Gestores e técnicos estaduais e munici-
pais que atuam na assistência social ou 
em outras áreas que promovem ações 
de inclusão produtiva (ex. secretarias 

de trabalho, desenvolvimento social ou 
educação).

Disponível DFD/SAGI

18	 	Vide	Decreto	nº	10.604/2021.
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

23 Controle Social
EaD 

autoinstrucional
Técnicas gerais 

Específicas
32h

Política Nacional 
de Assistência 
Social e Conse-

lhos de Assistên-
cia Social

SNAS 
CNAS

Conselheiros da assistência social em 
suas respectivas esferas do governo, 
gestores, profissionais e usuários do  
Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), membros de entidades e  
organizações socioassistenciais.

Disponível DFD/SAGI

24
Estatística Básica 
para Políticas 
Públicas

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Técnicas gerais

36h

Produção e 
disseminação de 
dados, informa-
ções, evidências, 
conhecimento e 
inovações para a 
gestão de políti-

cas do MC

SAGI
Gestores e técnicos federais, estaduais 

e municipais que atuam em políticas 
públicas.

Disponível DFD/SAGI

25

Ouvidoria Cidadã: 
Participação e Con-
trole Social a Serviço 
da Gestão

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
40h

Ouvidorias  
Municipais

Ouvidoria

Público-alvo principal: Gestores(as), 
técnicos(as) e colaboradores(as) de ouvi-
dorias de órgãos que atuam em políticas 

públicas descentralizadas; 

Público-alvo geral: servidores e servido-
ras do Ministério da Cidadania e qualquer 

pessoa interessada na temática.

Disponível DFD/SAGI

26
Introdução à Avalia-
ção de Impacto para 
Programas Sociais

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Técnicas gerais

40h

Produção e 
disseminação de 
dados, informa-

ções, evidências, 
conhecimento e 
inovações para a 
gestão de políti-

cas do MC

SAGI

Servidoras e servidores que atuem nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário das esferas de governo federal, 
estadual e municipal, e outros atores 

envolvidos em temáticas de impacto so-
cial, sejam eles oriundos da academia, do 

terceiro setor, ou do setor privado.

Disponível DFD/SAGI

27
Programa Criança  
Feliz: Dialogando 
com as famílias

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

40h
Programa Criança 

Feliz
SNAPI 
SNAS

Multiplicadores Estaduais, Supervisores 
municipais, visitadores domiciliares, 
gestores municipais de Assistência 

Social, técnicos do CRAS e demais atores 
que atuam em políticas voltadas para a 

Primeira Infância

Disponível DFD/SAGI

28

Programa Criança 
Feliz - Conhecendo a 
família e a comuni-
dade

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

40h

Programa Criança 
Feliz e Serviço 
de Convivência 
e Fortalecimen-
to de Vínculos 
(SCFV) de 0 a 6 

anos.

SNAPI 
SNAS

Multiplicadores Estaduais, Supervisores 
municipais, visitadores domiciliares, 
gestores municipais de Assistência 

Social, técnicos do CRAS e demais atores 
que atuam em políticas voltadas para a 

Primeira Infância.

Disponível DFD/SAGI
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

29
PCF Políticas Pú-
blicas da Primeira 
Infância

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

40h

Programa Criança 
Feliz e Serviço 
de Convivência 
e Fortalecimen-
to de Vínculos 
(SCFV) de 0 a 6 

anos.

SNAPI 
SNAS

Servidores públicos federais, estaduais 
e municipais de outros órgãos afetos ao 
tema (Direitos Humanos; Justiça; Educa-

ção; Saúde; Economia).

Disponível DFD/SAGI

30

Proteção Social no 
SUAS à indivíduos e 
famílias em situação 
de violência e outras 
violações de direitos

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

40h

Serviço de Pro-
teção e Atendi-
mento Integral 
à Família (PAIF); 

Serviço de Prote-
ção e Atendimen-
to Especializado 
a Famílias e Indi-

víduos (PAEFI) 

SNAS
Gestores e trabalhadores do SUAS, estu-

dantes de serviço social, psicologia, direi-
to e áreas afins e demais interessados.

Disponível DFD/SAGI

31
Medidas Socioeduca-
tivas em Meio aberto

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

40h

Serviço de Me-
didas Socioedu-
cativas em Meio 

Aberto

SNAS

Técnicos e gestores das políticas sociais 
para o atendimento de adolescentes em 
cumprimento das medidas socioeducati-

vas em meio aberto executadas no âmbito 
da assistência social.

