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ATA DA AUDIÊCIA PÚBLICA DO FNDE
Aos doze do mês de dezembro de dois mil e onze, às catorze horas, no
Auditório do Conselho Nacional de Educação – CNE, localizado no SGAS, AV.
L2 SUL, Quadra 607, Lote 50- Brasília-DF, conforme convocação do Aviso
publicado no Diário Oficial da União no dia 29 de novembro de 2011 e em
jornais de grande circulação nacional e local, que teve como objeto os estudos
de viabilidade do “Projeto do Equipamento de Tecnologia Assistiva para leitura
e escrita, por meio de leitor de tela e linha Braille. Estiveram presentes os
senhores e senhoras: Marcelo Almeida (DLEBOLD); Marcelo Otte (CERTI);
Carlos E. Zander (CERTI); Rosangela (CERTI); Andréia Couto Ribeiro
(FNDE/MEC); José Guilherme (FNDE/MEC); Wellington (FNDE); Ana Beatriz
(FNDE); Sandra Z. Moreira (MEC); Marina Cançado (Patri/Políticas Públicas);
Carlos Ramiro (DARUMA); Poliana M. Silva (FNDE); Rafael Campos (Positivo
Informática); Para composição da mesa da audiência, foram indicados os
seguintes

representantes,

o

Sr.

José

Guilherme

Moreira

Ribeiro

(Presidente/FNDE) e Sra. Martinha C. Dutra (MEC). A pauta desta Audiência
foi

assim estabelecida: Registro de Presença; Abertura da Sessão;

Apresentação da Legislação e do Projeto Conceitual de aquisição do
equipamentos; Apresentação do Protótipo Funcional e funcionalidades
inerentes; Intervalo para formulação de pedidos de esclarecimentos por escrito;
Debate e Resposta e pedidos de esclarecimentos por escrito; Considerações
Finais. Inicialmente, o Presidente da Sessão apresentou o objetivo desta
audiência e informou que o Ministério da Educação apóia o equipamento que
ora vai ser apresentado. Ele passou a palavra à Senhora Martinha C. Dutra
(MEC) que contextualizou todo o histórico de estudos realizados do projeto até
chegar ao produto final. Ela solicitou aos senhores Marcelo e Carlos Zander
que fizessem a apresentação do escopo do projeto. Estes fizeram a
apresentação detalhadamente do protótipo. Após as apresentações, foi aberto
um espaço para que os participantes desta audiência olhassem de perto o
protótipo e solicitassem esclarecimentos acerca de suas dúvidas, sendo elas
esclarecidas pelos relatores. O Presidente da Audiência solicitou ainda, que os
participantes fizessem uma apresentação breve, nome e entidades que ali

estavam representando. Feita essa apresentação, o Sr. José Guilherme
Moreira Ribeiro (Presidente/FNDE) questionou-os se eles necessitavam de
mais algum esclarecimento. Nada mais havendo a tratar, o José Guilherme
Moreira Ribeiro (Presidente/FNDE) agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão. Brasília, 12 de dezembro de 2011.

