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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2011
COMPUTADOR INTERATIVO
ASSUNTO:
Audiência Pública para levantamento de subsídios para processo licitatório, visando à
contratação de empresa para produção de Computador Interativo para as instituições
educacionais.
DATA:
Dia 23 de agosto de 2011, no horário de 14:00 às 18:00 horas, conforme Aviso de
Audiência Pública nº 04/2011 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
LOCAL:
Auditório do Anexo II do Ministério da Educação, Subsolo Esplanada dos Ministérios, Bloco L,
Brasília-DF – CEP: 70047-900.
OBJETIVO:
Esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos de aquisições públicas e
levantar subsídios para a produção do computador Interativo, criado pelo Projeto de Pesquisa
e Desenvolvimento coordenado pelo MEC e Universidades Federais com o objetivo de
desenvolver conceito de sistemas multimídia para instituições de ensino federal, municipal,
estadual e do Distrito Federal.
COMPOSIÇÃO DA MESA:
• Presidente da Mesa: José Guilherme Moreira Ribeiro – Diretoria de Tecnologia –
DIRTE/FNDE;
• Leilane Mendes Barradas – Coordenação de Compras – CECOM/FNDE; e

•

Mauro Moura – Técnico da DIRTE/FNDE

PONTOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:
O Presidente da mesa, senhor José Guilherme abriu a Audiência informando sobre a
condução dos trabalhos da sessão pública e quais os objetivos propostos pelo MEC para a
aquisição. Fez ainda, uma introdução sobre a importância da integração tecnológica na
educação brasileira, em todos os níveis de ensino. Esclareceu, também, quais as reais
necessidades que convenceram o Ministério a propor essa aquisição, e, ainda, que todas as
ações tecnológicas voltadas para a educação devem interagir citando como exemplo: a
interatividade midiática, ou seja, os conteúdos que se encontram disponíveis no portal do
Ministério, voltados para atender a proposta pedagógica, com o fim de alcançar o resultado
social a que se propõe.
Após, foi apresentado um modelo do produto a ser adquirido com possibilidade de acesso aos
que estavam presentes, na seqüência ocorreu a formulação de questões por escrito, os
formulários foram recolhidos e iniciou-se o processo de respostas pelo técnico Mauro Moura e
pelo Presidente José Guilherme. Em seguida, foram contextualizados esclarecimentos acerca
do produto e respondidas algumas questões elaboradas pelos presentes, no microfone.
O senhor José Guilherme fechou a Audiência Pública n º 04/2011 às 18h00min, agradecendo
a participação de todos e informando que os slides da sessão, assim como, o vídeo da
audiência estariam disponibilizados no endereço www.fnde.gov.br, ressaltou que o FNDE
aguarda contribuições e sugestões a serem encaminhadas para o e-mail: diarc@fnde.gov.br,
para após isso iniciar os trabalhos de análise e conclusão das especificações que farão parte
do edital do pregão.
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