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O Ciclo de Capacitação em Conceitos e Técnicas para Elaboração de Diagnósticos, Monitoramento e 

Avaliação de Programas e Ações do MDS é um programa de capacitação para trabalhadores do Sistema 

Único da Assistência Social. O projeto, idealizado pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

(SAGI) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e executado em cooperação com 

o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo (CEGOV) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), prevê a oferta de três cursos de extensão na modalidade de Ensino a Distância, a saber: 

C1: Curso de Indicadores para Diagnóstico dos Programas do SUAS e do BSM  

C2: Curso em Conceitos e instrumentos para Monitoramento de programas  

C4: Curso em Conceitos e instrumentos para Avaliação de programas  

A capacitação foi divulgada principalmente no sítio do CEGOV (www.cegov.ufrgs.br) e no Facebook 

do MDS, recebendo quase dez mil inscrições, realizadas pelo preenchimento de formulário online (Jotform) 

disponibilizado no sítio do CEGOV. Tendo em vista que o Curso de Diagnóstico é pré-requisito para o curso 

de Monitoramento, da mesma forma que este é pré-requisito para o curso de Avaliação, o processo de 

inscrição e seleção dos alunos foi único, realizado entre os dias 3 e 23 de fevereiro de 2014. Do total de 

inscritos, foram selecionados 5873 alunos, divididos em dois grupos: um com 1046 alunos e outro com 

4827 alunos. 

 O Ciclo é totalmente executado em ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma Moodle 

institucional do CEGOV, com o apoio de tutores. A proposta é que o aluno estude uma hora por dia, 

durante 42 dias corridos, no caso do Curso 1. Em relação ao processo de elaboração do material 

instrucional, este compreendeu as seguintes etapas: produção do Caderno de Estudos, do Guia do Aluno e 

do Guia do Moodle customizados, gravação de vídeos instrucionais, seleção de textos e de vídeos de apoio 

e complementares, elaboração de exercícios de fixação e da avaliação final, concepção e customização do 

AVA, elaboração da avaliação de reação concepção e disponibilização do certificado dos alunos. 
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