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INFORME TÉCNICO Nº 02: INSTRUÇÕES PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MÓDULO DE ADESÃO 
DO SISTEMA BPC NA ESCOLA 

I. O que é o Módulo de Adesão do Sistema BPC Escola 
 

O Módulo de Adesão é uma ferramenta do Sistema BPC na Escola que possibilita aos entes 
federados (Estados, Distrito Federal e Municípios) o preenchimento eletrônico do Termo de 
Adesão 2011 ao Programa BPC na Escola, conforme os instrumentos e procedimentos 
estabelecidos pela Portaria Interministerial nº 1.205, de 08 de setembro de 2011, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) em 09 de setembro de 2011. 

 

II. Quando estará disponível o Módulo de Adesão 
 

A partir do dia 15 de setembro de 2011, o módulo de Adesão estará disponível no Sistema BPC na 
Escola e possibilitará a participação de novos municípios no Programa BPC na Escola, e a 
renovação dos compromissos anteriormente assumidos pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios que já integram o Programa desde 2008. 
 

É importante enfatizar que todos os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão realizar o 
preenchimento eletrônico do Termo de Adesão 2011, no Sistema BPC na Escola, no endereço 
eletrônico: http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola  

  

III. Usuários do Módulo de Adesão 

 

Além do Administrador Titular do Órgão Gestor da Assistência Social (Estadual, Distrital ou 
Municipal) previamente habilitado pelo MDS como usuário do Sistema BPC na Escola, o módulo de 
adesão demandará o cadastramento do (a) Governador (a) ou Prefeito (a) como usuário do 
Sistema BPC na Escola, com a finalidade de habilitar o preenchimento do termo de adesão 2011 ao 
Programa BPC na Escola.  
 

O preenchimento eletrônico do Termo de Adesão 2011 deverá ser realizado obrigatoriamente 
pelo Governador (a) ou Prefeito (a) no Sistema BPC na Escola.  
 

É importante destacar que caberá:  

1) ao gestor estadual cadastrar o (a) Governador (a) como usuário do Sistema BPC na Escola;  

2) ao gestor distrital cadastrar o Governador do Distrito Federal como usuário do Sistema 

BPC na Escola;  

3) ao gestor municipal cadastrar o (a) Prefeito (a) como usuário do Sistema BPC na Escola. 

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola


 
 

ATENÇÃO: para realizar o cadastro do (a) Governador (a) ou Prefeito (a) como usuário do Sistema 
BPC na Escola, siga as instruções do Informe Técnico Nº 01 do Sistema BPC na Escola, 
disponibilizado na RedeSUAS, no seguinte endereço eletrônico:  
http://mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/bpc-na-escola 
 

IV. O passo a passo do Módulo de Adesão do Sistema BPC na Escola 

 

4.1 - Acessar o Módulo de Adesão  

 

4.1.1 O (a) Governador (a) ou Prefeito (a), já cadastrado como usuário, deverá clicar no link 
de acesso ao Sistema BPC na Escola (http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola)  

 

4.1.2 Ao clicar no link de acesso, a primeira tela será de login. 

 
4.1.3 Preencha os campos Usuário (CPF, somente números) e Senha (de acesso ao SAA) e 

clique no botão “Acessar” (todos os campos são de preenchimento obrigatório). 

 
 

 

 

 

4.1.4 O sistema apresenta a tela inicial do Sistema BPC na Escola com o “Menu” e a opção 
“Sair” localizados na parte superior da tela. 

http://mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/bpc-na-escola
http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola


 

 

 

4.1.5 Ao clicar em “Sair”, o sistema encerra a sessão do usuário e apresenta a tela de acesso 
ao sistema (tela anterior). 

4.1.6 Ao clicar no item “Menu”, o sistema disponibiliza os menus “Adesão” e “Termos”. 

4.1.7 Ao clicar em “Adesão” e selecionar “Aderir Programa”, o sistema disponibiliza o Termo 
de Adesão para o preenchimento eletrônico. 