Disponível DFD/SAGI

32
Curso Planejamento 
e Orçamento Gover-
namental

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas

40h
Planejamento e 

orçamento
SPOG

Servidores estaduais, distritais e muni-
cipais que atuam em políticas públicas 

relacionadas aos temas do Ministério da 
Cidadania.

Disponível DFD/SAGI

33
SIGPBF - Aplicati-
vo de Formulários 
(SASF)

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

4h
Programa  

Bolsa Família
SECAD 

SENARC

Gestores e técnicos municipais e esta-
duais do Programa Bolsa Família e do 

Cadastro Único.
Disponível DFD/SAGI

34

SIGPBF - Aplicati-
vo Transmissão de 
Arquivos: Upload/
Download

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

4h
Programa  

Bolsa Família
SENARC 
SECAD

Gestores e técnicos municipais do Pro-
grama Bolsa Família (PBF) e do Cadastro 
Único, os membros do Controle Social, 

usuários do SIGPBF e demais parceiros do 
Programa.

Disponível DFD/SAGI
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

35
SIGPBF - Integra-
ção de Sistemas no 
SIGPBF

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

4h
Programa  

Bolsa Família
SENARC 
SECAD

Usuários do SIGPBF. Disponível DFD/SAGI

36

Capacitação para 
gestores de pro-
gramas usuários do 
Cadastro Único

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais} 
Específicas 

Técnicas gerais
16h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais
SECAD

Gestores e técnicos responsáveis por pro-
gramas usuários do Cadastro Único nas 

três esferas de governo (federal, estadual 
e municipal). Indiretamente, a formação 
poderá beneficiar gestores e técnicos de 
programas e políticas públicas que não 

são usuárias do Cadastro.

Em 
desenvolvi-

mento
DFD/SAGI

37
Educação Financeira 
para Empreendedo-
res Populares

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 16h
Programa  

Bolsa Família
SEISP

Empreendedores interessados no micro-
crédito ofertado pela Rede de Parceiros 

do Plano Progredir.

Em 
desenvolvi-

mento
DFD/SAGI

38

A Política Nacional 
sobre Drogas e o 
Plano Nacional de 
Redução de Mortes e 
Lesões no Trânsito - 
PNATRANS

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
20h

Política Nacional 
sobre Drogas

SENAPRED

Servidores públicos e profissionais que 
atuem na temática da Prevenção, Cuida-
dos e Reinserção Social de dependentes 

álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, 
bem como gestores do Plano Nacional de 
Redução de Mortes e Lesões no trânsito 

(PNATRANS), vinculados ao Departamen-
to Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Em 
desenvolvi-

mento
DFD/SAGI

39

Políticas Públicas e 
Dependência Quími-
ca; Cuidado Preven-
ção e Reinserção 
Social do Dependen-
te Químico.

EaD 
autoinstrucional

Gerenciais 
Específicas 

Técnicas gerais
21h

Política  
Nacional  

sobre Drogas
SENAPRED

Profissionais que atuam, preferencial-
mente, nos Sistema Nacional de Políticas 
sobre Drogas - SISNAD; Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS; Sistema Único 

de Saúde - SUS; Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo - SINASE; 
Comunidades Terapêuticas: Conselhos 
Municipais e Estaduais sobre Drogas; 
Conselhos Municipais e Estaduais de 

Assistência Social - COMAS; Conselhos 
Tutelares; e demais servidores públicos e 
profissionais que atuam diretamente com 
a temática da Prevenção, Cuidados e Rein-
serção Social de Dependentes Químicos.

Em 
desenvolvi-

mento
DFD/SAGI
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

40 Esporte Escolar
EaD 

autoinstrucional
Técnicas gerais 

Específicas
24h

Programa de 
Formação de 

Esporte e Educa-
ção - Programa 

Segundo Tempo

SNELIS

Profissionais que atuam no desenvol-
vimento das atividades correlatas aos 

programas e projetos desenvolvidos no 
âmbito da SNELIS e interessados que 

almejam conhecer um pouco mais sobre 
os programas, sua atuação e como está 
estruturado. Incluindo Coordenadores 
Gerais; Coordenadores Pedagógicos; 

Coordenadores de Núcleo; Professores de 
Educação Física; Monitores e ao público 

interessado.

Em 
desenvolvi-

mento
DFD/SAGI

41
Esporte Lazer e  
Inclusão Social

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

26h

Programa de 
formação do 
esporte lazer 

inclusão social e 
saúde

SNELIS

Profissionais que atuam no desenvol-
vimento das atividades correlatas aos 

programas e projetos desenvolvidos no 
âmbito da SNELIS (coordenadores, profis-
sionais e estudantes de educação física e 
agentes sociais), e pessoas interessadas 
que almejam conhecer um pouco mais 

sobre esporte, inclusão e lazer.

