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MDS lança curso a distância de capacitação sobre o Sibec
Técnicos municipais, estaduais e conselheiros podem se inscrever no portal EaD/MDS a partir de 15 de
agosto
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), lançará o curso a distância sobre o Sistema de Gestão de Benefícios (EaD-Sibec), no endereço
eletrônico: http://www.mds.gov.br/ead. O curso será disponibilizado para gestores(as) e técnicos(as) do
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único e conselheiros(as) do Controle Social usuários do Sistema de Gestão
do Programa Bolsa Família (SIGPBF).
O EaD-Sibec tem o objetivo de apresentar as noções básicas acerca da operacionalização do Sistema e da gestão
de benefícios do PBF aos profissionais que trabalham com gestão e participação social. Este curso complementa a
capacitação presencial do Sibec para gestores, executada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA).
O EaD-Sibec disponibilizado no Portal EaD-MDS, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle, é
constituído de um guia de navegação interativo em telas web, de exercícios autoavaliativos e de uma avaliação
de aprendizagem, que deve ser realizada ao final do curso. Para obter o certificado de 20 horas, o participante
deverá atingir 60% de acertos na referida avaliação. O curso também disponibiliza uma biblioteca virtual com
materiais instrucionais em PDF para leituras de aprofundamento. Para participar, é necessário preencher o
cadastro de usuário, caso o interessado ainda não o tenha feito, em seguida basta acessar o AVA com seu login
(CPF) e senha e clicar no link do curso.
As turmas serão organizadas com número de vagas limitado. Portanto, caso você, ao clicar no link da turma,
receber a mensagem de que ela já está encerrada, favor aguardar a próxima turma. Semanalmente, nova turma
será iniciada.
No momento, o Portal EaD-MDS disponibiliza os seguintes cursos e tutoriais:
– Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) – Atualizado;
– Curso Ambientação EaD;
– Gestão do Tempo (curso livre);
– Tutorial sobre recuperação da senha da V7 do Cadastro Único;
– Tutorial sobre o Desligamento Voluntário – Retorno Garantido; e
– Tutorial de boas-vindas aos(às) novos(as) e Gestores(as) municipais do PBF.
As novidades não param por aqui! A Senarc lançará, em breve, cursos sobre o Sistema de Condicionalidades
(Sicon) e sobre o Cecad (Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único). Fique atento às
oportunidades de capacitação disponibilizadas pelo MDS!

Adesão ao Mais Educação em 2014 foi prorrogada até 31 de agosto
Foi prorrogado para 31 de agosto o prazo para escolas públicas estaduais e municipais aderirem ao
Programa Mais Educação (PME). É muito importante o apoio dos(as) gestores(as) locais do PBF
no processo de articulação entre os Programas Bolsa Família e Mais Educação, em 2014.

A parceria, que existe desde 2011, entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da
Educação tem como objetivo garantir que as escolas, com maioria de estudantes que
pertencem a famílias beneficiárias do Bolsa Família (“escolas Maioria PBF”), façam a
adesão ao Programa Mais Educação, para acesso à educação integral. O cadastramento deve ser
feito por meio do sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) interativo.
Atenção especial deve ser dedicada às escolas que já faziam parte do PME em 2013 e devem, nesta
oportunidade, efetuar a readesão para 2014 – pois, para o planejamento do programa, são
necessárias informações atualizadas de cada instituição no sistema, a fim de garantir a continuidade
de sua participação. Com relação às “escolas maioria PBF”, restam, ainda, 831 instituições para
efetuar a readesão; veja aqui a lista dessas escolas, por município, que ainda devem ser mobilizadas,
prioritariamente, a aderir ao Programa Mais Educação em 2014.

ANOTE NA AGENDA
19 de setembro — Prazo para a atualização dos dados cadastrais das famílias incluídas no processo
de Revisão Cadastral de 2014.
30 de setembro – Prazo para municípios e estados inserirem as informações da prestação de contas
do IGD no SuasWeb.
31 de outubro – Prazo para que os Conselhos de Assistência Social registrem sua deliberação sobre
a comprovação dos gastos do IGD.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h).

