MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE APOIO ÀS REDES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017
TECNOLOGIA EDUCACIONAL

O Ministério da Educação - MEC, em um trabalho integrado entre as
Secretaria de Educação Básica - SEB, Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, torna público que realizará Audiência Pública
para divulgação da nova metodologia e dos novos procedimentos relativos à
qualificação de tecnologias educacionais destinadas às redes públicas de educação
básica.
Durante a Audiência, os participantes presentes poderão solicitar
esclarecimentos sobre os tópicos apresentados.

1. Data e Local
Data: 21 de dezembro de 2017
Horário: 14:00 às 16:00
Endereço: Auditório do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
SBS, Quadra 02 – Bloco F – Edifício FNDE, 1º subsolo – Brasília/DF
Opção - Transmissão pelo Canal do FNDE no Youtube.

1. Agenda da Audiência
14:00
14:15

14:30

Registro de presença e identificação
Abertura da audiência – Fundamentação legal e contextualização da
qualificação de tecnologias educacionais com o Programa Inovação
Educação Conectada
Apresentação da nova metodologia – objetivo, conceitos, tipologias
tecnológicas, categorias educacionais, procedimento de inscrição,
opções para submissão de uma ou mais tecnologias – cadastramento
integrado, procedimentos de avaliação das tecnologias – remota e
presencial, procedimentos da avaliação presencial/ em cada UF
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16:00 e
intervalo
concomitante

Coleta de pedidos de esclarecimentos e organização das perguntas
por tópico apresentado:
1) Fundamentação e contexto/Programa Educação Conectada;
2) Objetivos, conceitos, tipologias tecnológicas, categorias
educacionais contempladas;
3) Procedimentos para inscrição e reinscrição;
4) Procedimento de avaliação: triagem, tecnologias físicas,
tecnologias digitais.
5) Esclarecimentos e encerramento

Obs. Os horários e a dinâmica da Audiência poderão ser modificados pelo Coordenador
da Audiência segundo a conveniência e o andamento do evento, sobretudo para atingir
o objetivo pretendido e esclarecer as dúvidas levantadas.

2. Forma de participação
2.1 Esta Audiência Pública será aberta a qualquer interessado;
2.2 Cada inscrito que solicitou esclarecimentos sobre um ou mais tópicos,
obedecendo a ordem de inscrição, disporá de cinco minutos para manifestação,
podendo reformular ou complementar a manifestação no tempo adicional de
dois minutos. Não serão permitidos apartes;
2.3 O Coordenador e demais integrantes da Mesa poderão fazer perguntas aos
inscritos para obtenção de esclarecimentos adicionais, eventualmente
necessários;
2.4 O Coordenador da Audiência poderá retirar a palavra do expositor que
extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado
diferir da matéria em pauta;
2.5 Os pedidos de esclarecimentos recebidos serão respondidos durante a
Audiência, na medida da disponibilidade de tempo.
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3. Dos pedidos de esclarecimento
3.1 Os pedidos de esclarecimentos deverão obrigatoriamente ser escritos em Língua
Portuguesa e com a devida identificação do postulante;
3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos ocorrerão na seguinte ordem:
a) Perguntas inscritas pelos interessados presentes;
b) Perguntas orais, desde que o postulante esteja inscrito para manifestação;
c) Perguntas enviadas por e-mail.

4. Da participação na audiência:
a) A audiência será constituída pelos representantes do Ministério da Educação,
pelos especialistas convidados e por interessados presentes e participantes
virtuais.
b) A Mesa será composta por 01 Coordenador, por representantes da SEB, da
SECADI, do FNDE e de especialistas convidados.
c) Ao coordenador competirá dirimir questões de ordem e organização da
Audiência.
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FORMULÁRIO DA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Entidade
Representante
Telefone
E-mail
Data

Nº__________* Preenchido pela mesa
Assinatura _____________________________________________________________

