
Prezados Ebapianos Cearense,

Informamos  que  o  Ministério  da  Cidadania  –  MC  está  disponibilizando  o  curso  no  modo  Educação  à
Distância – EaD  da EBAPI. 

Esclarecemos que o curso está aberto a todos que desejarem participar, tanto as pessoas dos municípios
que  aderiram,  quanto  dos  que  não  aderiram.  Informamos que  este  curso  faz  parte  das  atividades  da
segunda etapa da EBAPI. O MC para computar a atividade como realizada controlará (via CPF) os municípios
que aderiram e os respectivos representantes do EBAPI, eles cruzarão as informações para identificar os
representantes dos municípios e assim poderem dar como cumprida a etapa da capacitação. 

Para  tanto,  os  representantes  do  EBAPI  inseridos  no  Ministério  deverão  participar.  Serão
considerados capacitados aqueles municípios que tenham  no mínimo dois representantes de cada, que
concluido o curso. Porém, o EBAPI-Ce está recomendando que, pelo menos, outras  duas pessoas do Comitê
Gestor Municipal  venham participar, envolvendo prioritariamente os Conselheiros Municipais e membros
da sociedade civil.  Ainda que não exista o Comitê Gestor, reforçamos o imperativo da participação dos
Conselheiros e a sociedade civil. 

Lembramos que os municípios que participaram da capacitação em Brasília em novembro do ano passado,
já serão considerados capacitados de acordo com informe emitido pelo Ministério, contudo, poderão fazer
o curso EaD. Observem se no EBAPI o item capacitação, sofreu mudança nesta etapa. O mesmo passará
para a cor verde no sistema monitorado por Brasília. 

Informamos que o curso terá 20 horas de duração e a “nota” mínima final para ser certificado é de 60
pontos.  Cada módulo tem suas respectivas avaliações e será preciso que o cursista passe por todas as
atividades e faça a avaliação para que possa avançar e chagar ao final do curso.

Todos os materiais da EBAPI estão disponíveis no curso, mas também já podem ser acessados pelo nosso
site: http://mds.gov.br/assuntos/brasil-amigo-da-pessoa-idosa

Atenciosamente,

Verônica Maciel Medeiros de Brito Lima 

Evaldo Cavalcante Monteiro

Representantes do EBAPI-Ce junto ao MC

http://mds.gov.br/assuntos/brasil-amigo-da-pessoa-idosa


Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa 
 

Dicas para acesso ao curso de capacitação na Estratégia 
 
 
1. Acesse o endereço http://www.mds.gov.br/ead/. Na tela inicial, clique na opção “novo usuário”, 
no menu à esquerda. Observação: se você já criou seu usuário, mas não concluiu seu cadastro, vá 
para o Passo 4. Se você já possui um cadastro completo, vá para o Passo 8. 
 

 
 
 
2. Será exibida uma tela para que você possa entrar com suas informações pessoais e, então, criar 
seu usuário. Atente para seu CPF e sua Senha, que serão utilizados para acessar o curso. 
 

 
 

http://www.mds.gov.br/ead/


 
3. Após confirmar seus dados, você será convidado a acessar novamente o sistema, informando o 
CPF e a Senha cadastrados. 
 
4. Uma vez logado, você deverá completar o seu cadastro. Para tanto, clique no seu nome, que 
aparece no canto direito superior da tela: 
 

 
 
 
 
5. E, em seguida, clique na opção “modificar perfil”. 
 

 
 
6. Na tela seguinte, você deverá completar todos as informações exigidas e, ao final da tela, clicar 
no desenho do “disquete” para salvar as alterações. 
 
 



 
 
 
7. Após a atualização de seu cadastro, retorne para a página inicial do site, clicando por exemplo 
sobre a logo “capacitação cidadania”. 
 

 
 
 
8. Uma vez na tela inicial, clique no ícone correspondente à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. 
 

 
 
 



 
 
9. Então role a tela para baixo e clique no curso referente à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa: 
 

 
 
 
10. Na tela seguinte, confirme sua inscrição no curso clicando no botão correspondente. 
 
 

 
 

11. Feito isso, basta clicar em “continuar” na tela que será exibida e pronto! Você poderá iniciar seu 
curso conforme as instruções que aparecerão nas páginas seguintes. Bons estudos! 


