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Inscrições abertas para capacitações a distância
Com os cursos não presenciais, as equipes municipais do Bolsa Família e do
Cadastro Único podem se atualizar em conteúdos essenciais para o dia a dia de trabalho
Estão abertas, até 15 de abril, as inscrições para oito cursos de capacitação a distância, oferecidos pela
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS). Os cursos — totalmente gratuitos — se destinam às equipes municipais que trabalham
com o Programa Bolsa Família (PBF) e com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(Cadastro Único), aos representantes do controle social e aos parceiros do PBF e do Cadastro.
A educação a distância (EaD) é um importante meio para disseminar conteúdos instrucionais,
informações e procedimentos de trabalho. Os cursos disponíveis no momento são específicos para quem
possui perfil de usuário no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). Para participar, os
interessados precisam acessar o Portal EaD-MDS, no endereço www.mds.gov.br/ead, e, se
forem novos usuários, devem preencher o cadastro e fazer o Curso de Ambientação. Confira as opções:
Cursos com inscrições até 15 de abril
Sistema de Condicionalidades (Sicon)
Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M)
Sistema de Gestão de Benefícios (Sibec)
SIGPBF — Aplicativo de Transmissão de Arquivos: Upload/Download de Arquivos
SIGPBF — Aplicativo de Adesão Municipal
SIGPBF — Aplicativo de Controle de Acesso
SIGPBF — Aplicativo de Formulários (SASF)
SIGPBF — Integração de Sistemas no SIGPBF
Os conteúdos dos cursos são apresentados por tutores virtuais e são estruturados em linguagem
acessível e autoexplicativa. Para reforçar a aprendizagem, foram elaborados exercícios autoavaliativos e
são indicadas leituras complementares. No final de cada curso, o certificado só será emitido depois que
os participantes realizarem a avaliação de aprendizagem com aprovação de 60% e responderem à
avaliação de reação sobre a capacitação.
Acesso livre
Também estão disponíveis os seguintes cursos livres e tutoriais, que podem ser realizados por qualquer
pessoa, sem necessidade de senha:
Gestão do Tempo; Boas-vindas aos novos gestores municipais; Boas-vindas aos novos coordenadores
estaduais; Desligamento voluntário e retorno garantido; Recuperação da senha da V7 do Cadastro Único;
Perguntas mais Frequentes sobre Formulários do Cadastro Único (no formato de revista eletrônica);
Sistema Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único (Cecad); Tabulador de
Informações do Cadastro Único (Tabcad).
Em caso de dúvidas sobre as capacitações a distância, entre em contato com suporte.ead@mds.gov.br.
Cursos presenciais para formação de instrutores
A partir de abril de 2015, serão ofertadas novas turmas de Formação de Instrutores de Formulários do
Cadastro Único e de Gestão do Cadastro Único e do PBF, em Brasília. A meta é formar 60 instrutores
de Formulários do Cadastro Único e 120 Instrutores de Gestão do Cadastro Único e do PBF. Atenção: o
curso de Formação de Instrutores de Formulários, que possui uma parte introdutória de técnicas
didáticas e de apresentação, é pré-requisito para o de Instrutores de Gestão.

As vagas para os cursos oferecidos são limitadas e são calculadas proporcionalmente ao porte
populacional e ao número de municípios de cada estado. Os interessados devem entrar em contato
com as coordenações estaduais, responsáveis pela indicação dos participantes.

Teleconferência sobre as condicionalidades do PBF e sobre o Cadastro Único
Nesta segunda-feira, 30 de março, o MDS promove teleconferência sobre o Cadastro Único e sobre
as condicionalidades do Programa Bolsa Família. O programa será exibido das 9h30 às 11, pela TV
NBR, do governo federal.
A teleconferência terá a participação do Secretário Nacional de Renda de Cidadania, Helmut
Schwarzer, da Diretora Substituta do Departamento de Condicionalidades, Juliana Agatte, e da
Diretora do Departamento do Cadastro Único, Joana Mostafa.
Os telespectadores poderão fazer perguntas por telefone, e-mail e pelo twitter, que serão divulgados
durante a teleconferência. O programa será reapresentado pela TV NBR na quarta-feira (1º de abril),
às 9h, e na sexta-feira (3 de abril), às 15h30.
A captação do sinal da NBR pode ser feita de várias formas, como indicado a seguir:
1) Assistir pelo canal 146 da Sky TV, pelo canal 696 da OiTV ou pelo canal 54 da EmbratelTV.
2) No site da EBC (http://conteudo.ebcservicos.com.br/streaming/nbr).
3) Via satélite:
Recepção digital
Satélite: Star One C2
Posição orbital: 70°W
Polarização: Horizontal
Frequência: 3632
Padrão: DVB-S
Symbol Rate: 4.6875
FEC 3/4
PID de vídeo: 0308
PID de áudio: 0256
PID de PCR: 8190

Recepção analógica
Satélite: Star One C2
Posição orbital do satélite: 70°W
Frequência: 4030
Banda L: 1120
Polarização: Vertical

4) Pela NET (nas cidades que captam o sinal da TV NBR).
Alguns dias depois da transmissão ao vivo, o programa também será disponibilizado no site do MDS —
www.mds.gov.br (que dará acesso ao canal YouTube).
Identificação necessária nos e-mails
Para facilitar a comunicação entre o MDS e as gestões locais, é de suma importância incluir nos
e-mails enviados para o gestorpbf@mds.gov.br:




identificação do remetente;
identificação do município; e
principais telefones/e-mails para contato posterior.

O gestorpbf@mds.gov.br é o canal institucional próprio para o envio de todos os tipos de
questionamentos referentes ao Bolsa Família.
ANOTE NA AGENDA
8 a 10 de abril — Mesa Técnica com Coordenadores Estaduais do Programa Bolsa Família para
elaboração dos planos de trabalho para 2015. O encontro será realizado em Brasília (DF).
26 a 30 de abril — XVI Encontro Nacional do Colegiado Nacional dos Gestores da Assistência Social
(Congemas), em Fortaleza (CE).
PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003. Há plantão no fim de semana de pagamento do PBF.

