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Ficha técnica 



Prezad@ Participante,
 
   Seja bem-vind@, a plataforma de Ensino à distância da Subsecretaria de
Assistência Social. Esta plataforma é fruto de um intenso trabalhado
realizado no ano de 2019, do qual muitos de vocês foram partícipes. Foi a
partir dos diversos feedbacks que recebemos acerca dos treinamentos EAD
ofertados pela plataforma Google Drive que verificamos a importância de
criarmos novas ferramentas para ampliar a quantidade dos treinamentos e
melhorar a qualidade dessas ofertas.
       Acreditamos que o sucesso obtido nestes treinamentos foi o ponto de
partida necessário para adesão à plataforma de ensino à distância, que
como vocês verão, possui diversos recursos interativos que irão tornar o
nosso contato mais simples e harmonioso.
      A formação dos profissionais do SUAS sempre foi a grande preocupação
da Subsecretaria, afinal, estamos no estado com maior número de
municípios e diversidade territorial do país. Pensar ações continuadas
diante dessa realidade não é algo fácil e ao mesmo tempo esta necessidade
se faz cada vez mais evidente diante das inúmeras mudanças normativas e
conceituais ocorridas nos últimos anos no âmbito da política de Assistência
Social.
   Diante da urgência que esta temática nos imbuía realizamos dois
treinamentos pilotos na tentativa de iniciarmos algo novo que abrangesse
profissionais de todos os municípios do estado. Foram realizados no ano de
2019, pela Superintendência de Proteção Social Básica em parceria com a
Diretoria de Educação Permanente do SUAS, dois treinamentos dentro da
temática Serviços e programas da Proteção Social Básica.  
       Todas as ferramentas e metodologias utilizadas foram mantidas ou
melhoradas com base na avaliação dos participantes dos treinamentos EAD
no ano de 2019. A partir de agora iniciaremos um novo percurso de trocas e
de aprendizagem horizontal e coletiva, visando à melhoria das ofertas
estaduais e municipais.

Apresentação 



Login: (SEU CPF) - Exemplo: 773.2136.960-70 (colocar ponto e
traço).
Senha padrão: 123456
Link da plataforma:  http://ead.suas.mg.gov.br/login/?lang=pt_br

   Estas são as orientações para acesso à Plataforma Moodle. Todos os
participantes inscritos no treinamento receberão estas informações por e-
mail.  
·                   

INSTRUÇÕES PARA O 1º ACESSO A PLATAFORMA EAD SUAS/MG

    A imagem acima representa a tela inicial da nossa plataforma. Quando for
acessá-la lembre-se sempre de colocar os pontos e o traço no seu CPF, pois o
sistema não preenche automaticamente. 

Quando acessar a primeira vez será pedido que crie uma nova senha, atenção
para as regras: 
A senha deve ter ao menos 8 caracteres, ao menos um dígito(s), uma letra
minúscula, uma maiúscula e um caractere não alfa- numérico, como:  * , -  ou #

http://ead.suas.mg.gov.br/login/index.php


    Em seguida, para dar início ao seu percurso formativo, será necessário
que você encontre o treinamento/curso em que se inscreveu. Para isso, na
tela inicial, clique em "Todos os cursos" e vá para a categoria que
corresponde ao que você se inscreveu.   

 

     Após fazer login no sistema e cadastrar uma nova senha, aparecerá uma
tela explicativa contendo informações sobre a plataforma:

     Aparecerá um pequeno tutorial da própria plataforma, ensinando alguns
comandos básicos para navegar nela. Para finalizar a tour basta clicar no
botão “Fim da Tour”.



Provimento de Serviços, Programas, e Benefícios
Socioassistenciais – Essa temática engloba os trabalhos desenvolvidos
no âmbito da Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial
(PSE).
Gestão do SUAS – Essa temática traz os treinamentos/cursos
relacionados a gestão do SUAS nos territórios e temas relacionados a
recursos, planos de serviços e etc.
Controle Social do SUAS – Essa temática trata de temas relacionados a
participação social na política de assistência social, os conselhos e
demais órgãos relacionados a efetivação da Política. 

Qualquer dúvida de acesso a plataforma ou informações gerais sobre o
treinamento/curso, entre em contato com:  dgtep@social.mg.gov.br.

     Estas três temáticas foram elaboradas de acordo com o Plano Nacional
de Educação Permanente (PNEP). Escolha de acordo com o tema do
treinamento/curso que irá fazer. 

 
    Após encontrar o curso em que se inscreveu, leia o manual do
participante, assista o vídeo tutorial sobre a plataforma e aceite
regulamento, siga todos procedimentos solicitados na tela de apresentação
e inicie os seus estudos! 
 
Atenção!
 
A sua senha permanecerá a mesma caso você venha realizar novos
treinamentos nesta plataforma, seno o usuário o número de seu CPF,
conforme citado acima. 

Bons Estudos! 


