
 CURSOS FNDE -  FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

O  FNDE –  Fundo  Nacional  do  Desenvolvimento  da  Educação,  fez

reformulação na plataforma do Programa Formação Pela  Escola  –  FPE

unificando  as  2  plataformas  SIFE  e  MOODLE  em  uma  só,  agora

denominada SIFE/AVA.

Para ser matriculado nos cursos do Programa Formação Pela Escola- FPE,

você  deverá  realizar  4  passos essenciais.  Após  realizá-los  e  com sua senha  em mãos,

deverá avisar sua tutora no dia  31/08/20 às 19h, para que s mesma possa enviar seu nome

para matrícula, que é feita por um multiplicador do FNDE. 

OBSERVAÇÃO:  Aqueles  que  já  realizaram  todos  os  cursos  do  FPE  –  Programa

Formação pela Escola, poderão refazê-los nesta nova plataforma - SIFE/AVA.

1º PASSO

1.1-  Cadastrar-se  no  portal  Gov.br  –  CadÚnico,  através  do  link:
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=www.fnde.gov.br%2Fava

DICA: Para aqueles que já possuem a senha do Meu INSS, deverão utilizá-la.

Em caso de eventuais dúvidas, o cursista pode assistir um vídeo explicativo através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=d2FCcbQSoK4

1.2-  Caso  tenha  cadastro  e  esqueceu  a  senha,  deverá  recuperá-la  através  do  link :
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=www.fnde.gov.br%2Fava

Em caso de eventuais dúvidas, o cursista pode assistir um vídeo explicativo através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=_4lC5YNvjmU
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2º PASSO

1.1- Cadastrar-se na plataforma SIFE/AVA

Em caso de eventuais dúvidas, o cursista pode assistir um vídeo explicativo através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=DmNxtPonBOk

3º PASSO

1.1- Inscrição nos cursos disponíveis, através do site www.fnde.gov.br/ava  .  

1.2- Acesse a plataforma e na aba do canto esquerdo clique em “cursos”.

1.3- Após, no canto direito,  clique em “cursos com tutoria disponíveis”,  acesse o curso

oferecido pelas tutoras abaixo e inscreva-se.

Tutora Katia – Curso SIOPE -ES

Tutora Ligia – Curso Competências Básicas-ES

Tutora Alessandra – Curso Censo Escolar-ES

4º PASSO

1.1- AVISO A TUTORA: Após inscrever-se, seguindo o passo a passo acima, deverá avisar

à sua tutora por e-mail no dia 31/08/202 às 19h, enviando o print da inscrição e a tabela

abaixo preenchida:

Tutora Katia: Curso SIOPE - enviar para katiamatielo.pfe@gmail.com

Tutora Ligia - Curso: enviar para Competências Básicas: ligiamarina.pfe@gmail.com

Tutora Alessandra – Curso Censo Escolar: enviar para: alessandra.pfe@gmail.com

Nome completo CPF E-mail Telefone Município

onde reside
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INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS:

CURSO: SIOPE – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM

EDUCAÇÃO 

Carga horária: 60 horas

Descrição: O Curso tem por objetivo apresentar esse sistema eletrônico capaz de promover a

coleta, o processamento, a disseminação e o acesso público às informações referentes aos

investimentos  públicos  de  educação  da  União,  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

municípios.  Apresenta-o  também como  um instrumento  que  favorece  a  transparência  e  o

controle social dos investimentos públicos na área educacional.

Ementa: esclarece  sobre  o  registro  no  Siope  de  informações  referentes  a  receitas  e

investimentos  públicos  em educação de cada  unidade  federativa.  Sendo  assim,  apresenta

informações  referentes  à  origem  do  sistema,  sua  concepção,  objetivos,  características,

funcionalidades e principais  parcerias.  Descreve,  ainda,  de  maneira  detalhada,  como cada

unidade federativa deve instalar o sistema, preencher as planilhas referentes às receitas e à

aplicação de recursos (despesas) públicos com educação e o processo de transmissão desses

dados.

O curso está dividido em 7 unidades assim descritas:

Unidade I – Conhecendo o Siope

Unidade II – Investimentos públicos em educação e o Siope

Unidade III – Uma visão geral do Siope

Unidade IV – O Siope Estadual na prática

Unidade V – Preenchendo o Siope Municipal

Unidade VI – O cálculo de MDE, a elaboração do Anexo X e a transmissão de dados



Unidade VII – O Siope como instrumento de transparência dos investimentos públicos

em Educação



CURSO: C. B - COMPETÊNCIAS BÁSICAS

Carga horária: 60 horas

Descrição: o  Curso  disponibiliza  informações  sobre  as  políticas  públicas,  na  área  da

educação, executadas pelo governo federal,  o financiamento dessas políticas e o papel do

FNDE no apoio a efetivação dessas políticas.

Ementa: agrega informações relativas às políticas públicas na área social, particularmente no

campo da educação, suas formas de financiamento e de controle social. Aborda, ainda, o apoio

do FNDE às políticas públicas voltadas para a educação básica.

O curso está dividido em 5 unidades assim descritas:

 Unidade I – Políticas públicas na área social

 Unidade II – Políticas para a educação básica

 Unidade III – Financiamento da educação básica

 Unidade IV – Os programas e ações do FNDE

 Unidade V – O controle social no âmbito das políticas públicas para a educação



CURSO: CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SISTEMA EDUCACENSO

Carga horária: 60 horas

Descrição: aborda os principais assuntos relacionados ao Censo Escolar da Educação Básica,

em  especial  o  Sistema  Educacenso,  alcançando  de  forma  rápida  e  eficiente  as  pessoas

envolvidas.

Ementa: disponibiliza  informações  que  visam  capacitar  profissionais  da  educação  para  o

correto preenchimento das informações do Censo Escolar da Educação Básica, bem como a

conselheiros  e  cidadãos  com  a  finalidade  de  conscientizá-los  sobre  a  importância  do

acompanhamento e do controle social para o cuidadoso e fidedigno preenchimento dos dados.

O curso está dividido em 5 unidades assim descritas:

 Unidade I – Censo: fonte indispensável para estabelecer políticas públicas

 Unidade II – Conhecendo o Censo Escolar

 Unidade III – Informações coletadas pelo Censo Escolar

 Unidade IV – Funcionalidades do Sistema Educacenso

 Unidade V – Censo Escolar: Políticas Públicas e Controle Social
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