Em 
desenvolvi-

mento
DFD/SAGI

42

Parâmetros de atua-
ção do Sistema Único 
de Assistência Social 
SUAS no Sistema de 
Garantia de Direi-
tos da Criança e do 
Adolescente Vítima 
ou Testemunha de 
Violência

EaD 
autoinstrucional

Técnicas gerais 
Específicas

26h
Política Nacional 

de Assistência 
Social 

SNAS

Trabalhadoras(es) do SUAS, de todos os 
níveis de formação e de todos os serviços 
e programas, especialmente os que aten-

dem crianças e adolescentes.

Em desenvol-
vimento

DFD/SAGI

43

Capacitação de 
Entrevistadores 
dos Formulários do 
Cadastro Único

On-line
Técnicas gerais 

Específicas
32h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais
SECAD

Técnicos e gestores estaduais, distritais 
e municipais do Cadastro Único e do Pro-

grama Bolsa Família.
Disponível

DFD/SAGI 
e Coor-

denações 
Estaduais

44 Cadastro Único V7 Presencial 
Técnicas gerais 

Específicas
16h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais e Progra-
ma Bolsa Família

SECAD
Técnicos e gestores estaduais, distritais 

e municipais do Cadastro Único e do Pro-
grama Bolsa Família.

Disponível CEF
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Nº NOME DO CURSO FORMATO
COMPETÊNCIAS, 
POR CATEGORIA

CARGA  
HORÁRIA

POLÍTICAS/ 
PROGRAMA/ 

PLANOS/ 
SERVIÇOS

SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO  
PÚBLICO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

OFERTANTE

45
Sistema de Bene-
fícios ao Cidadão 
(SIBEC)

Presencial 
Técnicas gerais 

Específicas
16h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais e Progra-
ma Bolsa Família

SENARC
Gestores e técnicos do Programa Bolsa 

Família (PBF), do Cadastro Único e  
membros do Controle Social

Disponível CEF

46

Sistema de Condi-
cionalidades (SICON) 
para Gestor/Técni-
co/a municipais e 
estaduais

Presencial 
Técnicas gerais 

Específicas
20h

Programa Bolsa 
Família

SENARC
Técnicos e gestores estaduais, distritais e 

municipais que atuam no Programa  
Bolsa Família.

Disponível
Coorde-
nações 

Estaduais

47

Formação de Ins-
trutores do Curso 
Sistema de Condicio-
nalidades (SICON)

Presencial 
Técnicas gerais 

Específicas
20h

Programa Bolsa 
Família

SENARC
Técnicos e gestores estaduais, distritais e 

municipais que atuam no Programa  
Bolsa Família.

Disponível DFD/SAGI

48
Formação de Ins-
trutores  da oficina 
“Futuro na Mão”

Presencial 
Técnicas gerais 

Específicas
20h

Serviço de Pro-
teção e Atendi-

mento Integral à 
Família (PAIF)

SENARC 
SEISP 
SNAS

Equipes técnicas dos Centros de  
Referência de Assistência Social (CRAS).

Disponível DFD/SAGI

49

Capacitação de 
Entrevistadores 
dos Formulários do 
Cadastro Único

Presencial 
Técnicas gerais 

Específicas
32h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais
SECAD

Técnicos e gestores estaduais, distritais  
e municipais do Cadastro Único.

Disponível
Coorde-
nações 

Estaduais

50

Gestão do Cadastro 
Único e do Programa 
Bolsa Família (Gesto-
res e Técnicos)

Presencial 
Gerenciais 
Específicas

36h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais e Progra-
ma Bolsa Família

SENARC 
SECAD

Técnicos e gestores estaduais, distritais e 
municipais do Cadastro Único e do  

Programa Bolsa Família.
Disponível

Coorde-
nações 

Estaduais

51

Formação de Instru-
tores do Curso de 
Gestão do Cadastro 
Único e do Programa 
Bolsa Família

Presencial 
Gerenciais 
Específicas

36h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais e Progra-
ma Bolsa Família

SENARC 
SECAD

Técnicos e gestores estaduais, distritais  
e municipais do Cadastro Único e do  

Programa Bolsa Família.
Disponível DFD/SAGI

52

Formação de Ins-
trutores do Curso 
de Entrevistadores 
dos Formulários do 
Cadastro Único

Presencial 
Técnicas gerais 

Específicas
40h

Cadastro Único 
para Programas 

Sociais
SECAD

Técnicos e gestores estaduais, distritais  
e municipais do Cadastro Único.

