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Novidades no Portal de Ensino a Distância do MDSA
Além de novo layout, estão previstos cursos sobre IGD-M e Gerenciamento do Cadastro Único ainda
este mês
Em setembro de 2016 a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) apresentará novidades no seu portal
de educação a distância EaD MDS.
O Portal receberá um novo layout com um design mais responsivo, prático e intuitivo, facilitando seu acesso e
navegação. Veja algumas novidades do novo Portal:
- Ambiente virtual mais objetivo, prático e de fácil navegação;
- Melhorias na acessibilidade: implementação de funcionalidades para facilitar o acesso e a localização de
conteúdos pelos usuários portadores de deficiência auditiva, visual e motora;
- Melhorias quanto à usabilidade: visando facilitar o aprendizado, a execução de tarefas, a redução de erros e a
satisfação do usuário;
- Preenchimento de cadastro também para os cursos livres.
O principal objetivo desse projeto de modernização do Portal foi atender a inúmeras solicitações de usuários que
indicaram a necessidade de melhorias e ampliar as oportunidades de formação continuada para gestores e
técnicos do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.
Indisponibilidade Temporária do Sistema
Para a realização das mudanças previstas, será necessário retirar o Portal do ar de 1º/09 a 09/09.
Essa decisão terá impacto no lançamento de novas turmas no dia 1º de setembro, conforme informação veiculada
no dia 26/08 no Bolsa Família Informa nº 519. Os lançamentos de novas turmas serão transferidos para meados
de setembro. Ao término deste período, os interessados poderão acessar e navegar nas novas funcionalidades.
É recomendado que todos refaçam o curso de Ambientação para entenderem melhor o novo layout. Esse curso
estará disponível com o nome: EaD: Ambientação Novo Portal. Após a ambientação, os interessados poderão
inscrever-se nos cursos normalmente.
Como acessar o Novo Portal EAD?
O novo portal EAD encontra-se no endereço eletrônico www.mds.gov.br/ead;
Se você já é usuário cadastrado, basta informar infomar login (CPF) e senha.
Para navegar pelo ambiente de estudos, clicar em:
<AVA>;
<fazer o novo curso de ambientação>;
Depois, clicar no link do curso e iniciar a navegação e os estudos.
Se for o primeiro acesso, antes de realizar os procedimentos descritos acima, clique em <Novo Usuário> e
preencha as informações solicitadas, inclusive criando uma senha. Depois, faça o curso Ambientação EaD que é
pré-requisito para os demais.
Além de novas funcionalidades, serão lançados também novos cursos ainda este mês.
Saiba mais sobre novos cursos e tutorias do Portal
- Teoria e prática do IGD-M: trata-se de um curso para gestores, técnicos municipais e dos estados e
representantes do controle social com perfil de usuário no SIGPBF em que o conteúdo sobre o Índice de Gestão

Descentralizada Municipal é apresentado de forma didática e dialógica com estudos de casos práticos, exercícios e
um teste final para verificação de aprendizagem.
O conteúdo aborda conceitos, desdobra o novo cálculo, apresenta sugestões para a utilização dos recursos e a
importância do planejamento, execução e prestação de contas. Os participantes que obtiverem 60% de acertos no
teste final poderão imprimir um certificado de conclusão do curso.
- EaD Cadastro Único – Gerenciamento de Usuários e Novidades da Versão 7.15:
Este tutorial é de livre acesso para gestores e técnicos, representantes do controle social e para qualquer cidadão
que se interesse pelo assunto.
No guia interativo são apresentados conceitos gerais, orientações sobre o gerenciamento de usuários,
cadastramento de entrevistadores e UTL e alterações da Versão 7.15.
Incremente os seus conhecimentos sobre o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único, participando
dos cursos ofertados no Portal EaD-MDS!

Identidade Jovem (ID Jovem) estará disponível a partir deste segundo semestre
A Identidade Jovem, instituída pelo Decreto nº 8.537, de 5 de outubro de 2015, é um documento de
identificação para jovens de 15 a 29 anos com renda familiar total de até dois salários mínimos e inscritos
no Cadastro Único, que garantirá o benefício da meia-entrada para acesso a eventos artístico-culturais
e esportivos, bem como a gratuidade de vagas em transportes coletivos interestaduais.
Para operacionalização da Identidade Jovem (ID Jovem) a Secretaria Nacional de Juventude firmou
contrato com a Caixa, no final de março (31/03/2016). Assim, a previsão é que o ID Jovem comece a
ser emitido ainda neste segundo semestre de 2016.
A emissão do ID Jovem não será realizada pelas gestões municipais do Cadastro Único nem pelos
equipamentos da Assistência Social. Todo o processo de solicitação, verificação das condições para
participar do programa e emissão da Identidade Jovem será realizado online, pelo site do programa
http://identidadejovem.net/ ou aplicativo para smartphones.
Com a divulgação do programa, pode haver demanda de inscrição no Cadastro Único por parte de
jovens interessados em cumprir os requisitos para emitir a ID Jovem. Assim como em relação aos demais
programas usuários do Cadastro Único, as gestões municipais devem seguir os procedimentos e
conceitos definidos por normas e instruções do MDS.
É o Cadastro Único abrindo a porta para mais um direito!

Termina hoje o prazo de inscrições no Prêmio Rosani Cunha
Está chegando ao fim o prazo de inscrições no Prêmio Rosani Cunha – Edição Especial Cadastro Único!
O prazo para a inscrição vai até 1º de setembro.
Se você, gestor, ainda não fez sua inscrição, corre que ainda dá tempo!
O Prêmio é voltado para o reconhecimento do trabalho das gestões municipais e coordenações
estaduais do Cadastro Único, na modalidade Boas Práticas, e para a valorização do papel dos
entrevistadores, na modalidade Entrevistador Destaque do Cadastro Único.
A cerimônia de premiação acontecerá no dia 15 de dezembro, em Brasília, e contará com a
participação dos representantes das nove práticas finalistas de municípios ou DF, três de estados e
com os cinco entrevistadores finalistas, escolhidos por meio de votação aberta ao público. Todas as
práticas finalistas terão seu relato publicado em catálogo do Prêmio Rosani Cunha. Os vencedores
serão premiados com troféu e uma viagem internacional acompanhando a equipe do Ministério
em missão técnica.

No site do Prêmio estão todas as informações para se inscrever e para acompanhar todo o processo de
seleção. É muito importante ler todas as informações, o Manual de Inscrições e o Edital para realizar a
inscrição corretamente. Para realizar a inscrição, clique aqui.

ANOTE NA AGENDA
19 de julho a 1º de setembro de 2016: Inscrições para o Prêmio Rosani Cunha: Edição Especial
Cadastro Único
30 de setembro — Prazo para o lançamento das informações, no SuasWeb, sobre a deliberação feita
pelo Conselho de Assistência Social (CAS) sobre a prestação de contas do IGD-PBF 2015 do respectivo
estado ou município.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, entre em contato com a Central de Relacionamento do MDS, pelo endereço
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/contato ou pelo telefone 0800 707 2003.