 

4.2 – Realizar o preenchimento eletrônico do Termo de Adesão 2011 

 

4.2.1 Ao ser acionada opção “Aderir Programa” o sistema apresenta o Termo de Adesão 
2011 com os DADOS DO “ESTADO, DISTRITO FEDERAL ou MUNICÍPIO”, ENDEREÇO DA 
“PREFEITURA ou SEDE DE GOVERNO” e DADOS DO “PREFEITO ou GOVERNADOR” de 
acordo com as informações registradas no CADSUAS. 

4.2.2 Os campos intitulados de Estado Civil, de Telefone (celular), de e-mail alternativo, de e-
mail alternativo (confirmar), dos DADOS DO “PREFEITO ou GOVERNADOR” estarão 
abertos para inserção desses dados. Esses campos são de preenchimento opcional. 



 

 

 

4.2.3 Após a verificação dos dados apresentados, será necessário assinalar uma das opções 
de resposta da pergunta: “O Prefeito (ou Governador) designa por ato específico 
representante legal do Programa BPC na Escola no âmbito do seu território?” 

4.2.4 O sistema somente possibilitará o registro dos “DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
DESIGNADO” se a opção “sim” for assinalada.  

4.2.5 Caso a opção “sim” seja assinalada será necessário preencher os campos com os 
“DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO”. 

 



 

 

4.2.6 Após inserir as informações solicitadas clique em “ADERIR”. 

 

ATENÇÃO: todos os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 

 

 

 

4.2.7 O sistema apresenta a tela com o Termo de Adesão 2011 do ente federado (Estado, 
Distrito Federal ou Município). Ler o termo até o final, conferir se todos os dados estão 
corretos. Caso concorde com as informações do termo, selecionar o item “li e aceito o 
termo de adesão” e clicar em “Confirmar”. 

 

 



 

 

 

 

4.2.8 O sistema apresenta a tela com a mensagem de conclusão do processo de adesão ao 
Programa BPC na Escola. Ler a mensagem e clicar em “Imprimir Termo de Adesão”.  

 

 

 

 

 

4.3 – Imprimir Termo de Adesão 2011 

 

4.3.1 Ao clicar no “Menu” e selecionar “Termos”, o sistema disponibiliza a impressão do 
Termo de Adesão 2011 do ente federado (Estado, Distrito Federal ou Município), em 
formato PDF, com código de autenticação. 

 



 

 

 

4.4 – Relatório de Adesão ao Programa 

 

4.4.1 Ao clicar no “Menu” e selecionar “Relatórios”, o sistema disponibiliza a opção 
“Relatório de Adesão ao Programa”.  

 

4.4.2 Ao clicar na opção “Relatório de Adesão ao Programa”, o sistema apresenta a tela de 
pesquisa abaixo (todos os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento 
obrigatório). 

 



 

 

 

4.4.3 Ao selecionar no campo “Situação” a opção “Adesão” o sistema possibilita a geração 
do relatório de entes federados que realizaram a adesão ao Programa BPC na Escola, 
de acordo com ano (2008 ou 2011) selecionado no campo “Ano”. 

4.4.4 Ao selecionar no campo “Situação” a opção “Renovação” o sistema possibilita a 
geração do relatório de entes federados que realizaram a renovação, a partir de 2011, 
dos compromissos anteriormente assumidos com adesão ao Programa BPC na Escola 
em 2008. 

4.4.5 Ao selecionar no campo “Situação” a opção “Desistência” o sistema possibilita a 
geração do relatório de entes federados que realizaram a desistência ao Programa BPC 
na Escola, a partir de 2011. 

4.4.6 Ao selecionar no campo “Situação” a opção “Adesão / Renovação (Participantes)” o 
sistema possibilita a geração do relatório de entes federados participantes do 
Programa BPC na Escola, ou seja, realizaram a adesão ao Programa BPC na Escola, de 
acordo com ano (2008 ou 2011) selecionado no campo “Ano”; realizaram a renovação, 
a partir de 2011, dos compromissos anteriormente assumidos com adesão ao 
Programa BPC na Escola em 2008; e não realizaram a desistência ao Programa BPC na 
Escola, a partir de 2011. 

