APÊNDICE K – COMUNICAÇÃO ÀS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAIS

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Telecomunicações
Departamento de Serviços de Inclusão Digital
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 725 - 70044-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 3311-6090 - Fax: (61) 3311-6626.

Ofício Circular no xx/2008/DESID/STE-MC

Brasília-DF, xx de xxxx de 2008.

Ao Senhor
xxxxxxxxxxxxxxx
Cargo
Órgão
Endereço
CEP – Cidade / UF

Assunto: Plano de Avaliação do Programa GESAC

Prezado Senhor,

1.
O Programa GESAC promove a inclusão digital nos seus 3.540 pontos de
presença, levando acesso à Internet em banda larga, recursos digitais, mediação e capacitação
em conjunto com seus parceiros (Instituições Responsáveis), como por exemplo o MEC, MD,
MDS, MinC, MJ, MP e as Secretarias Estaduais de Educação. Com esta ação, o Ministério das
Comunicações espera contribuir para melhorar o nível de aprendizagem do aluno e para elevar
a qualidade de vida do cidadão.

2.
O Programa GESAC, como qualquer ação social mantida pelo Governo Federal,
deve passar por acompanhamentos e avaliações. Para cumprir esta segunda obrigação foi
elaborado o Plano de Avaliação do Programa GESAC, cuja metodologia prevê a avaliação de
alunos e usuários que passaram pelo processo de Inclusão Digital em parte significativa de
Pontos GESAC.
3.
Em seu Estado, necessitamos avaliar alunos e usuários que foram capacitados
nos Pontos GESAC, ou seja, Laboratórios de Informática e Telecentros selecionados por
cálculo amostral. Os pontos escolhidos estão relacionados no endereço www.idbrasil.gov.br
(aba: Avaliação do Programa GESAC – Aplicador e Responsável - link: Pontos Sorteados, em
seguida identifique o seu Estado na sua respectiva Região do Brasil).

Continuação do Ofício Circular nº xxx/2008/DESID/STE-MC. Em

xx/xx/2008.

4.
Diante do exposto, solicitamos o apoio desse Órgão para que possamos realizar
com sucesso a Avaliação do GESAC, seguindo os procedimentos e orientações já
estabelecidas. Informamos que todos os procedimentos para a execução do referido Plano de
Avaliação estão disponíveis no endereço www.idbrasil.gov.br.

5
Aproveitamos a oportunidade para solicitar de V.Sª a divulgação desta ação junto
aos administradores, gestores ou professores responsáveis pelos laboratórios de Informática
das Escolas e/ou Telecentros localizados nos estabelecimentos contemplados pela referida
amostra, de forma a facilitar a aplicação do questionário via WEB.

Atenciosamente,

HELIOMAR MEDEIROS DE LIMA
Diretor