Disponível DFD/SAGI

40PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO 2021 (PAF2021)



Quadro 7. Portfólio de REDs do DFD/SAGI

Nº NOME DO RED FORMATO OBJETIVO
POLÍTICAS/PROGRAMA/ 

PLANOS/SERVIÇOS 
SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO PÚBLI-
CO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

1

Guia Rápido de Ges-
tão Programa Bolsa 
Família e Cadastro 
Único para Progra-
mas Sociais

Guia rápido

Apresentar aos(as) novos(as) Pre-
feito(as) e aos novos(as) Gestor(as) 

Municipais do Programa Bolsa Famí-
lia e do Cadastro Único as principais 

dicas e orientações sobre o que 
fazer nos primeiros dias no cargo.

Programa Bolsa Família e 
Cadastro Único para 
Programas Sociais

SENARC  
SECAD

Novos(as) Prefei-
tos(as) e novos(as) 

Gestores(as) Munici-
pais.

Disponível

2

Tutorial de Instru-
mentos e Ferramen-
tas SAGI para Gestão 
Informacional

Tutorial

Apresentar as ferramentas informa-
cionais desenvolvidas e disponibili-
zadas pela Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação (SAGI) para a 
gestão, monitoramento e avaliação 

de programas do Ministério.

Produção e disseminação de 
dados, informações, evidên-

cias, conhecimento e  
inovações para a gestão  

de políticas do MC

SAGI

Gestores e técnicos 
estaduais e munici-
pais que atuam na 

assistência social, PBF 
e Cadastro Único e 

demais interessados 
na temática.

Disponível

3
Tutorial Gestão do 
Tempo

Tutorial

Conhecer e compreender con-
ceitos sobre gestão do tempo, 
utilizando estratégias, dicas e 

técnicas sobre como administrar 
melhor o seu tempo.

Política de Formação de 
Agentes Públicos e Sociais

SAGI

Gestores e técnicos 
federais, estaduais e 
municipais, e demais 

interessados na 
temática.

Disponível

4

Tutorial Mapa de 
Oportunidades e 
Serviços Públicos - 
MOPS

Tutorial

Apresentar o Mapa de Oportuni-
dades e Serviços Públicos, ferra-
menta disponibilizada pela SAGI, 

que reúne e organiza informa-
ções de diferentes fontes acerca 

de oportunidades de inclusão 
produtiva, disponibilidade de 
serviços, programas e equipa-

mentos públicos.

Produção e disseminação de 
dados, informações, evidên-

cias, conhecimento e  
inovações para a gestão  

de políticas do MC

SAGI 
SNAS 

SECAD 
SENARC

Gestores e técnicos 
estaduais e munici-
pais que atuam na 

assistência social, PBF 
e Cadastro Único e 

demais interessados 
na ferramenta.

Disponível

5
Tutorial Progredir – 
Cadastro de Gestores

Tutorial

Apresentar os procedimentos 
para o Cadastro de Gestores no 

Portal Progredir e o acesso a 
ferramentas exclusivas para a 

gestão municipal. 

Plano Progredir SEISP

Gestores e técnicos 
estaduais e municipais 
que atuam na assistên-
cia social ou em outras 
áreas que promovem 

ações de inclusão pro-
dutiva (ex. secretarias 

de trabalho, desen-
volvimento social ou 

educação).

Disponível
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Nº NOME DO RED FORMATO OBJETIVO
POLÍTICAS/PROGRAMA/ 

PLANOS/SERVIÇOS 
SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO PÚBLI-
CO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

6
Tutorial Progredir – 
Cadastro de Usuários

Tutorial

Apresentar os procedimentos 
para o Cadastro de Usuários no 
Portal Progredir e ter acesso a 

todas as ferramentas disponibili-
zadas pelo Plano Progredir. 

Plano Progredir SEISP

Gestores e técnicos 
estaduais e munici-
pais que atuam na 

assistência social ou 
em outras áreas que 
promovem ações de 
inclusão produtiva 
(ex. secretarias de 

trabalho, desenvolvi-
mento social ou edu-
cação), e potenciais 
usuários do Plano 

Progredir.

Disponível

7
Tutorial Alterações 
no IGD Portaria Nº 81 
/ 2015

Tutorial

Informar as principais alterações 
trazidas pela Portaria nº 81 de 
2015 que impactam no cálculo 

dos valores repassados aos esta-
dos e municípios a título de IGD.

