
Prezado participante,
 
A partir do dia 14 de março de 2017, será iniciado o curso a distância sobre o Sistema 
Integrado de Dados, Estatística e Atuação – IDEA. A capacitação é uma iniciativa 
da Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Comissão de Organização e Gestão 
da Informação-COGI, com o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF.

O curso, obrigatório para todos os integrantes do quadro do MPBA, será totalmente online 
e poderá ser acessado de computadores conectados à internet, em qualquer horário, 
por meio do endereço de nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA:  
www.ead.mpba.mp.br, utilizando sempre como nome de usuário o e-mail institucional, 
sem o “@mpba.mp.br”, e a senha do e-mail.

Aqueles que nunca visitaram o AVA precisarão fazer o primeiro 
acesso para que haja o registro do e-mail na plataforma virtual. 

Em seguida, o Ceaf incluirá os participantes na turma.

Lembramos que o melhor horário de acesso ao ambiente virtual 
de aprendizagem durante o expediente deverá ser acordado 

Após efetuar o login, é só clicar na sua turma, para que seja direcionado à respectiva sala 

por isso sugerimos que insira uma foto, como forma de maior aproximação com a turma, 

com a coordenação do curso. Para isso, basta postar seus questionamentos no fórum 
de suporte ao aluno. 

A primeira rodada do curso será dividida em 5 (cinco) turmas e cada uma delas será 
acompanhada por um tutor. Todas as dúvidas relacionadas ao conteúdo do curso devem 
ser registradas nos Fóruns de Dúvidas, para que os tutores possam esclarecê-las e socializar 
as respostas com os demais participantes.

Por se tratar de uma capacitação a distância, é preciso criar o hábito de acessar a sala virtual 
regularmente, pois os módulos serão disponibilizados a cada semana, sendo importante 
a participação efetiva de todos para o bom andamento das atividades. 

à pesquisa de opinião sobre o curso.

Todas as atividades deverão ser concluídas até o dia 3 de maio de 2017.

Bom curso!

Coordenação de Educação a Distância do MP/BA


