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As inscrições do Curso a Distância estão abertas
O gestor local deve estar atento aos procedimentos necessários para
inscrever os técnicos do seu município no Curso

As inscrições para o Curso a distância sobre a Implementação do Sistema Único de
Assistência Social (Suas) e do Programa Bolsa Família (PBF) estão abertas.
O Curso visa treinar as equipes técnicas responsáveis pela implementação e administração
descentralizadas do Programa Bolsa Família e do Sistema Único de Assistência Social em
todos os municípios brasileiros. Com esse treinamento, as equipes técnicas poderão
trabalhar para fortalecer a rede de proteção social no país, utilizando os mesmos métodos e
conceitos em todo o território nacional. Assim, o curso pretende capacitar os profissionais da
área a partir de alguns princípios, tais como garantia de direitos constitucionais, respeito ao
pacto federativo, reconhecimento do imperativo público e continuado de prestação de
serviços socioassistenciais, e efetividade do controle social.
Mais de 2.700 municípios aceitaram o Termo de Compromisso e já podem inscrever técnicos
no Curso, sendo que mais de 1.100 pessoas já estão participando do projeto. É importante
lembrar que o certificado de conclusão do Curso representa uma extensão universitária.
Para mais informações sobre o Curso, acesse o informe 82 na página do Bolsa Família na
internet (www.mds.gov.br/bolsafamilia).
Veja o que fazer para inscrever participantes no Curso:
1) Se você ainda não acessou o Curso
Gestor local, você receberá uma identificação pessoal (login e senha) que possibilitará o seu
acesso à área do Portal destinada à inscrição dos candidatos. Essa identificação será enviada
pela Instituição Capacitadora (IBAM/Unicarioca) via e-mail. Caso não tenha recebido login e
senha, entre em contato pelos telefones: (61) 3433-1675 ou 3433-1678.
2) Se você já recebeu a senha
No ato da inscrição, o gestor local deve aceitar o Termo de Compromisso e ter em mãos os
seguintes dados dos técnicos participantes: nome completo, CPF, telefone de contato e
endereço eletrônico (e-mail), e a área de atuação.
É fundamental que o gestor local conheça as suas responsabilidades no Curso. Leia o Termo
de Compromisso.
3) Se você acessou e aceitou o Termo de Compromisso, mas não realizou as
inscrições

É necessário realizar as inscrições dos técnicos participantes: nome completo, CPF, telefone
de contato e endereço eletrônico (e-mail), e a área de atuação.
O gestor local poderá inscrever até 20 técnicos, estabelecendo a ordem de prioridade das
inscrições, ficando os demais em reserva técnica.
4) Se você já realizou as inscrições e os participantes não se matricularam
Somente serão aceitas as matrículas dos candidatos inscritos no limite das vagas de cada
município/estado, conforme a prioridade definida pelo gestor local.
Uma vez inscrito, o técnico participante receberá um e-mail onde será orientado a efetivar
sua matrícula na área de “Acesso restrito ao participante”, informando o seu CPF e usando o
mesmo CPF como senha. Em seguida, deverá observar as etapas abaixo:
- preencher/completar os dados da ficha de cadastro;
- escolher o curso de seu interesse e o regime de execução;
- confirmar sua matrícula, onde aparecerá uma mensagem: status “Matriculado, aguarde sua
comunidade virtual (comunidade virtual de aprendizado – CVA)”.
5) Se os participantes já estão matriculados
É necessário aguardar a comunicação das instituições capacitadoras sobre a data de início
da turma. Essa informação será enviada para o e-mail informado na ficha de cadastro.
Atenção:
É fundamental que o gestor municipal esteja atento à participação das pessoas que
inscreveu, garantindo as condições adequadas (computador ligado à internet e as horas
necessárias de estudo) para a realização do Curso.
Dúvidas:
As dúvidas sobre o Curso a distância sobre a Implementação do Sistema Único de
Assistência Social e do Programa Bolsa Família (PBF) podem ser solucionadas no Portal EAD
(http://ead.mds.gov.br) ou pelos telefones: (61) 3433-1675 ou 3433-1678.

Atenção para os prazos do Programa Bolsa Família:
06 de novembro – último dia para registro das informações de acompanhamento
das condicionalidades de educação, referente ao período de agosto e setembro de
2007. Para registrar as informações, acesse o Sistema de Freqüência Escolar em:
http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br/presenca/controller/login/efetuarLogin.php.
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde. Para registrar as informações
acesse o Sisvan em: http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/
31 de dezembro – termina o prazo para o gestor local inscrever candidatos para
participar da Capacitação para Implementação do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) e do Programa Bolsa Família. Mais informações podem ser obtidas na
página: http://ead.mds.gov.br/.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a
Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.

