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Curso de Educação a Distância do Sicon/PBF
vai ao ar em dezembro
As aulas são importantes para: gestores e técnicos do Bolsa Família, responsáveis pelo
Programa nas áreas de educação e de saúde, conselheiros e equipes dos CRAS e dos CREAS
que realizam o acompanhamento de famílias em descumprimento de condicionalidades
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), lança, em 1º de dezembro de 2014, a 1ª edição da capacitação a distância sobre o
Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (EaD-Sicon/PBF).
O curso será disponibilizado para gestores e técnicos estaduais e municipais do Programa Bolsa Família e do
Cadastro Único, Coordenadores e equipe técnica das áreas de saúde, de educação e de assistência social,
representantes do controle social e outros parceiros, com perfil de usuário ativo do Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família (SIGPBF).
No EaD-Sicon, os gestores e técnicos vão conhecer as funcionalidades do Sicon e aprender a utilizar o Sistema
para realizar a gestão de condicionalidades do Bolsa Família com mais eficiência e qualidade. Assim, terão
condições de se familiarizar com todas as suas possibilidades, tanto para o atendimento de situações específicas
das famílias quanto para o planejamento da gestão intersetorial. A primeira parte do curso é composta por três
módulos:
 Módulo 1 – Introdução: Conceito e Concepção das condicionalidades
 Módulo 2 – Acesso ao Sicon
 Módulo 3 – Funcionalidades de Consulta do Sicon: estudo de casos
Já a segunda parte, prevista para o 1º trimestre de 2015, terá um módulo sobre o ―Registro‖, abordando as
funcionalidades de Recurso e de Acompanhamento Familiar.
O curso traz uma novidade: apresentará casos que retratam a realidade cotidiana de gestores e técnicos que
trabalham com a gestão do PBF, o que facilita o entendimento das funcionalidades e a navegação no Sicon. O
curso traz ainda exercícios de fixação ao final de cada módulo e uma avaliação de aprendizagem que deve ser
realizada ao final de cada uma das partes. Para obter o certificado de 15 horas referente aos três primeiros
módulos, o participante deverá atingir 60% de acertos na referida avaliação. O EaD-Sicon também disponibiliza
uma biblioteca virtual com materiais instrucionais em PDF para leituras de aprofundamento.
As inscrições serão realizadas diretamente no endereço eletrônico http://www.mds.gov.br/ead/. Caso já tenha
realizado seu cadastro no Portal EaD-MDS, informe login (seu CPF) e sua senha, clique no link do curso e
inicie seus estudos.
Se for acessar pela primeira vez:
i)
clique em ―novo usuário‖;
ii)
preencha seu cadastro;
iii)
realize o curso de Ambientação EaD; e
iv)
inicie seus estudos sobre o Sicon, na turma disponível no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) do Portal EaD/MDS;
Cada turma terá, no máximo, 500 vagas. Portanto, se o(a) interessado(a) clicar no link da turma e receber a
mensagem de que ela já está encerrada, terá de aguardar a abertura da próxima turma. Os lançamentos
ocorrerão de acordo com a demanda.
Além do curso
opções:




a distância sobre o Sicon, o Portal EAD-MDS tem outros cursos e tutoriais disponíveis. Veja as
Tutorial TAB CAD (lançado em 27 de novembro de 2014);
Tutorial CECAD (novo);
Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) – Atualizado;










Introdução ao Sistema de Gestão de Benefícios (Sibec);
Curso Ambientação EaD (para novos usuários);
Gestão do Tempo (curso livre);
FAQ – Formulários do Cadastro Único (revista eletrônica);
Tutorial de boas-vindas aos(às) novos(as) gestores(as) municipais do PBF;
Tutorial sobre recuperação da senha da V7 do Cadastro Único;
Tutorial sobre o Desligamento Voluntário – Retorno Garantido;

É importante que o(a) gestor(a) do PBF identifique no município/estado quais são os responsáveis pelo
acompanhamento das condicionalidades de educação e de saúde e que os convide para realizar o EaD-Sicon. O
curso também é essencial para os membros do controle social do PBF e as equipes dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) responsáveis
pelo acompanhamento das famílias em descumprimento. A Senarc/MDS conta com o apoio das gestões
municipais para que divulguem a capacitação a distância para todos esses públicos. Lembre-se: para assistir
às aulas, é necessário que todos tenham acesso ao SIGPBF e se cadastrem no Portal EAD-MDS.

Atenção ao prazo para a prestação de contas do IGD
Termina neste domingo, 30 de novembro, o prazo para os municípios e os estados informarem ao
MDS sobre a prestação de contas dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do
Programa Bolsa Família (PBF), referentes a 2013. O lançamento das informações é feito no Sistema
SuasWeb.
Essa é a data-limite para que não sejam interrompidos os repasses que se destinam a apoiar a gestão
descentralizada do PBF. O município ou o estado poderá lançar as informações depois de 30 de
novembro, mas ficará sem receber recursos a partir da competência de dezembro de 2014. A situação
só será regularizada na competência seguinte ao mês em que o MDS receber a informação de que as
contas foram submetidas e aprovadas pelo Conselho de Assistência Social (CAS). Não haverá repasse
retroativo.
Julgar a prestação de contas feita pelo município ou pelo estado (por meio do Fundo de Assistência
Social) é uma responsabilidade do respectivo CAS. O Parecer do Conselho também deve ser informado
ao MDS, e o prazo para esse lançamento vai até 31 de dezembro de 2014. Haverá repercussão nos
repasses se as contas não forem apreciadas até essa data, se forem rejeitadas ou se forem aprovadas
parcialmente.

Indisponibilidade do Módulo Manutenção do Sibec
O Módulo Manutenção do Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) estará indisponível na próxima
segunda-feira, 1º de dezembro de 2014, para o processamento da Folha de Pagamentos do PBF
de dezembro. Apenas nesta data não será possível realizar ações de gestão de benefício (bloqueio,
desbloqueio, cancelamento e reversão de benefício). Os demais módulos do Sibec (Consulta,
Infraestrutura e Relatório) permanecerão em funcionamento.

ANOTE NA AGENDA
27 de novembro — Último dia para que as ações de administração de benefícios — realizadas no
Módulo Manutenção do Sibec — tenham repercussão na Folha de Pagamentos do PBF de dezembro,
conforme o Calendário Operacional.
12 de dezembro — Data-limite para a atualização cadastral das famílias incluídas no Processo de
Revisão Cadastral 2014.
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).