Programa Bolsa Família e  
Cadastro Único para  
Programas Sociais

SENARC

Gestores e técnicos 
municipais que atuam 

no Programa Bolsa 
Família e Cadastro 

Único

Disponível

8
Tutorial Óbito no 
Cadastro Único

Tutorial

Apresentar os procedimentos 
que devem ser adotados pelos 

operadores do sistema nos casos 
de óbitos do Cadastro Único.

Cadastro Único para  
Programas Sociais

SECAD 
SENARC

Gestores e técnicos 
municipais que atuam 
no Cadastro Único e 

no PBF

Disponível

9
Tutorial Transfe-
rências no Cadastro 
Único

Tutorial

Apresentar os procedimentos que 
devem ser adotados nos casos de 
transferências do Cadastro Único 

quando uma ou mais pessoas 
mudam de família ou quando uma 

família inteira muda de municí-
pio.

Cadastro Único para Progra-
mas Sociais

SECAD 
SENARC

Gestores e técnicos 
municipais que atuam 
no Cadastro Único e 

no PBF

Disponível

10

Tutorial de  
Boas-vindas aos(às)  
Conselheiros(as)  
de Assistência Social

Tutorial

Orientar sobre os diversos 
aspectos do papel dos Conselhos 
da Assistência Social, informando 
sobre os conceitos básicos sobre 

a Política Nacional de Assis-
tência Social, estruturação dos 

Conselhos, conduta ética dos(as) 
Conselheiros(as) e suas responsa-

bilidades. 

Conselhos de Assistência 
Social

SNAS 
CNAS

Conselheiros(as) da 
Assistência Social, 

gestores(as) e técni-
cos(as) municipais que 

atuam nas políticas 
sociais e demais inte-
ressados na temática.

Disponível
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Nº NOME DO RED FORMATO OBJETIVO
POLÍTICAS/PROGRAMA/ 

PLANOS/SERVIÇOS 
SECRETARIA(S) 
ATENDIDA(S)

DESCRIÇÃO DO PÚBLI-
CO-ALVO

STATUS EM 
ABRIL/2021

11

Tutorial Boas-vindas 
aos(as) Gestores(as) 
Municipais do PBF e 
Cadastro Único

Tutorial

Orientar o(a) novo(a) Gestor(a) 
Municipal do PBF e do Cadastro 
Único sobre as suas atribuições 
no Programa Bolsa Família e no 

Cadastro Único indicando as fon-
tes de consulta oficiais para tirar 

as suas dúvidas. 

Programa Bolsa Família e ca-
dastro Único para Programas 

Sociais

SENARC 
SECAD

Novos(as) gestores(as) 
e técnicos(as) mu-

nicipais do PBF e do 
Cadastro Único.

Disponível

12

Tutorial de Boas-vindas 
aos(as) Secretários(as) 
Municipais de  
Assistência Social

Tutorial

Apresentar o Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS aos no-
vos(as) Secretários(as) Municipais 
de Assistência Social, bem como 

fornecer instruções sobre os 
primeiros procedimentos a serem 

executados.

Política Nacional de  
Assistência Social  

SNAS

Novo(a) Secretário (a) 
municipais de assis-

tência social. Técnicos 
recém-chegados na 

política de Assistência 
Social. 

Em atualização 
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QUADRO 8 – FICHA TÉCNICA DOS INDICADORES DO PAF 2021

OBJETIVO INDICADOR DESCRIÇÃO
NÍVEL DE 

PUBLICIZAÇÃO 
DO INDICADOR

FONTE PERIODICIDADE
BASES DE  

DADOS  
DISPONÍVEIS

NÍVEIS DE DESAGRE-
GAÇÃO TERRITORIAL 

METODOLOGIA

Ampliar o  
portfólio de 
cursos e RED 

desenvolvidos e 
disponíveis

Número total de 
cursos desenvolvidos 
pelo DFD (diretamen-
te ou em parceria)

Indicador do número total 
de cursos, em todos os 

formatos, desenvolvidos 
pelo DFD/SAGI, seja dire-
tamente ou por meio de 

parcerias externas.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número absoluto de cursos 
desenvolvidos pelo DFD/

SAGI, em todos os formatos, 
seja diretamente ou por meio 

de parcerias externas

Número total de REDs 
já desenvolvidos pelo 
DFD (diretamente ou 
em parceria)

Indicador do número total 
de REDs desenvolvidos 

pelo DFD/SAGI, seja dire-
tamente ou por meio de 

parcerias externas.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número absoluto de REDs 
desenvolvidos pelo DFD/

