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Ministério da Educação 
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va,

Brasília/DF, CEP 70047-900 
Telefone: 2022-8107 - h�p://www.mec.gov.br 

  

   Ofício Nº 67/2021/CGPP/DIFES/SESU/SESU-MEC

 

Aos(Às) Senhores(as) Dirigentes das Ins�tuições Federais de Ensino Superior
 
                          Assunto: Prorrogação do Projeto Alunos Conectados até dezembro de 2021.

 

 

Senhores(as) Dirigentes,
 

1. Informamos que o projeto “Alunos Conectados”, que, por meio de operadoras de
Serviço Móvel Pessoal (SMP), tem por obje�vo o fornecimento, a disponibilização e o
monitoramento de pacote de dados para alunos das IFES em condição de vulnerabilidade
socioeconômica visando ao desenvolvimento de suas a�vidades acadêmicas fora do câmpus de
sua ins�tuição de ensino, desenvolvido por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), foi
estendido até dezembro de 2021 para as universidades federais. 

2. Este projeto superou vários desafios, tais quais: o estabelecimento de novo modelo
de negócio com as operadoras; o desenvolvimento de um portal de Business Intelligence (BI) para
o monitoramento dos pacotes de dados contratados; a possibilidade das Ins�tuições Federais de
Ensino Superior (IFES) contratarem o serviço direto da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP);
a realização dos editais nas IFES para seleção e posterior cadastro dos alunos em vulnerabilidade
socioeconômica; além de toda a logís�ca de distribuição dos chips. 

3. As experiências vivenciadas pela RNP, Secretaria de Educação Superior (SESu) e as
IFES certamente resultaram em um legado. 

4. Jus�fica-se a con�nuidade deste projeto no contexto do retorno das a�vidades
acadêmicas presenciais considerando os vários calendários didá�cos das IFES; as Portarias
governamentais; o potencial aumento do quan�ta�vo de alunos em condições de vulnerabilidade
socioeconômica; o crescimento de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como meios
didá�cos; e a demanda por conec�vidade, em especial dos alunos em vulnerabilidade sócio
econômica.
 

Atenciosamente,

 
CARLOS EDUARDO SANCHES DA SILVA

Coordenador-Geral de Planejamento Acadêmico, Pesquisa e Inovação
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De acordo,

 
EDUARDO GOMES SALGADO

Diretor de Desenvolvimento da Rede de IFES
 

De acordo,

 
 WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA
Secretário de Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Gomes Salgado, Diretor(a), em 05/04/2021, às
16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Sanches da Silva, Coordenador(a), em
05/04/2021, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Wagner Vilas Boas de Souza, Secretário(a), em 05/04/2021,
às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério
da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2581860 e o
código CRC 3F3DE786.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 00732.002538/2020-46 SEI nº 2581860