4.4.7 Ao selecionar no campo “Situação” a opção “Adesão / Renovação / Desistência 
(Situação Geral)” o sistema possibilita a geração do relatório com a Situação Geral dos 
entes federados no Programa BPC na Escola, isto é, realizaram a adesão ao Programa 
BPC na Escola, de acordo com ano (2008 ou 2011) selecionado no campo “Ano”; 
realizaram a renovação, a partir de 2011, dos compromissos anteriormente assumidos 
com adesão ao Programa BPC na Escola em 2008; e realizaram a desistência ao 
Programa BPC na Escola, a partir de 2011. 

4.4.8 Após selecionar os filtros dos campos que deseja pesquisar, clique em “Gerar 
Relatório” para obter o Relatório. 

 



 

4.4.9 Caso tenha selecionado no campo “Formato” a opção “Visualizar Relatório (HTML)”, o 
sistema apresenta a tela abaixo com as opções “Exportar Excel”, “Exportar PDF” e 
“Voltar” localizadas na parte inferior da tela. 

 

 



 

 



 

4.4.10 Ao clicar em “Exportar Excel”, o sistema possibilita abrir ou salvar o arquivo do 
relatório no formato Excel. 

 

4.4.11 Ao clicar em “Exportar PDF”, o sistema possibilita abrir ou salvar o arquivo do relatório 
no formato PDF. 

 
4.4.12 Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna a tela pesquisa anterior. 

 

4.4.13 Caso tenha selecionado no campo “Formato” a opção “Agendar Relatório”, o relatório 
será disponibilizado no menu “Baixar Arquivos Agendados”. 

 
4.4.14 Ao clicar no menu “Baixar Arquivos Agendados” o sistema apresenta a tela com todos 

os relatório solicitados com as informações referentes a “Data/Hora”, “Nome do 
Arquivo”, “Status” da solicitação. 

 

4.4.15 Para baixar o arquivo, clique em  

 

 

 

 

4.5 – Relatório Quantitativo de Beneficiários 

 

4.5.1 Ao clicar no “Menu” e selecionar “Relatórios”, o sistema disponibiliza a opção 
“Relatório Quantitativo de Beneficiários”.  

 

4.5.2 Ao clicar na opção “Relatório Quantitativo de Beneficiários”, o sistema apresenta a 
tela de pesquisa abaixo (todos os campos assinalados com asterisco (*) são de 
preenchimento obrigatório). 

http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola/restrito/xhtml/principal/index.jsf


 

 

 

 

4.5.3 Após selecionar os filtros dos campos que deseja pesquisar, clique em “Gerar 
Relatório” para obter o Relatório. 

 

4.5.4 Caso tenha selecionado no campo “Formato” a opção “Visualizar Relatório (HTML)”, o 
sistema apresenta a tela abaixo com as opções “Exportar Excel”, “Exportar PDF” e 
“Voltar” localizadas na parte inferior da tela. 

 



 

 

 

4.5.5 Ao clicar em “Exportar Excel”, o sistema possibilita abrir ou salvar o arquivo do 
relatório no formato Excel. 

 

4.5.6 Ao clicar em “Exportar PDF”, o sistema possibilita abrir ou salvar o arquivo do relatório 
no formato PDF. 

 
 

4.5.7 Ao clicar em “Voltar”, o sistema retorna a tela pesquisa anterior. 

 



 

 

4.5.8 Caso tenha selecionado no campo “Formato” a opção “Agendar Relatório”, o relatório 
será disponibilizado no menu “Baixar Arquivos Agendados”. 

 
4.5.9 Ao clicar no menu “Baixar Arquivos Agendados” o sistema apresenta a tela com todos 

os relatório solicitados com as informações referentes a “Data/Hora”, “Nome do 
Arquivo”, “Status” da solicitação. 

 

4.5.10 Para baixar o arquivo, clique em  

 

 

 

 

V. Dúvidas sobre a utilização do Módulo de Adesão do Sistema BPC na Escola 

 

 Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato com a Central de 

Atendimento do Programa BPC na Escola: bpcnaescola@mds.gov.br  

 

 

 

 

Brasília-DF, 13 de setembro de 2011. 

Coordenação Geral de Acompanhamento de Beneficiários 

Departamento de Benefícios Assistenciais/SNAS/MDS 

 

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola/restrito/xhtml/principal/index.jsf
mailto:bpcnaescola@mds.gov.br