SAGI, em todos os formatos, 
seja diretamente ou por meio 

de parcerias externas

Número total de 
cursos disponíveis no 
portfólio

Indicador do número 
total de cursos com oferta 

disponível no Portal 
Capacitação Cidadania, por 
meio de parceiros, ou sob 

demanda dos Estados.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número absoluto de cursos 
com oferta disponível no 

Portal Capacitação Cidadania, 
por meio de parceiros, ou sob 

demanda dos Estados

Número total de 
REDs disponíveis no 
portfólio 

Indicador do número total 
de REDs disponíveis no 

Portal Capacitação Cida-
dania.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número absoluto de REDs 
com oferta disponível no 

Portal Capacitação Cidadania, 
por meio de parceiros, ou sob 

demanda dos Estados

Número de cursos 
EaD autoinstrucionais 
disponíveis no Portal 

Indicador do número total 
de cursos com oferta dis-
ponível no Portal Capaci-

tação Cidadania.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número absoluto de cursos 
EaD autoinstrucionais com 
oferta disponível no Portal 

Capacitação Cidadania

Número de cursos 
novos desenvolvidos 
no ano

Indicador do número de 
novos cursos desenvolvi-
dos no ano, que passam 
a estar disponíveis no 

Portal EaD Cidadania, por 
meio de parceiros, ou sob 

demanda dos Estados.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número absoluto de novos 
cursos desenvolvidos no 

período, seja diretamente 
ou por meio de parcerias 

externas

Número de RED novos 
desenvolvidos no ano

Indicador do número de 
novos REDs desenvolvidos 
no ano, que passam a estar 
disponíveis no Portal EaD 

Cidadania.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número absoluto de novos 
REDs desenvolvidos no perí-
odo,  seja diretamente ou por 

meio de parcerias externas
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OBJETIVO INDICADOR DESCRIÇÃO
NÍVEL DE 

PUBLICIZAÇÃO 
DO INDICADOR

FONTE PERIODICIDADE
BASES DE  

DADOS  
DISPONÍVEIS

NÍVEIS DE DESAGRE-
GAÇÃO TERRITORIAL 

METODOLOGIA

Aumentar o 
portfólio de 

cursos e REDs 
desenvolvidos 

anualmente por 
meio de parcerias 

externas

% de cursos desen-
volvidos por parceria 
externa em relação a 
todos desenvolvidos 
no ano  

Indicador do percentual 
de cursos desenvolvidos 
pelo DFD/SAGI por meio 

de parcerias externas com 
universidades ou outras 
instituições, em relação  

a todos os cursos  
desenvolvidos no ano.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

([número de novos cursos 
desenvolvidos no período]/ 

[número de novos cursos 
desenvolvidos por meio de 
parcerias com instituições 
externas no período]) *100

% de REDs desen-
volvidos por parceria 
externas em relação a 
todos desenvolvidos 
no ano 

Indicador do percentual 
de REDs desenvolvidos 

pelo DFD/SAGI por meio 
de parcerias externas com 

universidades ou outras 
instituições, em relação  

a todos os REDs  
desenvolvidos no ano.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

([número de novos REDs 
desenvolvidos no período]/ 

[número de novos REDs 
desenvolvidos por meio de 
parcerias com instituições 

externas no período]) * 100

Aumentar a 
quantidade de 

cursos com acom-
panhamento da 
focalização do 

seu público-alvo

Número de cursos dis-
poníveis com público-
-alvo estimado pelo 
gestor anualmente 

Indicador do número de 
cursos disponíveis no por-
tfólio do DFD/SAGI para os 
quais os gestores deman-

dantes apresentaram 
estimativa anual (quanti-

dade) do público-alvo a ser 
formado.

Público
Área de-

mandante
Anual

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

Número de cursos disponí-
veis em que o demandante 
informou a estimativa da 
quantidade de pessoas a 

serem capacitadas no ano

Número de cursos 
com indicador de 
focalização

Indicador do número de 
cursos disponíveis no por-
tfólio do DFD/SAGI  para 

os quais existe informação 
sobre a focalização do 

curso, ou seja, quanto do 
público-alvo da formação 

foi certificado. 

Público
DFD/SAGI 
Área de-

mandante
Anual

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 
Sociais; Bases dispo-

nibilizadas pelas áreas 
demandantes.

