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Começa no dia 25 de junho a Capacitação a Distância para Implementação do Suas e do
Programa Bolsa Família
O objetivo do curso é capacitar 14 mil profissionais dos estados e municípios
que trabalham para implementar e aperfeiçoar o Programa Bolsa Família (PBF), a
Gestão do Cadastro Único, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti) e o Programa de Apoio Integral à Família (Paif)
A Capacitação a Distância para Implementação do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) e do Programa Bolsa Família (PBF), faz parte do Programa Gestão Social
de Qualidade, que visa aprimorar os conhecimentos dos técnicos estaduais e municipais que
atuam diretamente nestas áreas. Os técnicos dos estados e municípios matriculados na
Capacitação terão acesso, a partir do próximo dia 25 de junho, ao primeiro módulo: Base
do Modelo Brasileiro de Proteção Social Não Contributiva. Esse módulo é obrigatório
para todos os participantes.
O conteúdo da Capacitação está distribuído em seis módulos, que são agrupados de maneira a
constituir quatro cursos, de acordo com a área de atuação do participante. Veja a seguir o
conteúdo de cada módulo e a relação dos cursos, carga horária e duração, segundo o perfil de
cada participante:
Principais conteúdos da capacitação







Módulo 1 (obrigatório) – Bases do Modelo Brasileiro de Proteção Social Não
Contributiva (20 horas);
Módulo 2 – Cadastro Único de Programas Sociais (20 horas);
Módulo 3 – Gestão e Implementação do Programa Bolsa Família (40 horas);
Módulo 4 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social (35 horas);
Módulo 5 – Estruturação e Implementação do Acompanhamento Familiar e de Serviços
Socioeducativos (20 horas);
Módulo 6 – Articulação de Programas Complementares (15 horas).

Relação dos cursos
Nome do Curso

Módulos/Carga Horária Total

Programa Bolsa Família (PBF)

Módulos 1, 2, 3 e 6 (95 horas)

Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (Peti)
Programa de Atenção Integral à
Família (Paif)

Módulos 1, 2, 4 e 5 (95 horas)

A quem se destina
preferencialmente
Técnicos do PBF e do
Cadastro Único
Técnicos do Peti

Módulos 1, 4, 5 e 6 (90 horas)

Técnicos do Paif

Implementação do Suas e do Bolsa Todos os módulos (150 horas)
Família

Técnicos que atuam em
vários programas sociais

Como participar das atividades virtuais do curso no qual o candidato se matriculou?
Para realizar as atividades de capacitação programadas para o curso no qual se matriculou, o
participante será incluído em uma Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA), que é
equivalente a uma turma na educação presencial. O processo de formação das CVA é feito
automaticamente, obedecendo a critérios de data de inscrição, demanda por cursos, área de
trabalho e localização geográfica do candidato, de forma a propiciar um intercâmbio entre as
diversas realidades dos municípios brasileiros. Serão, no máximo, 135 participantes por CVA,
que contará com a orientação de um tutor.
O participante incluído numa CVA será avisado diretamente por e-mail ou pelo Gestor Local, e
receberá login e senha para acessar o site da Internet utilizado na Capacitação, chamado
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e iniciar o curso. Lá estará disponível o regulamento
da capacitação e o Guia do Participante. Contará ainda com uma central de atendimento para
esclarecimentos de dúvidas e suporte técnico de sistemas e receberá um e-mail a ser usado
exclusivamente para as atividades do curso. Além de acessar o conteúdo do curso no AVA, o
participante também receberá os conteúdos em material impresso e CD-ROM.
Como a educação à distância (EAD) via internet ainda é uma tecnologia recente, o processo de
capacitação terá um período inicial chamado de ambientação, para facilitar a adaptação dos
participantes a essa nova tecnologia. Nesse período, os participantes poderão conhecer o seu
tutor, entrar em contato com os outros membros da CVA, tirar dúvidas, familiarizar-se com os
recursos (ou funcionalidades) do Ambiente Virtual de Aprendizagem; enfim, dispor de um
momento inicial de adaptação para ter um aproveitamento na capacitação. Para as primeiras
CVA, o período de ambientação terá início no dia 18 de junho.
Ao final do curso, os participantes que atenderem todos os critérios estabelecidos para cada
curso receberão um certificado de conclusão.
Como o município/estado participa da Capacitação?
Em cada município/estado, o MDS cadastrou um gestor local de capacitação que pode ser o
Prefeito, o gestor do Programa Bolsa Família, o Secretário de Assistência Social ou cargo
equivalente. A este gestor local cabe inscrever, no espaço “Acesso Restrito” do
Portal da Capacitação EAD, os candidatos ao curso, até o limite de 20 (vinte) candidatos por
município/estado. No entanto, como o número de vagas efetivas (candidatos que poderão
matricular-se) para cada estado/município é inferior ou igual a 20, conforme a tabela que
segue, será formado um cadastro reserva de candidatos que poderão ser convocados sempre
que houver vagas disponíveis.
Descrição
Municípios até 20.000 hab.
Municípios de 20.001 a 50.000 hab.
Municípios de 50.001 a 100.000 hab.
Municípios com mais de 100.000 hab. (DF incluso)
Estados (DF não incluso)
Totais

Qtde
3.956
1.049
315
244
26
5.590

Vagas
2
3
4
5
20

Participantes
7.912
3.147
1.260
1.220
520
14.059

Os candidatos deverão ter, no mínimo, o ensino médio completo ou equivalente.
Para que os participantes possam realizar on-line as atividades do curso, o Gestor Local deverá

proporcionar acesso à Internet no local de trabalho, por um período diário de uma hora durante
o expediente de trabalho.
Como se matricular?
Os candidatos inscritos pelos estados ou municípios deverão efetuar sua matrícula no espaço
“Acesso Restrito” do Portal EAD, informando seus dados cadastrais, o curso que desejam
realizar e o regime de execução (seqüencial ou acelerado). Somente serão aceitas as matrículas
dos candidatos inscritos no limite das vagas de cada município/estado, conforme a prioridade
definida pelo Gestor Local.

O processo de matrícula continua!
A capacitação já conta com a participação de mais de 1.500 municípios e 23 estados.
Para os municípios e estados que ainda não fizeram as inscrições, basta acessar o espaço
“Acesso Restrito”, na parte esquerda do Portal da Capacitação EAD.
As inscrições serão encerradas em 31/12/2007, quando poderá ser utilizado o cadastro
reserva para preenchimento das vagas não utilizadas.

Dúvidas sobre o gestor local responsável pela inscrição dos alunos: entre em contato com o
MDS pelo e-mail suporte.ead@mds.gov.br.
Para outros assuntos, como dificuldades de acesso ao Portal da Capacitação EAD, nãorecebimento de senha, entre outros: acesse o site, clique em “Fale conosco”, à direita da
barra superior do Portal e envie e-mail informando a dúvida do gestor local ou do
participante.
Em qualquer caso, recomenda-se acessar as respostas às “Perguntas Freqüentes” do
Portal da Capacitação EAD, também situado à direita da barra superior do Portal.

PARA MAIS INFORMAÇÕES , entre em contato pelo correio eletrônico
bolsa.familia@mds.gov.br ou pelo telefone da Coordenação de Atendimento da Senarc:
(61) 3433-1500 ou pelo fax (61) 3433-1614/1615.

