PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ‐ PBA
Passo a passo para Adesão ao PBA
Após ter ciência e concordar com os termos da Resolução, a Prefeitura ou Secretaria de Estado de
Educação, conforme o caso, deverá definir quem será o Gestor Local do Programa. Para tanto, deverá
verificar as atribuições do Gestor Local disponível no anexo IV da Resolução – Manual Operacional do
PBA, entre as quais constam:
> Consolidar o relatório de freqüência dos bolsistas e informar à SECADI/MEC, por meio do Sistema
de Gestão de Bolsas (SGB).
> Supervisionar e controlar a freqüência dos alfabetizandos, em parceria com os coordenadores de
turmas.
> Manter diálogo constante com a equipe responsável pelo Programa na SECADI/MEC.
> Verificar, os comunicados encaminhados pelo SBA, tomando providências em relação às
demandas recebidas.
> Consolidar e informar à SECADI/MEC, por meio do SBA, o Plano Plurianual de Alfabetização, bem
como suas alterações quando necessárias.
> Estabelecer as estratégias de acompanhamento e avaliação das ações de alfabetização e também
as de formação inicial e continuada dos alfabetizadores e coordenadores de turmas.
Para realizar a adesão, o gestor local deve acessar o Sistema Brasil Alfabetizado ‐ SBA por meio do
endereço http://brasilalfabetizado.fnde.gov.br.
Será apresentado ao usuário a tela informando sobre o novo Decreto nº 7.507 que disciplina a
movimentação de transferências da União aos Estados, DF e Municípios.

O usuário acessa o sistema clicando no link da frase: Para acessar o sistema clique aqui.
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O usuário deve clicar na opção de Identificador e Senha.
O sistema irá solicitar o CPF e Senha do usuário.
Caso o mesmo não seja cadastrado, quer alterar a senha, alterar os dados ou recuperar/desbloquear
a senha, clicar na opção de Controle de Acesso.
1 – Solicitar Pré‐cadastro – para solicitar novo cadastro ou acesso ao sistema
2 – Alterar Dados do Usuário – para realizar alteração dos dados informados no cadastro.
3 – Alterar Senha de usuário – para que o usuário altere a senha. É imprescindível que o
usuário saiba a senha anterior para realizar a alteração.
4 – Recuperação e Desbloqueio de Senha – para que o usuário recupere e desbloquei sua
senha, o link para alteração será enviado no email cadastrado do usuário.

O usuário deverá selecionar o Ano Exercício ao qual irá aderir (no canto superior direito).
Para iniciar o processo de Adesão, clicar no menu “Adesão e PPAlfa” / “Cadastrar”.
Caso haja pendência do Ente Executor em relação a Prestação de Contas do PBA de ciclos anteriores,
será apresentada ao usuário a tela com a informação da pendência para ciência, pois a adesão não
pode ser aprovada até que a situação seja normalizada.

O usuário deve ler e informar que está ciente das obrigações com a Prestação de Contas para
continuar a Adesão.
A tela de Adesão/PPAlfa será apresentada por grupos de informação em ordem de prioridade de
preenchimento e leitura.
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O usuário deve clicar no título de cada grupo para iniciar o preenchimento, lembrando que cada item
depende do preenchimento do item anterior.
Para iniciar, o usuário seleciona o grupo “Resolução”.
O usuário deve fazer o download da Resolução e confirmar a leitura para continuar a adesão.
É imprescindível que o Ente Executor tenha conhecimento e concorde com os termos da Resolução
do Programa e seus anexos antes de firmar adesão junto ao MEC.

Em seguida, o usuário deve selecionar o item “Adesão” para confirmação/atualização dos dados.

Para realizar alterações nos campos apresentados na Entidade, Dirigente e Gestor Local o usuário
deve clicar no botão ALTERAR, preencher os campos da tela e salvar os dados.
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Todos os dados desta tela devem estar atualizados no momento da adesão e, posteriormente,
durante a execução do programa.

Ao término do preenchimento, o usuário é encaminhado para a página do Termo de Adesão onde o
mesmo poderá ler os termos e concordar para continuar a Adesão.
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O usuário deve selecionar o próximo item, Beneficiário de Alfabetização. Preencher os campos
obrigatórios e informar sobre as alternativas locais de Continuidade da Escolarização dos egressos na
EJA.

O usuário deve informar todas as Articulações e Parcerias que a Entidade possuir com os demais
órgãos no sentido de melhorar a mobilização do público alvo e ampliar as ações do programa.
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Em Planejamento da Alfabetização de Jovens e Adultos o usuário deve informar a duração do
Programa na Entidade.

No Planejamento da Formação Inicial o usuário deve informar sobre a formação inicial dos
alfabetizadores e coordenadores que irá atuar na Entidade, deve também anexar o plano de
formação.
No caso da formação ser ministrada por outra instituição, que não o Ente Executor, mas o processo
de licitação ainda não ter sido definido, esta informação ficará pendente e o Ente Executor não
poderá cadastrar turmas prestá‐la no SBA, em momento posterior.

No Planejamento da Formação Continuada de Alfabetizadores, o usuário deve informar como será o
procedimento da continuidade da formação dos alfabetizadores e coordenadores que atuarão na
Entidade. Deve ser anexado o plano de formação continuada.
No caso da formação ser ministrada por outra instituição, que não o Ente Executor, mas o processo
de licitação ainda não ter sido definido, esta informação ficará pendente e o Ente Executor não
poderá cadastrar turmas prestá‐la no SBA, em momento posterior.
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Em Gestão e Acompanhamento Pedagógico o usuário deve informar as frequências de visitas e
acompanhamento que serão feitos às turmas da Entidade. A Entidade deverá utilizar instrumentos
específicos para este acompanhamento e arquivá‐los para quaisquer necessidades de comprovação.

No item Orçamento o usuário deve informar como planeja distribuir o valor de apoio a ser recebido
pelo Programa de Alfabetização.

O usuário deve Finalizar o preenchimento da Adesão/PPAlfa e aguardar a análise dos Gestores MEC.
A impressão e o envio ao MEC só deve ser realizado após a aprovação dos Gestores MEC.
O repasse da primeira parcela do valor de apoio só será realizado após o recebimento pelo MEC da
documentação de adesão assinada pelo dirigente e gestor local e com firma reconhecida.
Para mais esclarecimentos sobre o programa favor consultar o documento “Orientações sobre o
PBA” disponível na página do programa no site do MEC.
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