Nacional

Número de cursos dispo-
níveis com indicador de 
focalização calculado e 

validado pela Sagi e a área 
demandante
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OBJETIVO INDICADOR DESCRIÇÃO
NÍVEL DE 

PUBLICIZAÇÃO 
DO INDICADOR

FONTE PERIODICIDADE
BASES DE  

DADOS  
DISPONÍVEIS

NÍVEIS DE DESAGRE-
GAÇÃO TERRITORIAL 

METODOLOGIA

Aumentar o  
alcance dos  

cursos e RED

Número de alunos 
inscritos em cursos 
presenciais

Indicador do número total 
de alunos inscritos em 

cursos presenciais.
Público

DFD/SAGI 
Caixa 

Econômica 
Federal 
Coorde-
nações 

Estaduais

Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Número total de alunos  
inscritos em cursos  

presenciais no período

Número de alunos 
inscritos em cursos 
EaD on-line

Indicador do número total 
de alunos inscritos em 

cursos EaD on-line.
Público

DFD/SAGI 
Coorde-
nações 

Estaduais

Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Brasil; Grandes  
regiões; UF; municí-
pios; macrorregiões; 
microrregiões; regi-
ões metropolitanas

Número total de alunos  
inscritos em cursos EaD  

on-line no período

Número de alunos 
inscritos em cursos 
EaD autoinstrucionais

Indicador do número total 
de alunos inscritos em cur-
sos EaD autoinstrucionais.

Público DFD/SAGI Semestral Capacitação Cidadania

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Número total de alunos 
inscritos em cursos EaD au-
toinstrucionais no período

Número de acessos 
on-line a REDs

Indicador do número total 
de acessos on-line de REDs 

(incluindo downloads), 
diretamente do Portal 

Capacitação Cidadania.

Público DFD/SAGI Semestral Capacitação Cidadania

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Número total de acessos 
on-line a REDs no período

Proporção de alunos 
certificados nos 
cursos EaD (autoins-
trucionais e on-line) 
em relação ao total de 
certificados em todos 
os formatos

Indicador da relação entre 
o número total de alunos 
certificados (ou seja, que 
concluíram com êxito) em 
cursos EaD (nos formatos 

autoinstrucional e on-line), 
e o número total de alunos 
certificados nos cursos em 

todos os formatos.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 
Sociais; Capacitação 

Cidadania

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

([número de alunos certifica-
dos nos cursos EaD autoins-

trucionais e on-line no 
período/ [número de alunos 
certificados em todos os for-
matos de cursos disponíveis 

no período]) * 100
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OBJETIVO INDICADOR DESCRIÇÃO
NÍVEL DE 

PUBLICIZAÇÃO 
DO INDICADOR

FONTE PERIODICIDADE
BASES DE  

DADOS  
DISPONÍVEIS

NÍVEIS DE DESAGRE-
GAÇÃO TERRITORIAL 

METODOLOGIA

Ampliar a 
cobertura 

temática dos 
cursos e RED 

no MC

Proporção de secre-
tarias finalística do 
Ministério com cursos 
desenvolvidos pelo  
DFD

Indicador da relação entre 
o número de Secretarias 
do MC que são atendidas 
por cursos disponíveis no 
portfólio do DFD/SAGI em 
relação ao número total de 

Secretarias do MC.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos 
e Sociais; Decreto de 

estrutura do MC.

Nacional

([número de secretarias 
finalísticas com cursos dis-
poníveis ou em atualização 

no período] / [número de 
secretarias finalísticas do MC 

no período]) * 100

Proporção de secre-
tarias finalística do 
Ministério com REDs 
desenvolvidos pelo 
DFD

Indicador da relação entre 
o número de Secretarias 
do MC que são atendidas 
por REDs do portfólio do 
DFD/SAGI em relação ao 
número total de Secreta-

rias do MC.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos 
e Sociais; Decreto de 

estrutura do MC.

Nacional

([número de secretarias 
finalísticas com REDs dis-

poníveis ou em atualização 
no período] / [número de 

secretarias finalísticas do MC 
no período]) * 100

Proporção de pro-
postas de cursos 
atendidas pelo DFD 
em relação ao total 
das classificadas 

Indicador da relação entre 
o número de propostas 
para desenvolvimentos 

de cursos atendidas pelo 
DFD/SAGI no ciclo do PAF 
em relação ao número de 

propostas classificadas 
como aptas, nesse período.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

([número de propostas de 
cursos atendidas pelo DFD no 

período] / [número de pro-
posta de cursos classificadas 
na análise técnica realizada 

pelo DFD]) * 100

Proporção de propos-
tas de REDs atendidas 
pelo DFD em relação 
ao total das classifi-
cadas

Indicador da relação entre 
o número de propostas 

para desenvolvimentos de 
REDs atendidas pelo DFD/

SAGI no ciclo do PAF em 
relação ao número de pro-
postas classificadas como 

aptas, nesse período.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Nacional

([número de propostas de 
REDs atendidas pelo DFD no 
período] / [número de pro-
posta de REDs classificadas 
na análise técnica realizada 

pelo DFD]) * 100

48



OBJETIVO INDICADOR DESCRIÇÃO
NÍVEL DE 

PUBLICIZAÇÃO 
DO INDICADOR

FONTE PERIODICIDADE
BASES DE  

DADOS  
DISPONÍVEIS

NÍVEIS DE DESAGRE-
GAÇÃO TERRITORIAL 

METODOLOGIA

Promover a quali-
dade dos cursos

Taxa de satisfação 
dos participantes dos 
cursos

Indicador da satisfação dos 
participantes dos cursos 
de formação, consideran-

do os itens reportados 
como "bom" ou "ótimo" 

nas Avaliações de Reação 
respondidas pelos alunos 

concluintes.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 
Sociais; Capacitação 

Cidadania

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Média dos cursos ([soma das 
Notas da Avaliação** dos alu-

nos concluintes por curso]/
[número de alunos concluin-

tes por curso])*100

**Nota da avaliação: [qtd. de 
itens que o aluno reportou 

“4/bom” ou “5/ótimo”]/[qtd. 
total de itens da avaliação]

Taxa de aprovação 
média EaD autoins-
trucional

Indicador da média da 
proporção de alunos 

concluintes (aprovados 
ou reprovados) que foram 
aprovados por curso EaD 

autoinstrucional.

Público DFD/SAGI Semestral Capacitação Cidadania

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Média dos cursos EaD 
autoinstrucionais ([número 
de alunos certificados por 
cursos EaD autoinstrucio-
nais] / [número de alunos 

concluintes por cursos EaD 
autoinstrucionais]) * 100

Taxa de aproveita-
mento médio EaD 
autoinstrucional

Indicador da média da pro-
porção de alunos inscritos 
(concluintes ou evadidos) 
que foram aprovados por 
curso EaD autoinstrucio-

nal.

Público DFD/SAGI Semestral Capacitação Cidadania

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Média dos cursos EaD 
autoinstrucionais ([número 
de alunos certificados por 

cursos EaD autoinstrucionais] 
/ [número de alunos inscritos 
por cursos EaD autoinstrucio-

nais]) * 100

Taxa de evasão média 
EaD autoinstrucional

Indicador da média da pro-
porção de alunos inscritos 
(concluintes ou evadidos) 
que foram evadidos por 
curso EaD autoinstrucio-

nal.

Público DFD/SAGI Semestral Capacitação Cidadania

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Média dos cursos EaD au-
toinstrucionais ([número de 
alunos evadidos por cursos 

EaD autoinstrucionais] / 
[número de alunos inscritos 

por cursos EaD autoinstrucio-
nais]) * 100
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OBJETIVO INDICADOR DESCRIÇÃO
NÍVEL DE 

PUBLICIZAÇÃO 
DO INDICADOR

FONTE PERIODICIDADE
BASES DE  

DADOS  
DISPONÍVEIS

NÍVEIS DE DESAGRE-
GAÇÃO TERRITORIAL 

METODOLOGIA

Promover a 
qualidade 
dos cursos

Total de cursos 
atualizados median-
te solicitação das 
áreas finalística e da 
pactuação dessas com 
o DFD/SAGI

Indicador do número total 
de cursos com conteúdo 
ou outros componentes 

efetivamente atualizados, 
mediante demanda e pac-
tuação com o DFD/SAGI.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Número absoluto de cursos 
com conteúdo ou outros 

componentes efetivamen-
te atualizados, mediante 

demanda e pactuação com o 
DFD/SAGI

Total de REDs atu-
alizados mediante 
solicitação das áreas 
finalísticas e da pac-
tuação dessas com o 
DFD/SAGI

Indicador do número total 
de REDs com conteúdo 
ou outros componentes 

efetivamente atualizados, 
mediante demanda e pac-
tuação com o DFD/SAGI.

Público DFD/SAGI Semestral

Registros adminis-
trativos da Política 

Nacional de Formação 
de Agentes Públicos e 

Sociais

Brasil; Grandes regi-
ões; UF; municípios; 
macrorregiões; mi-

crorregiões; regiões 
metropolitanas

Número absoluto de REDs 
com conteúdo ou outros 

componentes efetivamen-
te atualizados, mediante 

demanda e pactuação com o 
DFD/SAGI
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